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Tóm tắt:   

Bài viết sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu, bảng hỏi bán cấu trúc và 

phân tích SWOT nhằm đánh giá sự thay đổi sinh kế của người dân tại xã Phú 

Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình do ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt 

là trận lũ diễn ra tại thời điểm tháng 10/2017. Nhìn chung, sinh kế của người 

dân trên địa bàn đã có sự chuyển dịch đáng kể từ hoạt động nông nghiệp sang 

phi nông nghiệp. Mặc dù vậy hoạt động phi nông nghiệp vẫn còn rất nghèo 

nàn và vẫn chưa có nhiều hỗ trợ chuyển đổi sinh kế phù hợp cho người dân 

để đa dạng hóa hơn. Hoạt động nông nghiệp cũng bị hạn chế nhiều bởi sự eo 

hẹp về quỹ đất trên địa bàn. Những vấn đề trên làm cho sinh kế của người 

dân đang gặp rất nhiều khó khăn và thiếu bền vững.  

Trên cơ sở các nhận định nêu trên, các khuyến nghị về mặt chính sách 

bao gồm: (i) Phát triển các hoạt động sinh kế nhằm thích ứng với rủi ro thiên 

tai cho các hộ gia đình; (ii) Tăng cường sự trợ giúp của cộng đồng, các tổ 

chức quốc tế và doanh nghiệp; (iii) Xây dựng các mô hình quản lý rủi ro thiên 

tai, hỗ trợ phát triển sinh kế . 
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1. Giới thiệu 

1.1 Sinh kế và sinh kế bền vững 

Hiện nay sinh kế bền vững đang là mối 

quan tâm hàng đầu của con người, là điều 

kiện cần thiết cho quá trình phát triển nâng 

cao đời sống xã hội nói chung, các hộ gia 

đình nói riêng. Vì vậy, đây là chủ đề thu 

hút sự chú ý trong các tranh luận về phát 

triển, xóa đói giảm nghèo, di dân tái định 

cư, hay ứng phó với thiên tai.  

Về mặt lý luận, cách tiếp cận sinh kế 

bền vững dựa trên sự phát triển các tư 

tưởng giảm nghèo, cách thức con người 

duy trì cuộc sống và tầm quan trọng của 

các vấn đề thể chế. Với việc lấy con người 

làm trung tâm của sự phát triển, cách tiếp 

cận này tập trung vào các hoạt động giảm 

nghèo bằng cách để người nghèo tự xây 

dựng cuộc sống dựa trên các cơ hội của họ, 

sự hỗ trợ trong tiếp cận được các nguồn lực 

và một môi trường thuận lợi về thể chế 

cũng như chính sách để có thể hiện thực 

hóa các cơ hội đó.  

Về mặt thực tiễn, cách tiếp cận sinh kế 

bền vững xuất phát từ mối quan tâm về 

tính hiệu quả của hoạt động phát triển với 

kỳ vọng rằng việc đặt trọng tâm vào con 

người sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể trong 

việc đạt được các mục tiêu giảm nghèo. 

Điều này khác với những nỗ lực giảm 

nghèo trước đây thường có xu hướng tập 

trung vào tăng cường các nguồn lực hoặc 

cung cấp các dịch vụ hơn.  

Chính vì vậy, các nghiên cứu lý luận 

cũng như thực tiễn về sinh kế bền vững luôn 

có một vai trò quan trọng nhất định trong 

xóa đói giảm nghèo khi mà hiện nay nhu cầu 

của con người, đặc biệt là của người nghèo 

luôn được ưu tiên trong mọi chính sách và 

hoạt động phát triển của mỗi quốc gia. 

Trên thế giới, khái niệm về sinh kế bền 

vững được bắt nguồn từ tư tưởng phát triển 

bền vững trong báo cáo của Ủy ban thế 

giới về Môi trường và Phát triển (WECD) 

nay là Ủy ban Bruntland (WECD, 1987) 

và Báo cáo phát triển con người đầu tiên 

của UNDP (1990). Đó là tập trung vào 

người nghèo và nhu cầu của họ; tầm quan 

trọng của sự tham gia của người dân; nhấn 

mạnh vào tính bền vững và những giới hạn 

về sinh thái.  

Về sau, khái niệm này xuất hiện trong 

các nghiên cứu của Chambers và Conway 

(1992); sau đó được phát triển cụ thể hơn 

qua nghiên cứu của Scoones (1998), của 

Cơ quan phát triển Quốc tế Vương quốc 

Anh (DFID) vào năm 1999. Nhìn chung, 

các nghiên cứu đều cho rằng sinh kế là bao 

gồm khả năng, nguồn lực và các hoạt động 

cần thiết làm phương tiện sống của con 

người. Một sinh kế được coi là bền vững 

khi: (i) Có khả năng phục hồi và thích ứng 

với những cú sốc từ bối cảnh bên ngoài 

như thiên tai, lũ lụt...; (ii) Không phụ thuộc 

vào sự hỗ trợ từ bên ngoài; (iii) Duy trì 

được năng suất dài hạn của các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên; và (iv) Không làm 

phương hại đến sinh kế khác. 

Trong phạm vi bài viết này, khái niệm 

về sinh kế dựa trên cách quan niệm sinh kế 

trong nghiên cứu DFID, và được hiểu là 

khả năng, các nguồn lực và các hoạt động 

sinh kế cần thiết để kiếm sống ở cấp hộ gia 

đình. Sinh kế có bền vững hay không 

ngoài các nguồn lực nội tại của mỗi hộ gia 

đình còn phụ thuộc các yếu tố bên ngoài 

khác như cơ chế chính sách và các chương 

trình hỗ trợ sinh kế.   

DFID (1999) đưa ra khung sinh kế bền 

vững bao gồm 5 yếu tố tác động qua lại là 



bối cảnh bên ngoài, nguồn lực sinh kế, tài 

sản sinh kế, thể chế và chính sách, chiến 

lược sinh kế và kết quả sinh kế, cụ thể: 

(1) Tình huống dễ bị tổn thương 

(Vulnerability Context): Đó là những thay 

đổi, những xu hướng, các cú sốc, tính mùa 

vụ. Xu hướng bao gồm: xu hướng về dân 

số, nguồn lực, về kinh tế quốc gia/quốc tế; 

xu hướng liên quan đến chính phủ gồm cả 

chính trị; và các xu hướng về công nghệ. 

Các cú sốc có thể liên quan đến sức khỏe, 

tự nhiên, kinh tế, các xung đột,... Tính thời 

vụ bao gồm các vấn đề liên quan đến giá 

cả, sản xuất, y tế, cơ hội nghề nghiệp. Các 

nhân tố thuộc về bối cảnh dễ bị tổn thương 

rất quan trọng, có tác động trực tiếp đến tài 

sản sinh kế của con người và tạo ra cho họ 

cơ hội theo đuổi để đạt được các kết quả 

sinh kế đặt ra. 

(2) Tài sản sinh kế (Livelihood 

assets): Là toàn bộ các nguồn lực vật chất 

và nguồn lực xã hội mà con người sử dụng 

để duy trì hay phát triển sinh kế của họ. Tài 

sản sinh kế được chia làm 5 loại chính: vốn 

nhân lực, vốn tài chính, vốn vật chất, vốn 

xã hội và vốn tự nhiên. 

(i) Vốn tự nhiên: Là tất cả những 

nguyên vật liệu tự nhiên để tạo dựng sinh 

kế như đất đai, nguồn nước,... mà con 

người có thể tiếp cận được nhằm phục vụ 

cho các hoạt động và mục tiêu sinh kế của 

họ. Nguồn vốn tự nhiên thể hiện khả năng 

sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

để tạo ra thu nhập phục vụ cho các mục 

tiêu sinh kế. Ngoài ra, nó còn thể hiện quy 

mô và chất lượng đất đai, chất lượng 

nguồn nước, tài nguyên thủy hải sản, 

không khí,... Đây là những yếu tố tự nhiên 

mà con người có thể sử dụng để tiến hành 

hoạt động sinh kế và là nguồn vốn có tác 

động trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc 

sống của con người 

(ii) Vốn sản xuất: Bao gồm cơ sở hạ 

tầng cơ bản và các loại hàng hóa mà người 

sản xuất cần để hỗ trợ việc thực hiện các 

hoạt động sinh kế. Nguồn vốn vật chất thể 

hiện ở cả cấp cộng đồng hay cấp hộ gia 

đình. Vốn sản xuất cấp cộng đồng bao gồm 

cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ cho sinh kế của 

cộng đồng hay cá nhân gồm hệ thống điện, 

đường, trường, trạm, chợ, hệ thống nước 

sinh hoạt, tưới tiêu và vệ sinh môi trường. 

Vốn sản xuất cấp hộ gia đình là những 

trang thiết bị sản xuất như máy móc, dụng 

cụ, nhà xưởng... và các tài sản khác nhằm 

phục vụ nhu cầu cuộc sống sinh hoạt hàng 

ngày của người dân. 

(iii) Vốn tài chính: Gồm các nguồn lực 

tài chính mà con người sử dụng để đạt 

được  các mục tiêu sinh kế của mình. Các 

nguồn đó bao gồm nguồn dự trữ hiện tại, 

dòng tiền theo định kỳ và khả năng tiếp 

cận các nguồn vốn tín dụng từ bên ngoài 

như từ người thân hay từ các tổ chức tín 

dụng khác nhau. 

(iv) Vốn xã hội: Là các nguồn lực xã 

hội mà con người sử dụng để theo đuổi các 

mục tiêu sinh kế của mình, bao gồm quan 

hệ, mạng lưới, thành viên nhóm, niềm tin, 

sự phụ thuộc lẫn nhau qua đó người dân có 

thể tạo ra cơ hội và thu được lợi ích trong 

quá trình thực thi sinh kế. 

(v) Vốn con người: Đại diện cho các 

kỹ năng, tri thức, khả năng làm việc và sức 

khỏe. Tất cả cộng lại tạo thành những điều 

kiện giúp con người theo đuổi các chiến 

lược sinh kế khác nhau và đạt được các 

mục tiêu sinh kế. Ở cấp hộ gia đình, vốn 

nhân lực biểu hiện ở trên khía cạnh lượng 

và chất về lực lượng lao động ở trong gia 



 

đình đó. Vốn nhân lực là điều kiện cần để 

có thể sử dụng và phát huy hiệu quả bốn 

loại vốn trên. 

(3) Cơ cấu và quá trình chuyển đổi 

(Transforming structures and Processes): 

Đây là yếu tố thể chế, tổ chức, chính sách 

và luật pháp xác định hay ảnh hưởng đến 

khả năng tiếp cận đến các nguồn vốn, điều 

kiện trao đổi của các nguồn vốn và thu 

nhập từ các chiến lược sinh kế khác nhau. 

Một cấu trúc, tiến trình hợp lý sẽ là những 

cơ hội cho các chiến lược sinh kế thông 

quá quá trình chuyển đổi cấu trúc. 

(4) Chiến lược sinh kế (Livelihood 

Strategies): Là sự phối hợp các hoạt động 

và lựa chọn của cá nhân, cộng đồng, tổ 

chức được hình thành nhằm đạt được các 

mục tiêu về sinh kế dựa trên các nguồn 

vốn sinh kế, cơ cấu và tiến trình thực hiện. 

Đây là một quá trình liên tục nhưng những 

thời điểm quyết định có ảnh hướng lớn 

đến sự thành công hay thất bại đối với 

chiến lược sinh kế. Đó có thể là những lựa 

chọn phù hợp dựa trên những nguồn sinh 

kế trước đó, hoặc cũng có thể là một hoạt 

động mới nhằm khai thác hiệu quả nhất 

nguồn lực vốn có. Hay nói cách khác 

chiến lược sinh kế có thể là các hoạt động 

sinh kế dựa trên tài nguyên hay không dựa 

trên tài nguyên như đào tạo nghề, dịch 

vụ,... hoặc là cả hai. 

(5) Kết quả sinh kế (Livelihood 

outcomes): Được coi là thành phần quan 

trọng thứ ba của khung sinh kế sau tài sản 

sinh kế và cơ cấu, quá trình chuyển đối. 

Kết quả sinh kế hình thành từ các chiến 

lược sinh kế. Kết quả đó được biểu hiện 

thông qua sự thay đổi về vật chất lẫn tinh 

thần của con người như tăng thu nhập, tăng 

phúc lợi, xóa đói giảm nghèo, giảm tổn 

Hình 1. Khung sinh kế bền vững DFID (2001) 

 



thương, cải thiện an toàn lương thực và đặc 

biệt là sử dụng bền vững và hiệu quả tài 

nguyên thiên nhiên. Cũng tùy theo mục 

tiêu của sinh kế mà sự nhấn mạnh các 

thành phần trong sinh kế cũng như những 

phương tiện để đạt được mục tiêu sinh kế 

giữa các tổ chức, cơ quan sẽ có những 

quan niệm khác nhau. 

 1.2 Ảnh hưởng của thiên tai đến 

sinh kế bền vững 

Thiên tai theo IPCC (2012) là các 

hiểm họa tự nhiên tương tác với các điều 

kiện bị tổn thương của xã hội làm thay đổi 

nghiêm trọng chức năng bình thường của 

một cộng đồng hay một xã hội, dẫn đến các 

ảnh hưởng bất lợi rộng khắp đối với con 

người, vật chất, kinh tế hay môi trường, 

đòi hỏi phải ứng phó khẩn cấp để đáp ứng 

các nhu cầu cấp bách của con người và có 

thể phải cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài để 

phục hồi.  

World Bank (2012) cũng cho rằng 

thiên tai là sự xuất hiện các hiện tượng thời 

tiết cực đoan mà xã hội không lường trước 

được. Thảm họa do nó gây ra không chỉ 

làm gián đoạn quá trình bình thường của 

cuộc sống các cộng đồng và các quốc gia 

mà còn làm gián đoạn các nỗ lực phát triển 

của họ. Tổ chức này cũng phân loại ra ba 

nhóm yếu tố chính cấu thành thảm họa 

thiên tai ảnh hưởng đến cộng đồng: (i) Các 

mối nguy hiểm tự nhiên, bao gồm động 

đất, lốc xoáy, lượng mưa dư thừa, sóng 

thần,...; (ii) Sự phơi nhiễm (của người và 

tài sản đối với những mối nguy này); và 

(iii) Tính dễ bị tổn thương (về vốn con 

người và vật chất) do các yếu tố vật lý, xã 

hội, kinh tế, quản trị và môi trường. 

Hiện nay trên thế giới, thảm họa do 

thiên tai đem lại đang ngày càng gia tăng, 

với nhiều tác động tàn phá hơn bao giờ 

hết. Năm 2011, ước tính mức thiệt hại 

kinh tế cao nhất do thiên tai trên thế giới 

là 370 tỷ USD, gấp 3 lần so với năm 2009.  

Thảm họa đang gia tăng với nhiều tác 

động tàn phá hơn bao giờ hết. Thiệt hại  

về người cũng rất đáng kể, trong vòng 40 

năm từ 1970 đến 2010, tổng cộng 3,3 triệu 

người đã chết trên toàn thế giới do tác 

động của thiên tai. Năm 2017, thiệt hại 

kinh tế do thiên tai là 337 tỷ USD, hơn 

11.000 người chết và mất tích cùng hàng 

triệu người bị mất nhà cửa (Sigma, 2010, 

2017).  

Cũng theo FAO (2013), người nghèo, 

đặc biệt người nghèo sống ở nông thôn phụ 

thuộc vào nông nghiệp, thủy sản, rừng và 

chăn nuôi là những đối tượng chịu ảnh 

hưởng nhiều nhất bởi các sự kiện thời tiết 

khắc nghiệt, thiên tai hay rộng hơn là tác 

động của biến đổi khí hậu. 

Theo báo cáo Theo dõi toàn cầu năm 

2008 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam 

xếp thứ 8 trong số 10 quốc gia chịu tổn 

thương cao nhất ở Đông Á do các tác động 

của thời tiết cực đoan (World Bank, 2008). 

Ngoài ra, nghiên cứu của World Bank 

(2012) cho biết từ 1989 đến 2008, thiệt 

hại hàng năm do thiên tai của Việt Nam ít 

nhất là 1% GDP, khoảng 4.550 tỷ đồng 

(tương đương 332 triệu USD). Việc đánh 

giá thiệt hại sau thiên tai ở Việt Nam cho 

kết quả thấp hơn so với thực tế và cũng 

như không tính toán hết những thiệt hại 

trực tiếp cũng như gián tiếp và những 

thiệt hại về lâu dài sau thiên tai. 

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, 

cũng đã có rất nhiều nghiên cứu về sinh kế 

của hộ gia đình trong bối cảnh thiên tai. 

Hầu hết, các nghiên cứu được khai thác 



 

trên 2 khía cạnh chủ yếu: (i) Các tác động 

của thiên tai, dịch bệnh đến tài sản, an ninh 

lương thực, sinh kế của người dân trong 

phạm vi quốc gia và quốc tế (Rosenzweig 

và Binswanger, 1993; Yasuyuki, 2006; 

Rayhan và Ulrike, 2007, 2010; Javier và 

cộng sự, 2009; Masako, 2010; World Bank 

2007, 2014; FAO 2018) và (ii) Sự lựa chọn 

chiến lược ứng phó của hộ gia đình đối với 

rủi ro từ thiên tai (Dercon, 2002; Yoshito, 

2002; Hoogeveen và cộng sự, 2003; 

Yasuyuki và Satoshi, 2004; Nguyen Ngoc 

Quynh, 2006).  

Nhìn chung, các nghiên cứu đều khẳng 

định thiên tai có ảnh hưởng vô cùng lớn 

đến tài sản quốc gia và sinh kế người dân. 

Mặc dù chính phủ các nước cũng đưa ra 

nhiều giải pháp cũng như các hướng giải 

quyết nhằm khắc phục hậu quả tuy nhiên 

cũng không thể hạn chế được hết bởi sức 

tàn phá của thiên nhiên do tính hoàn toàn 

bất ngờ mà không thể lường trước được.  

 2. Địa bàn và phương pháp nghiên 

cứu 

        2.1 Mô tả địa bàn nghiên cứu 

       2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Phú Cường thuộc huyện Tân Lạc là xã 

miền núi có địa hình phức tạp, đồi núi 

được xen kẽ, chia cắt bởi các con suối và 

đồi núi cao. Độ cao trung bình so với mặt 

nước biển khoảng 220 đến 250 m, nơi cao 

nhất là 458m. Địa hình xã cao ở phía Đông 

Bắc tạo ra các cánh đồng bằng phẳng ở 

phía Tây. Nhìn chung, địa hình của xã rất 

thuận lợi cho phát triển sản xuất nông 

nghiệp với việc phát triển đa dạng cây 

trồng và các hình thức nông lâm nghiệp 

khác. Tổng diện tích của xã là 3.763,57 ha 

Diện tích đất rừng tự nhiên phòng hộ 

là 1.089,36 ha; đất rừng tự nhiên sản xuất 

406,81 ha; đất có rừng trồng phòng hộ 11,7 

ha và đất có rừng trồng sản xuất 60,18 ha. 

Khu rừng tự nhiên phòng hộ còn một số ít 

loại cây thân gỗ to. Động vật rừng hầu như 

không có. 

       2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Theo báo cáo của chi cục Thống kê 

huyện Tân Lạc, dân số trung bình năm 

2015 của huyện là 85.700 người với 

20.246 hộ. Trong đó, dân số thành thị 

chiếm 5,6%. Về thành phần dân tộc, chủ 

yếu là dân tộc Mường chiếm 85%, Kinh 

14,5% và các dân tộc khác là 0,5%. Xã Phú 

Cường có địa bàn rộng, dân cư đông, gồm 

19 xóm với tổng số hộ là 1.551 và 7.236  

nhân khẩu. Dân cư sinh sống rải rác thành 

nhiều chòm, xóm cách xa nhau; giao thông 

đi lại còn khó khăn; trình độ dân trí bình 

quân còn ở mức thấp so với mặt bằng 

chung của huyện. 

Là một xã thuần nông nghiệp, các loại 

hình kinh tế còn thiếu tính bền vững, sản 

xuất còn mang tính nhỏ lẻ, phụ thuộc vào 

thiên nhiên là chủ yếu. Việc chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm và chưa 

đồng đều, chưa tạo thành vùng sản xuất 

nông nghiệp tạo sản phẩm hàng hóa có giá 

trị kinh tế cao, ý thức chấp hành pháp luật 

của một bộ phận người dân chưa cao. 

Trong những năm gần đây (2016-

2019), cơ cấu kinh tế Nông, lâm thủy sản 

– Công nghiệp và xây dựng – Dịch vụ của 

xã Phú Cường không có nhiều biến động. 

Nông, lâm thủy sản là ngành chiếm tỷ 

trọng lớn nhất, sau đó là dịch vụ và cuối 

cùng là ngành công nghiệp và xây dựng. 

Thu nhập bình quân đầu người/năm ở xã 

Phú Cường lần lượt là 16, 18, 20 và 22 

triệu đồng. Đây là khoản thu nhập ở mức 

trung bình, nếu tính đến trượt giá thì thu 



nhập trong giai đoạn này còn có xu hướng 

giảm. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở xã Phú 

Cường  năm 2018 giảm đi nhiều so với 

năm 2016. Cụ thể tỷ lệ hộ nghèo giảm 

13,56 điểm %; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 

10,03 điểm %. Tuy nhiên con số này so với 

tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh Hòa Bình 

năm 2017 vẫn còn cao (18%) (Bộ 

LĐTB&XH, 2017). 

2.1.3. Tình hình thiên tai tại xã Phú 

Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình năm 

2017 

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa 

Bình (BCH PCTT & TKCN tỉnh Hòa 

Bình, 2017) cho biết, Hòa Bình nói chung, 

huyện Tân Lạc nói riêng chịu ảnh hưởng 

của những đợt không khí lạnh trung bình 

và yếu. Cuối tháng 4, đầu tháng 5, xảy ra 

dông lốc kèm theo mưa đá gây thiệt hại về 

nhà cửa và hoa màu của người dân tại các 

địa phương. Ước tính trong năm 2017, 

tổng số trận lũ trong toàn mùa là 21, nhiều 

hơn năm 2016 (10 trận), gây ra các thiệt 

hại về người, nhà cửa, sản xuất nông 

nghiệp và cơ sở hạ tầng. 

Đối với thiệt hại về nhà cửa, có 6.625 

nhà bị hư hỏng ngập nước trong đó có 86 

nhà bị hư hỏng hoàn toàn (thiệt hại trên 

70%), 3.614 nhà bị ngập nước, 1.435 nhà 

phải di dời khẩn cấp. Nông nghiệp cũng bị 

ảnh hưởng nặng nề, thể hiện qua phần diện 

tích gieo trồng bị ngập úng làm giảm năng 

suất hoặc mất trắng; gia súc, gia cầm bị lũ 

cuốn; thủy sản bị hư hỏng, lồng bè trôi mất 

hoặc gây chết cá. 

Ngoài ra, hệ thống công trình hạ 

tầng, công trình dân sinh, văn hóa, xã hội 

bị hư hỏng nặng nề do mưa bão, trong đó 

đáng kể là các công trình giao thông, 

thủy lợi, trường học, trạm y tế,… Thiệt 

hại này chủ yếu xảy ra trong đợt mưa to 

do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra trên 

địa bàn tính từ ngày 9-12/10/2017, làm 

cho 5.855 ngôi nhà hư hỏng ngập nước, 

chiếm 88% thiệt hại cả năm của tỉnh. 

Ước tỉnh tổng thiệt hại trong cả năm là 

2.838 tỷ đồng (BCH PCTT & TKCN tỉnh 

Hòa Bình, 2017). 

Mưa lớn, lũ làm sạt lở đất ở Thác 

Khanh, tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc 

đã khiến cho xã bị ảnh hưởng nặng nề cả 

về người và tài sản. Thống kê cho thấy, 

trong năm 2017 số người chết và mất tích 

ở xã là 42, số người bị thương 15 người; 

hàng trăm ha hoa màu bị phá hủy hoàn 

toàn (BCH PCTT & TKCN tỉnh Hòa Bình, 

2017). 

Chính quyền xã cũng đã tiến hành di 

dời tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng. 

Cụ thể tổng số hộ phải di dời tái định cư từ 

năm 2017 đến năm 2018 trên địa bàn xã 

Phú Cường là 56 hộ. Trong đó có 9 hộ xóm 

Khanh chuyển trước, do các nhà hảo tâm 

từ Mặt trận Tổ quốc Trung ương, tỉnh, 

huyện tài trợ; còn lại 47 hộ ở các xóm mỗi 

hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng để di dời nhà 

cửa (UBND xã Phú Cường, 2018).  

         2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp điều tra phỏng vấn bảng 

hỏi: Tác giả tiến hành điều tra, thu thập tư 

liệu tại địa bàn nghiên cứu là xã Phú 

Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 

Các chỉ báo được đưa ra để làm rõ sự thay 

đổi sinh kế trước ảnh hưởng của thiên tai. 

Số lượng hộ gia đình được phỏng vấn là 

50, bao gồm các hộ bị ảnh hưởng trực tiếp 

và gián tiếp. Việc phỏng vấn các hộ gia 

đình tập trung vào các khía cạnh chính 

như: (i) Thông tin về chủ hộ (giới tính, 



 

trình độ học vấn); (ii) Thông tin về các 

nguồn vốn (con người,  tự nhiên, vật chất, 

xã hội và tài chính); (iii) Chất lượng cuộc 

sống (tình trạng nhà ở, tiếp cận các dịch vụ 

nước, trường học, y tế,…); và (iv) Thu 

nhập hộ gia đình (thu nhập bình quân của 

hộ gia đình, các nguồn thu nhập chính của 

hộ gia đình) và sự thay đổi thu nhập trước 

và sau thiên tai. 

Phỏng vấn sâu: Đối tượng phỏng vấn 

sâu là đại diện người dân, đại diện các tổ 

chức xã hội và đại diện chính quyền địa 

phương để làm rõ hơn sự thay đổi sinh kế 

của người dân do sạt lở đất và các biện 

pháp hỗ trợ đã được tiến hành. Số lượng: 

người dân 5 cuộc; đại diện chính quyền địa 

phương: 3 cuộc (trưởng thôn, cán bộ cấp 

xã) và đại diện các tổ chức xã hội 2 cuộc 

(Hội Nông dân, Hội Phụ nữ).  

Phương pháp phân tích SWOT (điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức): 

Phân tích nội lực của địa phương thông 

qua các ưu điểm và nhược điểm liên quan 

đến các nguồn lực sinh kế và chiến lược 

sinh kế của địa phương; cơ hội và thách 

thức liên quan tới bối cảnh bên ngoài tác 

động đến sinh kế của các hộ gia đình. 

Trong đó, các điểm mạnh và cơ hội được 

xác định là các yếu tố tích cực cần được 

phát huy còn các điểm yếu và thách thức 

là các yếu tố cần phải được kiểm soát và 

giảm thiểu. 

3. Một số kết quả chính 

3.1. Các nguồn vốn sinh kế của 

người dân xã Phú Cường trước và sau 

thiên tai 

3.1.1  Vốn con người 

Nguồn vốn con người ở xóm Khánh xã 

Phú Cường được miêu tả dựa trên cơ sở 

phân tích và đánh giá hai chỉ tiêu quan 

trọng là: (i) Tỷ lệ phụ thuộc của các hộ gia 

đình; và (ii) Trình độ học vấn của chủ hộ. 

Bảng 1: Tỷ lệ phụ thuộc của các hộ gia đình ở địa bàn nghiên cứu 

Tuổi Trước thiên tai Sau thiên tai 

<= 14 33.7 35.9 

15 - 59 58 57.0 

>=60 8.3 7.1 

Tổng số người dưới 15 và trên 60 tuổi  377 380 

Tổng số người trong độ tuổi lao động 503 498 

Tỷ lệ phụ thuộc 0.75 0.76 

Nguồn: UBND xã Phú Cường 2016, 2019 

(i) Tỷ lệ phụ thuộc1: Trước và sau 

thiên tai, tỷ lệ phụ thuộc tại xã Phú Cường 

không có nhiều thay đổi. Đây là tỷ lệ cho 

 

biết số trẻ em dưới 15 tuổi và số người 

già trên 60 tuổi mà một lao động chính có 

trách nhiệm nuôi dưỡng2. Trên thực tế, ở 



các cộng đồng dân cư miền núi thì cả trẻ 

con và người già cũng phải làm rất nhiều 

việc, nhất là những công việc gia đình 

như lấy củi, gùi nước hay cắt cỏ, nên sự 

đóng góp của họ vào kinh tế nông hộ 

không phải là nhỏ, mặc dù những người 

này bị coi là “người ăn theo” theo những 

quy định hiện hành. Ngoài giờ đi học, trẻ 

con cũng đã tham gia làm nhiều công việc 

giúp bố mẹ ngay từ khi chúng còn rất nhỏ, 

do vậy tỷ lệ phụ thuộc thực tế thấp hơn 

khá nhiều so với những số liệu trong 

Bảng 1. 

(ii)  Trình độ học vấn: Có sự khác biệt 

trình độ học vấn giữa các bậc học của chủ 

hộ. Trình độ học vấn của chủ hộ chủ yếu ở 

bậc tiểu học. Tỷ lệ cao thứ hai là bậc 

THCS. Trình độ học vấn của chủ hộ ở bậc 

THPT xấp xỉ với tỷ lệ chủ hộ có học vấn 

bằng không. 

       3.1.2  Vốn tự nhiên 

Đất đai: Một trong những tài nguyên 

quan trọng bậc nhất đối với người nông 

dân miền núi phía Bắc nói chung, người 

dân xã Phú Cường nói riêng là đất đai. 

Trên thực tế, hoạt động sản xuất nông 

nghiệp là nguồn thu chủ yếu của mỗi gia 

đình. Đất đai có nhiều loại theo mục đích 

sử dụng, nhưng quan trọng nhất với người 

dân là ruộng dưới thung lũng và nương 

trên sườn dốc để trồng trọt cây hàng năm, 

chủ yếu là cây lương thực. Vườn nhà, 

vườn cây và đất rừng là nơi họ có thể lấy 

gỗ làm nhà, chăn thả gia súc, kiếm củi và 

thu hái các lâm sản phụ để bán lấy tiền hay 

để dùng trong gia đình. 

Số liệu cho biết, tổng diện tích đất sử 

dụng trung bình của mỗi một hộ gia đình 

tại xã Phú Cường cho hoạt động sinh kế là 

11.129 m2. Con số này là cao khi so với 

một số tỉnh ở khu vực đồng bằng sông 

Hồng. Ví dụ như ở Hà Nội tỷ lệ các hộ gia 

đình có diện tích đất nông nghiệp sử dụng 

dưới 0,2 ha chiếm 71,91%; Vĩnh Phúc là 

64,9%; Quảng Ninh 65,5%, Hải Phòng 

66,96% và các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, 

Nam Định hơn 61%. Còn so với 

các tỉnh ở vùng Miền núi phía Bắc 

tỷ lệ này là trung bình, do có 

khoảng 32,9%  số hộ gia đình của 

các tỉnh thuộc khu vực này có 

diện tích đất sử dụng từ khoảng 

0,5 ha đến dưới 2 ha (Tổng cục 

Thống kê, 2016).  

So với trước thiên tai, diện 

tích đất sử dụng cho hoạt động 

trồng lúa sau thiên tai giảm rõ 

rệt, trung bình mỗi một hộ giảm 

đến hơn 500m2. Có đến 4/5 các 

hộ gia đình ở xã bị mất đất nông 

nghiệp, có những hộ nặng nề hơn còn bị 

mất tất cả ruộng đất. Thay vào đó là sự 

tăng lên về diện tích trồng rau, cây màu 

hàng năm và diện tích mặt nước. Đất 

vườn và đất lâm nghiệp có thay đổi nhưng 

không đáng kể.

Hình 2:  Trình độ học vấn của chủ hộ 

 

Nguồn: Điều tra của tác giả, 2019 

 



 

Bảng 2: Diện tích đất sử dụng trung bình của hộ gia đình sau thiên tai (m2/ hộ) 

Loại đất Trước thiên tai Sau thiên tai 

1. Đất nông nghiệp 3.504 3.194 

1.1 Diện tích trồng lúa 1.330 774 

1.2 Rau và cây màu hàng năm  2.174 2.420 

2. Đất vườn  110 211 

3. Đất lâm nghiệp  7.402 7.604 

4. Diện tích mặt nước 113 120 

Tổng các loại đất sử dụng 11.129 11.129 

Tổng các loại đất được giao 11.129 11.129 

Nguồn: UBND xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (2016, 2017)

Tuy nhiên, bên cạnh việc giảm mạnh 

đất nông nghiệp, sau thiên tai có một số hộ 

có thêm diện tích đất vườn, thuận lợi hơn 

so với nơi ở cũ: “Được cái đến nơi ở mới 

này, nhà tôi có thêm phần diện tích đất 

vườn để trồng thêm các loại rau” (Phỏng 

vấn sâu chị M, 28 tuổi). 

Theo đánh giá của hầu hết các hộ gia 

đình, sau khi xảy ra thiên tai chất lượng đất 

nông nghiệp kém hơn hẳn, bị xói mòn. 

Nhiều khu vực ruộng đá vẫn 

còn lổn nhổn chưa được xử lý 

khiến cho việc người dân đi lại 

cũng trở nên khó khăn hơn. 

Khu ruộng nhà chị đến giờ vẫn 

còn rất nhiều đá, kêu xe xúc rồi 

nhưng không hết được nên 

toàn bộ khu đó giờ không thể 

đào bới hay cày cuốc để trồng 

nữa, khu vực xung quanh cũng 

bị ảnh hưởng chút ít” (Phỏng 

vấn sâu, chị M, 28 tuổi). 

Chất lượng đất bị ảnh 

hưởng kéo theo sự sụt giảm về 

năng suất và sản lượng lúa của 

các hộ gia đình. Nếu như những năm 2016, 

2017 năng suất sản lượng lúa toàn xã đạt 

từ trên 50 tạ/ha/năm thì đến năm 2018, 

2019 năng suất giảm từ 2-5 tạ/ha. Tuy 

nhiên, năng suất rau, đậu từ sau thiên tai 

khá ổn định, do khu vực diện tích trồng 

rau, đậu không bị ảnh hưởng nhiều bởi 

thiên tai. 

Khi được hỏi, đa số người dân (78%) 

cũng cho rằng năng suất, sản lượng cây 

Hình 3: Đánh giá cùa hộ gia đình về sự thay đổi 

diện tích các loại đất trước và sau thiên tai  

(%) (N=50) 

 

Nguồn: Điều tra của tác giả (2019). 



trồng sau thiên tai kém hơn nhiều bởi sau 

thiên tai diện tích nông nghiệp của các hộ 

gia đình bị thu hẹp lại, thậm chí có hộ 

không còn đất để canh tác cùng với đó là 

sự giảm sút về mặt chất lượng đất. 

Đất đai là một nguồn lực rất quan 

trọng đối với sinh kế, đặc biệt đối với 

người dân tộc thiểu số, ở đây là dân tộc 

Mường. Người dân vẫn phải phụ thuộc 

nhiều vào nông nghiệp. 

Trong khi đó, sau thiên tai, 

nhiều hộ gia đình bị mất hết 

đất để sản xuất, cùng với đó 

là chất lượng đát kém hơn so 

với trước thiên tai.  Vì vậy, 

ngoài việc cải tạo chất lượng 

đất hiện có, cần chú trọng đầu 

tư cải tạo các loại đất hoang, 

đất bạc màu, đất trống đồi núi 

trọc,… vẫn còn trong vùng 

thành đất sản xuất nông 

nghiệp, sau đó giao lại cho 

các hộ dân còn thiếu đất sản 

xuất. Hiện tại, nhiều người 

dân vẫn tận dụng tối đa những 

diện tích đất khô cằn, đất có 

độ dốc lớn để trồng cây lương 

thực. Nếu được đầu tư với số 

vốn lớn thì hoàn toàn có thể 

chuyển được diện tích lớn đất 

chất lượng xấu sang làm đất 

sản xuất để gieo trồng các loại 

cây phù hợp, tạo ra sự đa dạng 

về sinh kế. 

3.1.3  Vốn sản xuất. 

Việc sở hữu các loại tài 

sản và vật dụng của nông hộ 

như đồ gỗ, dụng cụ sản xuất, 

đồ điện, phương tiện đi lại 

cũng là một chỉ số quan 

trọng của nguồn lực tài sản của họ. 

Sự thay đổi các công cụ sản xuất trước 

và sau thiên tai không gây ảnh hưởng 

nhiều đến các hộ gia đình. Chỉ có một số 

thay đổi về chuồng trại và các loại máy 

móc khác như máy cày, máy xúc, máy ép 

nước mía, chủ yếu là do một số hộ gia đình 

sau thiên tai bị mất ruộng đất, buộc phải 

chuyển sang các hoạt động sinh kế khác 

Hình 4: Đánh giá của các hộ gia đình  

về chất lượng các loại đất trước và sau thiên tai 

(%) (N=50) 

 

Nguồn: Điều tra của tác giả (2019). 

 

Hình 5: Công cụ sản xuất của hộ gia đình trước  

và sau thiên tai (%) (N=50) 

 

Nguồn: Điều tra của tác giả (2019). 

 



 

như chăn nuôi, làm thuê và buôn bán kinh 

doanh khác.  

Về công cụ máy bơm, 96% các hộ gia 

đình không mất được hiểu là không có 

thay đổi chứ không hẳn là các hộ có sở 

hữu công cụ này. Tại xã Phú Cường hầu 

như người dân đều dùng nước theo 

phương thức dẫn từ núi về (mó nước), 

ngoài ra có rất ít hộ sử dụng nước giếng 

khoan, giếng đào.  

46% người dân khi được hỏi cho biết 

đường giao thông đi lại trước và sau thiên 

tai tại xã Phú Cường thuận lợi hơn nhiều 

so với trước. 28% người dân cho biết 

đường đi khó khăn hơn, số còn lại cho là 

đường đi lại không có thay đổi. Tương tự, 

đối với đường đi lại tại các khu chợ cũng 

được đánh giá là thuận lợi hơn (58%), chỉ 

có rất ít người cho là khó khăn (4%) (Điều 

tra của tác giả, 2019) 

Điều này đặt ra vấn đề chính quyền 

cần quan tâm hơn đến việc phát triển các 

cơ sở hạ tầng cứng như xây dựng hệ thống 

đê và kè, cung cấp nhà ở, cấp nước, nâng 

cấp hệ thống đường giao thông,… để có 

thể giúp bảo vệ và chống lại nhiều loại rủi 

ro do khí hậu, thiên tai gây ra. Ví dụ, hệ 

thống thông tin liên lạc, giao thông và 

cảnh báo sớm được xây dựng tốt sẽ giúp 

sơ tán nhanh chóng người dân khi có mưa 

bão, lũ lụt. Cơ sở hạ tầng được xây dựng 

tốt sẽ giúp làm tăng khả năng của người 

dân trong việc đối phó với những cú sốc 

về khí hậu, thiên tai trong ngắn hạn và 

thích ứng hơn với các thảm họa thiên tai 

trong dài hạn.  

3.1.4 Vốn tài chính 

Nguồn vốn tài chính của người dân xã 

Phú Cường thể hiện chủ yếu qua nguồn 

tiền tích lũy và nguồn vốn vay của hộ gia 

đình. Có đến 66% hộ gia đình sau thiên tai 

phải vay vốn để phục vụ cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh, chủ yếu để phát triển 

chăn nuôi. Các ngân hang, đặc biệt Ngân 

hàng Chính sách xã hội là địa chỉ tin cậy 

đầu tiên mà các hộ gia đình tìm đến để vay 

vốn, tiếp đến là người thân gồm bạn bè, 

hàng xóm. 

Về nguồn vốn tiết kiệm, có đến 70% 

hộ gia đình khi được hỏi cho rằng cả trước 

và sau thiên tai họ đều không có nguồn tiền 

tích lũy. Hầu hết số tiền kiếm được chỉ đủ 

trang trải, chi tiêu các khoản sinh hoạt 

hàng ngày. Đặc biệt, sau thiên tai nhiều hộ 

gia đình còn phải đi vay vốn để phục vụ 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh như 

chăn nuôi với quy mô lớn, hay phải xây 

dựng lại nhà cửa kiên cố hơn. Chỉ có 30% 

hộ gia đình có nguồn tiết kiệm, tuy nhiên 

sau thiên tai nguồn tiết kiệm của họ cũng 

có xu hướng giảm đi nhiều (Điều tra của 

tác giả, 2019). 

Việc người dân được chuẩn bị sẵn 

sàng về tài chính là điều cốt lõi để tránh 

những tổn thất trước mắt và lâu dài do 

thiên tai gây ra. Xét trên khía cạnh sinh kế, 

tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực tài 

chính (từ ngân hàng, người thân, bạn 

bè,…) để đầu tư vào các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh sẽ giúp cho sinh kế trở 

nên bền vững và an toàn trước tác động 

của thiên tai. 

Các công cụ tài chính khác như thành 

lập các quỹ dự phòng khẩn cấp, quỹ dự 

phòng thiên tai,…cũng sẽ giúp ứng phó 

nhanh, mở rộng quy mô các chương trình 

bảo trợ xã hội, và tránh được những thiệt 

hại dài hạn dồn vào các gia đình và cộng 

đồng khi người dân bị mất nhà cửa, thất 

nghiệp và thiếu thốn những điều kiện cơ 



bản. Việc có sẵn các quỹ có thể sử dụng 

ngay lập tức để triển khai và khắc phục rủi 

ro sẽ làm giảm ảnh hưởng xấu của thiên 

tai đối với sự phát triển và sinh kế của 

người dân. 

        3.1.5. Vốn xã hội 

Trong hệ thống tổ chức dân sự, các tổ 

chức chính trị - xã hội là một bộ phận quan 

trọng. Với tính chất tự nguyện, phi lợi 

nhuận, các tổ chức này tương đối phù hợp 

và cần thiết trong việc tập hợp, liên kết 

người dân, nhất là người dân ở nông thôn 

miền núi tham gia xóa đói, giảm nghèo.  

Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu vai 

trò của các tổ chức chính trị - xã hội là Hội 

Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên 

và Mặt trận tổ quốc; ngoài ra vai trò của 

Hội Khuyến nông cũng được xem xét. 

Hình 6: Sự giúp đỡ của các tổ chức đối với hộ gia đình trước và sau thiên tai 

 

Nguồn: Điều tra của tác giả (2019) 

(i) Hội Nông dân: Tổ chức tuyên 

truyền, vận động các hộ đăng ký đạt tiêu 

chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi theo ba cấp 

(Hội Nông dân huyện Tân Lạc, 2018), 

giúp nhau vốn, ngày công, cây con, kinh 

nghiệm sản xuất,…trong đó chủ yếu mọi 

người giúp nhau ngày công.  

(ii) Hội Phụ nữ: Tham gia tuyên 

truyền, vận động các phong trào như ngày 

tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, ủng hộ xây dựng 

nhà đại đoàn kết, xây dựng nhà mái ấm tình 

thương cho phụ nữ nghèo, xây dựng quỹ 

tình thương ở cơ sở, phụ nữ phát triển kinh 

tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, hội viện 

đăng kí xây dựng mô hình phụ nữ làm kinh 

tế,… Năm 2019, Ngân sách huyện giao cho 

xã cho hội nông dân, hội phụ nữ lần lượt là 

138.500.000 và 155.180.000 đồng (UBND 

xã Phú Cường, 2019).  

(iii) Đoàn thanh niên: Làm công tác 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh 

niên tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, 

chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi để 

nâng cao thu nhập gia đình, khai thác các 

nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế. Nhiều 

mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi đã xuất 



 

hiện như mô hình trồng dưa hấu, mướp 

đắng, bí đỏ, trồng ngô trên đất dốc,… 

Đoàn vận động hội viên đóng góp 

ngày công lao động, nguyên vật liệu để 

xây dựng các nhà đại đoàn kết, giúp đỡ các 

gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, ủng 

hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người 

nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam. Đối 

với thiếu niên, nhi đồng, Đoàn thanh niên 

vận động phòng trào kế hoạch nhỏ, Quỹ vì 

bạn nghèo và thu hút được đông đảo hội 

viên, thiếu nhi tham gia. Năm 2019, Ngân 

sách của huyện giao cho xã chi cho hoạt 

động của tổ chức này là 122.500.000 đồng 

(UBND xã Phú Cường, 2019) 

 (iv) Mặt trận tổ quốc: Thực hiện tuyên 

truyền, vận động cán bộ và nhân dân trong 

huyện tham gia ủng hộ xây dựng các loại 

hình như Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn 

đáp nghĩa, Quỹ chất độc màu da cam,… 

(iv) Hội khuyến nông: Chủ yếu thực 

hiện các công tác khuyến nông về cây 

giống, kỹ thuật canh tác, hệ thống thủy lợi, 

tưới tiêu,…Tuy nhiên tại xã Phú Cương, 

hoạt động của tổ chức này còn rất hạn chế. 

 Nhìn chung, các tổ chức chính trị - xã 

hội ở xã Phú Cường về cơ bản đã làm 

đúng vai trò và trách nhiệm của mình đó 

là tuyên truyền, vận động tham gia xóa 

đói, giảm nghèo, giúp đỡ, hỗ trợ về vốn, 

tư vấn khoa học kỹ thuật, công nghệ, xóa 

đói giảm nghèo… Mặc dù vậy, việc người 

dân tham gia vào các tổ chức này còn rất 

rời rạc, chủ yếu tập trung vào hai tổ chức 

là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn 

Thanh niên, thậm chí mức độ không tham 

gia có xu hướng tăng dần sau thiên tai. 

Hoạt động của tổ chức Mặt trận Tổ Quốc 

được đánh giá là chưa sâu và chưa đạt 

hiệu quả cao. 

Vốn xã hội đóng vai trò quan trọng 

trong việc thích ứng ở cấp cộng đồng. Đó 

là một quá trình trao đổi kiến thức về các 

kinh nghiệm hiện tại với nhau, đồng thời 

kết hợp kinh nghiệm đó với thông tin 

khoa học kỹ thuật. Ví dụ, khi người dân 

áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất 

hoặc thay đổi mô hình trồng trọt, quyết 

định này của họ phụ thuộc vào các nguồn 

thông tin trong các mạng lưới xã hội mà 

họ thu nhận được. 

Chia sẻ và trao đổi thông tin đóng vai 

trò quan trọng trong việc thích ứng về sinh 

kế trước những rủi ro về khí hậu. Thông 

tin có thể được chia sẻ thông qua: 

•  Thiết lập mô hình các địa phương 

liên kết để trao đổi thông tin và các bài học 

kinh nghiệm giữa các địa phương chịu tác 

động tương tự từ biến đổi khí hậu, từ đó có 

thể tăng cường các hoạt động thích ứng 

của địa phương, 

•  Trao đổi thông tin trong các trường 

hợp khẩn cấp hoặc những thông tin cảnh 

báo sớm về các rủi ro khí hậu như bão, lũ, 

triều cường,.... sẽ giúp bảo vệ một số sinh 

kế phụ thuộc nhiều vào sự biến đổi của 

thời tiết như đánh bắt và nuôi trồng thủy 

sản 

•  Tăng cường nhận thức cộng đồng về 

sự biến đổi của khí hậu và các ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu đến sinh kế 

3.2 Các hoạt động sinh kế của người 

dân xã Phú Cường trước và sau thiên tai 

Tại xã Phú Cường, trước khi xảy ra 

thiên tai, trồng lúa và nương rẫy là hoạt 

động sinh kế chính của người dân tại đây. 

Bên cạnh đó là hoạt động chăn nuôi gia 

súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, nghề 

thủ công và một số ít làm thuê cũng được 

xem là những nguồn cung cấp tiền mặt 



quan trọng cho các hộ gia đình. Tuy nhiên 

sản xuất còn mang tính tự cung tự cấp, 

chưa có các điển hình về sản xuất hàng 

hóa. Cụ thể các hoạt động sinh kế của hộ 

gia đình bao gồm: (i) Trồng lúa nước/cây 

hoa màu/rau và các loại cây có hạt/mía; 

(ii) Chăn nuôi gia súc/gia cầm: Trâu bò, 

lợn, dê, gà vịt…; (iii) Nuôi trồng thủy sản; 

(iv) Trồng rừng, thu hái lâm sản ngoài gỗ; 

(v) Nghề đan lát; (vi) Làm thuê, buôn bán 

kinh doanh. 

Như vậy, hoạt động sinh kế của người 

dân xã Phú Cường có thể chia thành hai 

loại cơ bản: hoạt động sinh kế nông nghiệp 

và phi nông nghiệp 

Hoạt động sinh kế nông nghiệp ở xã 

chủ yếu bao gồm hoạt động trồng trọt và 

chăn nuôi  

Đối với hoạt động trồng trọt: Điều tra 

tại địa bàn cho thấy, trước và sau thiên tai 

hầu hết các gia đình, đất trồng trọt được 

sử dụng dưới ba hình thức trồng cây trên 

đất cạn, trồng lúa nước và làm rừng. 

Riêng có trường hợp một hộ gia đình, sau 

thiên tai chỉ còn lại đất rừng, ngoài ra 

không có loại đất nào khác. Hộ này trước 

đây làm nương rẫy, nhưng sau thiên tai bị 

mất hết đất nông nghiệp, đất vườn nên họ 

chuyển sang mở quán bán hàng và nhận 

thu gom nông lâm sản (củ đót, sắn, bông 

chít,...) để bán cho các thương lái, và phát 

triển chăn nuôi.  

Số hộ gia đình sử dụng từ hai loại hình 

bao gồm cây trồng cạn và lúa nước; cây 

trồng cạn và rừng cũng có xu hướng giảm 

nhẹ. 

Bảng 3: Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình  

trước và sau thiên tai (hộ) (N=50) 

Kiểu sử dụng 
Trước  

thiên tai 

Sau  

thiên tai 

1. Chỉ có đất trồng cây trồng cạn hàng năm (nương rẫy và 

hoa màu) 
0 2 

2. Chỉ có rừng 0 1 

3. Chỉ có đất trồng cây trồng cạn và rừng 6 8 

4. Chỉ có đất trồng cây trồng cạn và lúa nước 12 9 

5. Có cả đất đất trồng cây trồng cạn, lúa nước và rừng 34 30 

Tổng 50 50 

Nguồn: Điều tra của tác giả (2019) 

Bảng 4: Năng suất và sản lượng nông nghiệp của hoạt động trồng trọt 

Sinh kế nông nghiệp 2016 2017 2018 2019 

1. Hoạt động trồng trọt     

1.1 Lúa     

Năng suất (tạ/ha) 50.5 50 48 45 



 

Sinh kế nông nghiệp 2016 2017 2018 2019 

Sản lượng (tạ/năm) 14.390 13.850 11.610 10.660 

1.2 Rau đậu các loại (tạ/ha) 57 83 80 78 

1.3 Cây hàng năm khác (ha) 56 40 64 49 

2. Nuôi trồng thủy sản     

Sản lượng (tạ) 25 15 10 10 

Nguồn: UBND xã Phú Cường (2016, 2017, 2018, 2019) 

Khi được hỏi, đa số người dân (78%) 

cũng cho rằng năng suất, sản lượng lúa sau 

thiên tai kém hơn nhiều. Lý do là diện tích 

đất nông nghiệp, đặc biệt là diện tích trồng 

lúa của các hộ gia đình bị thu hẹp lại, thậm 

chí có hộ không còn đất để canh tác cùng 

với đó là sự giảm sút về mặt chất lượng đất. 

Đối với  hoạt động chăn nuôi: Sau 

thiên tai, hoạt động chăn nuôi tại xã phát 

triển mạnh hơn, đặc biệt là việc chăn nuôi 

lợn. Tổng số đàn lợn toàn xã tăng 3370 con 

trong thời kỳ 2016-2019. Từ năm 2016 

đến 2017, số lượng trâu đã tăng 402 con; 

đến năm 2018 và 2019 có xu hướng giảm 

nhẹ, khoảng 200 con do bị chết bởi dịch 

bệnh và thời tiết rét hại. Số lượngbò, dê 

không có sự biến động đáng kể (Bảng 5).  

Đại gia súc (trâu, bò, ngựa), tiểu gia 

súc (lợn và dê), và các loài gia cầm (gà, vịt, 

ngan, ngỗng...) là những tài sản quan trọng 

của hộ gia đình. Gia súc ngoài cung cấp 

sức kéo (làm đất, kéo gỗ...), phân bón, còn 

đóng vai trò quan trọng trong thu nhập của 

nông hộ. Trong đó, trâu được ưu tiên vì 

khỏe hơn, sức chống chịu bệnh tật tốt hơn 

và dễ nuôi hơn  Đối với các hộ không có 

trâu, người dân phải cày bừa bằng tay hoặc 

thuê người cày hộ Ngoài ra, đại gia súc còn 

được coi như một loại tài sản dự trữ cho 

những dịp quan trọng của hộ gia đình. 

Đối với việc chăn nuôi tiểu gia súc, lợn 

là vật nuôi được các hộ dân lựa chọn nhiều 

hơn cả. Thời gian trước đây, đa số các hộ 

gia đình vẫn tiếp tục nuôi lợn theo phương 

thức dân dã, truyền thống: mua giống lợn 

truyền thống, cho ăn bằng các loại bèo, dây 

khoai, bột ngô, cám gạo và những thức ăn 

thừa của gia đình nên lợn lớn chậm, nuôi 

hơn một năm mới xuất chuồng, vốn bỏ ra 

ít, hiệu quả kinh tế không cao.  

Bảng 5: Tổng số vật nuôi của xã Phú Cường 

Các loại vật nuôi (con) 2016 2017 2018 2019 

Tồng đàn trâu  1.682 2.084 1.867 1.816 

Tổng đàn bò  885 766 873 955 

Tổng đàn lợn 1.760 1.700 1.750 5.130 

Tổng đàn dê  394 372 125 171 

Tổng đàn gia cầm 27.200 27.000 28.000 31.350 

Nguồn: Ủy ban Nhân dân xã Phú Cường (2016, 2017, 2018, 2019)



Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, 

từ năm 2018, nhiều hộ gia đình được sự 

hỗ trợ của chính quyền địa phương bắt 

đầu thay đổi căn bản phương thức chăn 

nuôi từ nhỏ lẻ sang chăn nuôi lớn. Mỗi 

gia đình mua tới 30-40 con lợn giống siêu 

nạc, mỗi con khoảng 8-9 kg, mua cám 

con cò, nuôi 5 tháng thì bán, khi bán mỗi 

con nặng trên 100 kg, thu về hàng chục 

triệu đồng. “Nuôi giống lợn này một năm 

cho ra từ 2-3 lứa tùy mình chăm sóc tốt 

hay kém. Mỗi lứa từ 8-12 con, trung bình 

10 con. Lợn nuôi 1 tháng có thể lên 20-

30 kg và bán được 80.000 đồng/kg. Nếu 

nuôi lâu hơn thì khoảng 3 tháng sẽ lên 

được 100 kg. Giống lợn này cũng dễ 

nuôi. Tính chi phí chăm sóc, đầu tư là 50 

% thì hộ nào chăn nuôi tốt, không bị bệnh 

tật hay ảnh hưởng bởi thiên tai thì mỗi 

năm có thể thu được khoảng 40.000.000 

đồng tiền bán lợn” (Phỏng vấn sâu chị M. 

46 tuổi). 

Bảng 6 cho thấy, trước và sau thiên tỷ 

lệ hộ gia đình chăn nuôi nhóm vật nuôi tiểu 

gia súc, tăng mạnh trong khi đó tỷ lệ hộ gia 

đình chăn nuôi vật nuôi đại gia súc lại có 

xu hướng giảm; hộ chăn nuôi gia cầm 

không thay đổi.  

Bảng 6: Tình hình chăn nuôi của các hộ gia đình trước và sau thiên tai 

Vật nuôi 
Trước thiên tai Sau thiên tai 

Số hộ  Tỷ lệ (%) Số hộ  Tỷ lệ (%) 

Đại gia súc 32 64 26 52 

Tiểu gia súc 22 44 38 76 

Gia cầm 40 80 40 80 

Nguồn: Điều tra của tác giả (2019). 

Phú Cường là vùng đất nông nghiệp 

chiếm đa số về cây hoa màu nên việc có 

các phụ phẩm về chăn nuôi gia cầm dồi 

dào khiến cho phát triển chăn nuôi là điều 

hiển nhiên. Ngoài ra, việc các hộ dân mất 

hết ruộng đất chuyển đổi hoạt động sinh kế 

trồng trọt sang hoạt động chăn nuôi cũng 

là một trong những nguyên nhân làm cho 

hoạt động chăn nuôi phát triển rộng hơn 

trên địa bàn xã. Tuy nhiên sau ảnh hưởng 

thiên tai, do chất lượng đất suy giảm nên 

việc trồng cây hoa màu cũng bị ảnh hưởng, 

từ đó thức ăn cho vật nuôi phần nào cũng 

bị hạn chế. Đây là một thách thức cho phát 

triển chăn nuôi tại địa bàn xã. 

Kết quả điều tra cho thấy, trước và sau 

thiên tai, tỷ phần thu nhập từ hoạt động 

chăn nuôi tăng mạnh, chiếm 62.8% trong 

cơ cấu thu nhập của hộ gia đình và trở 

thành nguồn thu nhập chính. Đứng thứ hai 

là hoạt động trồng trọt, mặc dù hoạt động 

này có xu hướng giảm sau thiên tai. Nhiều 

gia đình sau thiên tai bị mất hết ruộng đất, 

không còn trồng trọt nữa mà chuyển hẳn 

sang hoạt động chăn nuôi: “Sau khi bị mất 

hết ruộng, gia đình chúng tôi cũng không 

còn làm ruộng nữa, mọi người tính chuyện 

vay vốn để tập trung cho chăn nuôi, chúng 

tôi nuôi bò, nuôi lợn, sau 2 năm cũng đã 

bán được một lứa, thu nhập còn cao hơn 



 

khi làm ruộng, như này cũng tốt” (Phỏng 

vấn sâu anh V, 37 tuổi).   

Bên cạnh các hoạt động sinh kế nông 

nghiệp, người dân ở xã Phú Cường đã 

từng bước tăng cường sự đa dạng hóa 

sinh kế để cải thiện kinh tế hộ gia đình, 

thông qua các hoạt động sinh kế phi nông 

nghiệp, hoạt động sinh kế phi nông 

nghiệp, đặc biệt sau thiên tai  hoạt động 

này ở xã có xu hướng tăng lên, chủ yếu 

là làm thuê ở ngoại tỉnh. Các hoạt động 

sinh kế phi nông nghiệp ở xã bao gồm: 

làm nghề thủ công truyền thống, làm thuê 

như thợ xây, chạy xe ôm, kinh doanh nhỏ 

thì chủ yếu là bán hàng ở chợ và mở cửa 

hàng tạp hóa.  

Bảng 8: Thu nhập bình quân/tháng của các hộ gia đình từ sinh kế  

phi nông nghiệp trước và sau thiên tai (đồng) (N=50) 

TT Nguồn thu nhập chính 

Trước thiên tai Sau thiên tai 

Thu nhập bình 

quân hộ/tháng  

Tỷ lệ 

(%) 

Thu nhập bình 

quân hộ/tháng  

Tỷ lệ 

(%) 

1 Buôn bán, kinh doanh 1.185.000 25.5 1.322.000 24.1 

2 Làm thuê 2.700.000 58 3.445.000 62.9 

3 Khác (phi nông nghiệp) 769.000 16.5 710.000 13 

Tổng 4.654.000 100 5.477.000 100 

Nguồn: Điều tra của tác giả 

Trước đây, nghề đan lát là một nghề 

thủ công khá phát triển ở trên địa bàn xã, 

song hiện nay, đã bị mai một. Một số gia 

đình vẫn còn duy trì hoạt động tuy nhiên 

chủ yếu là sản phẩm đan lát phục vụ trong 

cuộc sống sản xuất hàng ngày là chính chứ 

không có mặt hàng đan lát nổi bật nào trở 

thành sản phẩm hàng hóa. Do vậy, hoạt 

Bảng 7: Thu nhập bình quân/tháng của hộ gia đình từ sinh kế nông nghiệp  

trước và sau thiên tai (đồng) (N=50) 

TT Nguồn thu nhập chính 

Trước thiên tai Sau thiên tai 

Thu nhập bình 

quân hộ/tháng 

(đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thu nhập bình 

quân hộ/tháng 

(đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Trồng trọt sản xuất nông 

nghiệp (ngô, lúa, sắn,…) 
1.780.000 47,5 878.000 27,7 

2 
Chăn nuôi (gia súc và gia 

cầm,..) 
850.000 22,7 1.676.000 62,8 

3 Sản xuất lâm nghiệp 689.000 18,4 400.000 12,6 

4 Nuôi trồng thủy sản 431.000 14,1 222.000 7 

Tổng 3.750.000 100 3.176.000 100 

Nguồn: Điều tra của tác giả (2019) 

 



động này không còn mang lại nhiều nguồn 

thu cho các hộ gia đình nữa. 

Số liệu Bảng 8 cho thấy, trước và sau 

thiên tai, tỷ phần thu nhập từ hoạt động 

làm thuê có xu hướng tăng nhẹ, 4.9 điểm 

%. Còn hoạt động buôn bán kinh doanh 

được xem là nguồn thu nhập chính thứ hai 

của hộ gia đình kể cả trước và sau thiên tai. 

Do thuận lợi ở gần trục đường quốc lộ nên 

buôn bán kinh doanh cũng là một trong 

những hoạt động mang lại nguồn thu tốt 

cho hộ gia đình. Hoạt động làm thuê cũng 

trở nên phổ biến hơn, hầu hết trong các hộ 

gia đình đều có ít nhất một người đi làm 

thuê ngoại tỉnh, nhiều thì có đến 3, 4 thành 

viên. Thu nhập từ hoạt động này khoảng 4-

5 triệu/tháng, so với các hoạt động khác là 

khá cao, tuy nhiên chỉ mang tính thời vụ, 

thường làm khi nhàn rỗi, trung bình 

khoảng 5-6 tháng/năm. 

3.3. Cuộc sống của người dân sau 

thiên tai 

Chất lượng cuộc sống được phản ánh 

qua các tiêu chí chính, bao gồm: (i) tình 

trạng nhà ở; (ii) khoảng cách từ nhà đến 

các cơ sở giáo dục; cơ sở y tế; (iiI) nguồn 

nước hộ gia đình đang sử 

dụng; và (iv) thu nhập của hộ 

gia đình 

(i) Tình trạng nhà ở 

Sau thiên tai, mặc dù 

nhiều hộ gia đình bị mất hết 

nhà cửa, tuy nhiên chính 

quyền xã cùng các tổ chức từ 

thiện đã có những hỗ trợ 

đóng góp giúp các hộ gia 

đình xây dựng lại. Đối với 

những hộ bị mất nhà cửa, 

chính quyền xã hỗ trợ 20 

triệu đồng/hộ gia đình; cùng 

với số tiền của các tổ chức từ thiện, các nhà 

hảo tâm thì mỗi hộ gia đình cũng có đến 

70-80 triệu đồng để xây nhà. Ngoài ra các 

hộ gia đình vay vốn ngân hàng để thay vì 

làm nhà sàn họ tiến hành xây nhà gạch cấp 

4 kiên cố hơn.  

Do vậy, nhà cửa được nhiều hộ dân 

đánh giá là tốt hơn so với trước thiên tai 

(46%). Nhiều hộ gia đình không vay vốn, 

chỉ sử dụng số tiền được hỗ trợ để dựng lại 

nhà sàn thì cho rằng nhà ở của họ trước và 

sau thiên tai không thay đổi (38%). 18% 

hộ gia đình còn lại nhận thấy sau thiên tai 

nhà ở của họ kém đi, những hộ này nhà cửa 

không bị mất hẳn nhưng lại bị sụt lún. 

(ii) Khoảng cách từ nhà đến các cơ sở 

giáo dục, cơ sở y tế 

Nhìn chung, trước và sau thiên tai 

khoảng cách đi lại từ nhà của người dân 

đến các cơ sở giáo dục và y tế không có 

nhiều thay đổi do việc di chuyển giữa nơi 

ở cũ và nơi cơ mới chỉ cách nhau khoảng 

từ 5000-1000 m, Vì vậy, việc đi lại các cơ 

sở trên cũng không cách xa nhiều, bởi 

trước đó khu vực người dân ở cũng khá 

gần trường học, cơ sở y tế. 

Hình 7: Khoảng cách từ nhà đến các cơ sở giáo dục 

của hộ gia đình trước và sau thiên tai (N=50) 

 
 



 

(iii) Nguồn nước hộ gia đình đang sử 

dụng 

Đối với nước sinh hoạt, cả trước và 

sau thiên tai các hộ gia đình đểu sử dụng 

nguồn nước tự nhiên là chính (80% hộ 

gia đình) – là nguồn nước được dẫn từ 

thác Khanh – thác bị ảnh hưởng bởi thiên 

tai. Do vậy sau thiên tai nguồn nước này 

được nhiều người dân đánh giá là kém 

chất lượng hơn so với trước, nước bị bẩn 

và có lẫn nhiều đất, cát 

hơn.  

Ngoài ra còn xảy ra 

tình trạng thiếu nước, 

nhiều hộ gia đình phải đi 

mua nước ở ngoài về, và 

dùng thêm cả nước giếng 

đào (18%) – nguồn nước 

được hộ gia đình đánh giá 

là sạch hơn so với nguồn 

nước tự nhiên. 2% hộ gia 

đình dùng nước giếng 

khoan, song họ lo ngại 

đến mùa khô sẽ không có 

nước để dùng: “Ở khu 

vực này, từ sau khi thiên 

tai, nước bị ảnh hưởng nhiều, 

lẫn cặn, cát hơn, có thời điểm 

thiếu nước chúng tôi phải mua 

thêm để dùng, không biết đến 

mùa khô có đủ để dùng 

không” ( Phỏng vấn sâu chị 

M. 46 tuổi). 

(iv) Thu nhập của hộ gia 

đình 

Sau thiên tai sau thiên 

tai chăn nuôi là hoạt động 

được nhiều gia đình hướng 

đến và mang lại thu nhập tốt 

hơn cho họ và đây cũng 

được đánh giá là nguồn thu nhập chính 

của các hộ gia đình hiện nay. Hoạt động 

trồng trọt được người dân duy trì chủ 

yếu để lấy lương thực ăn là chính: 

“Ruộng không còn nữa, chúng tôi 

chuyển sang chăn nuôi, được hai năm 

nay rồi, lợn thì mới bán được một lứa và 

bán thêm được hai con bò, thu nhập nói 

chung cũng tốt lên nhiều” (Phỏng vấn 

sâu, anh C, 37 tuổi)

Hình 8: Khoảng cách từ nhà đến các cơ sở y tế  

của hộ gia đình trước và sau thiên tai (N=50) 

 
 

Hình 9: Nguồn thu nhập chính của hộ gia đình trước  

và sau thiên tai (N=50) 

 

Nguồn: Điều tra của tác giả (2019) 

 



Về hoạt động sinh kế phi nông nghiệp, sau 

thiên tai, thu nhập từ làm thuê và buôn bán 

kinh doanh tăng lên, người dân kéo nhau 

lên Hà Nội và một số tỉnh lân cận làm thợ 

xây tương đối nhiều. Hầu hết mô hình gia 

đình ở xã hiện nay là người chồng đi ngoại 

tỉnh làm ăn, người vợ ở nhà làm thêm 

nương rẫy và chăm con. 

Kết quả điều tra 50 hộ gia đình tại hai 

xóm Khanh, xóm Khời - là hai xóm bị ảnh 

hưởng nặng nề bởi thiên tai cho thấy 68% 

số hộ có trung bình thu nhập bình quân 

trên tháng nằm ở mức từ 5-10 triệu. Mức 

thu nhập này cũng không quá cao nhưng 

cũng không phải là thấp đối với một hộ gia 

đình khoảng 4-5 thành viên.  Tuy nhiên, số 

liệu cũng cho thấy có đến hơn một nửa các 

hộ gia đình đều cho rằng thu nhập sau 

thiên tai có phần giảm đi, thậm chí giảm đi 

rất nhiều (Hình 10). 

 Những trường hợp này rơi vào những 

hộ bị mất ruộng đất và một số hộ bị mất 

lao động chính – do bị chết bởi thiên tai: 

“Từ khi chồng tôi mất sau vụ sạt lở đất vừa 

rồi, ba mẹ con tôi cũng đã được xã và các 

nhà hảo tâm hỗ trợ  xây cho một ngôi nhà 

cấp 4 nhỏ cách vụ sạt lở đất khoảng 1km, 

trước chồng tôi là lao động chính trong 

gia đình, ngoài việc hai vợ chồng làm 

ruộng, anh ấy còn đi chạy xe ôm thuê, còn 

lo học cho con, giờ còn mình tôi, ngoài 

việc lên rẫy thỉnh thoảng tôi có lên chợ bán 

thêm ít rau kiếm đôi đồng, 

nhưng cũng chật vật lắm, hai 

con thì còn nhỏ, cũng chưa 

biết sau này có lo nổi cho 

chúng nó học được không 

nữa” (Phỏng vấn sâu chị N, 

31 tuổi).  

Trường hợp nhà chị N 

cũng không phải là duy nhất, 

gia đình nhà anh H cũng vậy, 

khi cả nhà 9 thành viên thì có 

đến 5 người bị đất đá vùi lấp. 

Anh hiện đang là lao động 

chính trong nhà, còn vợ ở nhà 

chăm lo hai con nhỏ: “Thực 

sự vụ sạt lở đất vừa rồi chỉ 

nghĩ thôi tôi cũng đã sợ rồi. Có lẽ tôi sẽ 

không bao giờ vào đó nữa, nơi đó chứa 

quá nhiều đau thương” (Phỏng vấn sâu, 

anh H. 29 tuổi). Chỉ có một số ít hộ gia 

đình cho rằng thu nhập tăng lên sau thiên 

tai - những hộ gia đình thuận lợi trong phát 

triển chăn nuôi và có các thành viên đi làm 

thuê ngoại tỉnh. 

3.4. Trợ giúp của chính quyền, tổ 

chức cộng đồng và các đoàn thể   

Ngay sau khi xảy ra sạt lở Thác Khanh 

chính quyền xã cũng đã có những chỉ đạo 

trong việc phân công công tác, nhiệm vụ 

cụ thể cho các cá nhân, tổ chức có liên 

quan thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ 

cứu nạn; tập trung di dời nhà cửa, dựng lều 

Hình 10: Đánh giá sự thay đổi về thu nhập trung 

bình/tháng của hộ gia đình trước và sau thiên tai 

 

Nguồn: Điều tra của tác giả (2019). 

 

 



 

lán tạm cho các hộ mất nhà cửa, sớm ổn 

định cuộc sống. Nhìn chung công tác di 

dời tái định cư trên địa bàn đảm bảo cuộc 

sống của người tạm thời ổn định. Tuy 

nhiên cuộc sống ở khu tái định cư vẫn còn 

gặp nhiều khó khăn do không có đất sản 

xuất để phát triển kinh tế, không có công 

ăn việc làm ổn định.  

Được sự quan tâm của cấp trên, sự ủng 

hộ của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo 

tâm nên hộ gia đình khu tái định cư được 

hỗ trợ như: xây dựng công trình nước sạch; 

giúp đỡ cho các hộ dân tại xóm Khanh 21 

bình nước Tân Á của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn; làm nhà tiêu hợp vệ 

sinh cho 15 hộ ở xóm Khanh của Tổ chức 

Childfund.  

Tới năm 2019, dự án CHOWA tiếp tục 

hỗ trợ 58 bình nước cho các hộ dân xóm 

Khanh. Mỗi hộ di dời tái định cư trên địa 

bàn xã Phú Cường được hỗ trợ 20 

triệu/đồng. Tuy nhiên mức hỗ trợ này chỉ 

đủ để xây nhà sàn nhỏ, để có được nhà kiên 

cố hơn buộc người dân phải vay vốn thêm 

từ từ ngân hàng, anh em, bạn bè. Do vậy, 

cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn vì sinh kế 

thay đổi lại kéo thêm các khoản nợ nần lại 

càng trở nên khó khăn hơn.  

Hiện tại, các hộ thuộc diện phải di dời 

đã ổn định về đất ở, tuy nhiên một số hộ 

chưa có đất để  sản xuất. Trong khi đó hiện 

nay, xã vẫn chưa có quỹ đất để đền bù cho 

các hộ gia đình do không còn đất. Việc di 

dân về nơi tái định cư mới thiếu đất sản 

xuất, làm ảnh hưởng điều kiện kinh tế sinh 

hoạt sản xuất chăn nuôi của hộ gia đình. 

Nhiều hộ gia đình sau thiên tai rất chật vật 

trong cuộc sống mưu sinh. Cho  đến thời 

điểm nghiên cứu, các hộ gia đình đều cho 

biết họ chưa nhận được bất cứ hỗ trợ đền 

bù gì từ phía chính quyền: “Chính quyền 

xã đã có thống kê các hộ mất ruộng đất tuy 

nhiên cả năm nay rồi chúng tôi vẫn chưa 

nhận được bất cứ hỗ trợ nào cả” (Phỏng 

vấn sâu, anh N. 45 tuổi). 

Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng có 

hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, sản xuất 

cho các hộ gia đình nhưng dưới hình thức 

bằng tiền. Tại xã chưa có đào tạo nghề 

nghiệp cho người dân khi về nơi ở mới bởi 

công tác đào tạo và dạy nghề trên địa bàn 

xã còn rất yếu kém. Hoạt động phi nông 

nghiệp của người dân trên địa bàn xã cũng 

còn rất nghèo nàn, chủ yếu là làm thuê 

ngoại tỉnh và bán hàng tạp hóa. 

4. Phân tích SWOT và một số gợi ý 

chính sách trong phát  triển sinh kế tại 

xã Phú Cường

Bảng 9: Phân tích SWOT trong phát triển sinh kế tại xã Phú Cường  

dưới tác động của thiên tai 

Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) 

- Điều kiện cơ sở hạ tầng, thị trường và dịch 

vụ khá phát triển, thuận lợi cho người dân 

phát triển công việc kinh doanh, buôn bán, 

tạo thêm nguồn thu nhập tốt hơn 

- Công tác khuyến nông trên địa bàn xã còn hạn 

chế, chủ yếu là hoạt động đổi công của tổ chức Hội 

Nông dân, Hội Phụ nữ vì vậy chưa hỗ trợ được 

nhiều về mặt kỹ thuật, con giống cho bà con. 

- Hoạt động dạy nghề cũng còn yếu, do vậy sinh 

kế phi nông nghiệp chưa đa dạng và phong phú 

- Nguồn lực của địa phương còn nhiều hạn hẹp, 

thiên tai lại gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng, 



phá hủy nhiều hệ thống hạ tầng kỹ thuật.  

- Trang thiết bị, phương tiện phục vụ chỉ huy điều 

hành ở các cấp còn thô sơ và thiếu, đôi khi thông 

tin liên lạc bị ngắt quãng do mất điện, do vậy 

cũng là bất lợi cho sinh kế của người dân mỗi khi 

xảy ra thiên tai. 

- Chất lượng đất nông nghiệp đang bị thoái hóa 

và kém hơn nhiều sau thiên tai, khiến cho hoạt 

động chăn nuôi cũng gặp nhiều bất lợi hơn; hoạt 

động trồng trọt thì năng suất, sản lượng cây trồng 

giảm mạnh. 

- Dân cư miền núi tỷ lệ hộ nghèo còn cao, sống 

chủ yếu dựa vào làm nương rẫy, địa hình đồi núi 

hiểm trở, chia cắt, vì vậy việc tiếp cận thông tin 

về thiên tai, mưa lũ gặp nhiều khó khăn. Điều 

kiện tích trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu 

phẩm cần thiết để ứng phó với thiên tai chưa được 

đảm bảo, nên còn có tình trạng khi thiên tai xảy 

ra có một số khu vực bị cô lập vẫn còn phải cứu 

trợ lương thực khẩn cấp. 

Cơ hội (O) Thách thức (T) 

- Là xã thuộc chương trình 135 vì vậy có 

thể tận dụng các điều kiện ưu tiên của 

chương trình để phát triển hoạt động sinh 

kế, đặc biệt là hoạt động chăn nuôi gia súc, 

gia cầm – hoạt động đang mang lại nguồn 

thu nhập khá tốt cho các hộ gia đình 

- Khả năng tiếp cận việc làm phi nông 

nghiệp như vận tải, du lịch sinh thái được 

mở rộng. 

- Nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ 

chức phi chính phủ.  

- Thiên tai xảy ra với mức độ cao. Dịch bệnh 

động vật là một trở ngại chính đối với việc phát 

triển chăn nuôi khi dịch vụ thú y lại chưa thực sự 

phát triển ở địa phương.  

- Hệ thống cấp nước tự chảy từ các khe đá sau 

thiên tai đã bị nhiễm bẩn hơn so với trước và 

thường xảy ra tình trạng thiếu nước, đặc biệt nếu 

mùa khô kéo dài đến 6 tháng thì cũng là một 

thách thức. Vấn đề này đặc biệt rõ rệt trong hai 

năm trở lại đây. 

- Sự hỗ trợ của Trung ương tuy đã kịp thời những 

vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế trong khi 

đó công tác cập nhật tình hình thiên tai còn chậm 

do thiên tai xảy ra bất ngờ, chính quyền địa 

phương chưa kịp thông tin cho cấp trên. 

 

Dựa trên việc phân tích điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội và thách thức về các điều 

kiện phát triển sinh kế của địa bàn nghiên 

cứu, tác giả rút ra một số đề xuất về việc 

xây dựng các chiến lược sinh kế như sau: 

(i) Người dân có thể tận dụng các điều 

kiện về cơ sở hạ tầng kèm với dịch vụ thị 

trường hiện nay để phát triển mạnh hơn 

các hoạt động buôn bán, kinh doanh trên 

địa bàn. Tuy nhiên để hoạt động kinh 

doanh buôn bán thuận lợi, ổn định hơn cần 

hoàn thiện thêm về hạ tầng cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật cùng các trang thiết bị phương 

tiện phục vụ cho việc khắc phục, ứng phó 



 

thiên tai bởi nơi. Bởi vì, mặc dù có điều 

kiện thuận lợi nằm trên trục đường quốc lộ 

nhưng đây lại là nơi bị ảnh hưởng nhiều 

bởi thiên tai. 

(ii) Hoạt động đào tạo nghề còn yếu 

trên địa bàn, do vậy trong thời gian tới, 

chính quyền xã cần tập trung ưu tiên phát 

triển hoạt động này tạo điều kiện cho 

người dân được tham gia nhiều các lớp đào 

tạo, học nghề nhằm đa dạng các loại hình 

sinh kế khác như xây dựng các mô hình 

chăn nuôi nhỏ lẻ, mô hình làm nấm dựa 

vào cộng đồng, du lịch sinh thái… người 

dân trên địa bàn chủ yếu là người dân tộc 

miền núi, trình độ học vấn thấp, tỷ lệ hộ 

nghèo còn cao, hoạt động mưu sinh chủ 

yếu dựa vào trồng trọt, tuy nhiên chất 

lượng đất ngày càng kém đi do ảnh hưởng 

nhiều bởi thiên tai, địa hình phức tạp khiến 

cho việc tiếp cận các thông tin, kiến thức 

của họ cũng trở nên hạn chế hơn, do vậy 

nếu như chỉ dựa chính vào hoạt động sinh 

kế trồng trọt thì rất bấp bênh và nhiều rủi 

ro. 

Một số khuyến nghị nhằm phát triển 

các hoạt động sinh kế nhằm thích ứng với 

rủi ro thiên tai cho các hộ gia đình tại địa 

bàn xã: 

(i) Hoạt động sinh kế nông nghiệp: 

Bao gồm hoạt động trồng trọt và hoạt động 

chăn nuôi 

Hoạt động trồng trọt: Đây là hoạt 

động có tính nhạy cảm cao trước thời tiết. 

Do đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan 

như bão, lũ lụt, hạn hán hay xâm nhập mặn 

đều ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh 

tế của sinh kế này. Mặc dù hiện nay, hoạt 

động trồng trọt không mang lại nhiều thu 

nhập cho các hộ gia đình tuy nhiên vẫn có 

vai trò quan trọng trong đảm bảo lương 

thực cho gia đình, chi trả một số chi phí 

lặt vặt hàng ngày và duy trì sinh kế cho 

người dân. Vì vậy, nhằm hạn chế những 

rủi ro mà thiên tai mang lại xã cần tập 

trung ưu tiên phát triển các giống cây chủ 

lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao mà lại 

ít chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như cây 

mía, cây bưởi đỏ,… Bưởi đỏ từ lâu đã là 

cây trồng truyền thống của huyện Tân 

Lạc, không những là cây thực hiện mục 

tiêu giảm nghèo bền vững mà còn tiến tới 

làm giàu cho người dân, đồng thời cải 

thiện môi trường sinh thái và tạo cảnh 

quan phục vụ phát triển du lịch trên địa 

bàn. Việc trồng bưởi đỏ cũng  khá dễ, 

không yêu cầu nhiều về kỹ thuật chăm sóc, 

lại phù hợp với đất đai, khí hậu và ít chịu 

ảnh hưởng bởi thiên tai..  

Đồng thời để duy trì và ổn định hoạt 

động trồng trọt, công tác thuỷ lợi cũng 

luôn cần được quan tâm và đầu tư làm 

mới, nâng cấp, đảm bảo tưới tiêu phục vụ 

cho sản xuất và sinh hoạt của người dân; 

tiếp tục thúc đẩy các dự án đầu tư để xây 

dựng kiên cố các công trình mương bai 

trên địa bàn. 

Hoạt động chăn nuôi: Chăn nuôi là 

hoạt động sinh kế không thể thiếu đối với 

nông dân, đặc biệt ở khu vực miền núi. Ở 

xã Phú Cường, người dân thường tập trung 

chủ yếu vào chăn nuôi gia súc (trâu, bò, 

lợn, dê…) va gia cầm (gà, vịt, ngan, 

ngỗng..) ở quy mô vừa (khoảng 30-40 con) 

ở cấp hộ gia đình và có rất ít mô hình chăn 

nuôi theo kiểu trang trại quy mô lớn. 

Hiện nay, trên địa bàn mặc dù ở các hộ 

gia đình đều đã có chuồng trại cho các vật 

nuôi, tuy nhiên chuồng chỉ để nhốt vào ban 

đêm, còn ban ngày vẫn chủ yếu thả rông, 

chăn nuôi theo hình thức quảng canh do 



vậy cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh 

và thời tiết. Hạn hán, mưa nhiều, quá rét 

hay quá nóng và bão, lụt đều dễ phát sinh 

dịch bệnh cho các gia súc và gia cầm. Do 

vậy, tính dễ tổn thương của hoạt động sinh 

kế này trước những biến đổi về thời tiết 

hay thiên tai được xem ở mức cao, tuy 

nhiên đây là loại hình sinh kế mang lại 

nguồn thu nhập khá tốt cho các hộ gia đình 

hiện nay. Vì vậy, để thích ứng trước những 

tác động trên, các gia đình nên chuyển dần 

từ chăn thả, sang nuôi nhốt nhằm hạn chế 

ảnh hưởng tiêu cực cũng như áp dụng khoa 

học kỹ thuật mới (trồng cỏ nuôi trâu bò, 

cám công nghiệp kết hợp cám gia đình,….) 

nhằm nâng cao hơn năng suất, từ đó đạt 

hiệu quả kinh tế cao hơn.  

(ii) Hoạt động phi nông nghiệp: Xã 

Phú Cường hiện vẫn được coi là một xã 

thuần 

nồng, các hoạt động phi nông nghiệp 

còn rất nghèo nàn và hạn chế, chỉ tập trung 

vào hai loại hình chính đó là làm thuê và 

buôn bán; nghề thủ công đan lát thì đang 

có xu hướng mai một dần. Trong khi đó, 

hoạt động phi nông nghiệp thường là hoạt 

động mang lại nguồn thu nhập tốt hơn cho 

các hộ gia đình, do vậy rất cần phải phát 

triển mạnh và mở rộng hơn hoạt động sinh 

kế này. Các hoạt động sinh kế phi nông 

nghiệp có thể hướng đến là phát triển du 

lịch cộng đồng; xuất khẩu lao động; phát 

triển nghề trồng nấm,… 

(iii) Tăng cường sự trợ giúp của cộng 

đồng, các tổ chức quốc tề và doanh nghiệp: 

  Để thực sự tăng cường sự đóng góp 

từ thiện của các tổ chức, doanh nghiệp vào 

lĩnh vực này, chính quyền địa phương hay 

các tổ chức có chức năng trong quyên góp 

từ thiện cần hoạt động chuyên nghiệp hơn 

để có thể vận động quyên góp tiền thường 

xuyên từ các doanh nghiệp và doanh nhân, 

nhà giàu. Công tác này cần được tổ chức 

một cách quy mô, có chiến lược lâu dài 

nhằm thu hút sự đóng góp của công chúng 

và cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào 

công tác phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó 

trước thiên tai. Cần có sự tham gia và hỗ 

trợ của các tổ chức phi chính phủ trong 

lĩnh vực hỗ trợ từ thiện để không những 

vận động hiệu quả hơn mà còn sử dụng 

hiệu quả và minh bạch các khoản hỗ trợ và 

từ thiện đó.   

Điều này không những sẽ giúp cho các 

hoạt động hỗ trợ từ thiện trở nên chuyên 

nghiệp, mà còn làm người dân, cộng đồng 

và doanh nghiệp cảm thấy tin tưởng và vì 

thế sự đóng góp và hỗ trợ sẽ tăng lên. Khi 

đó văn hóa từ thiện sẽ dần được thiết lập. 

Để hình thành văn hóa hỗ trợ từ thiện cho 

các doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần 

đưa việc đóng góp cho QLRRTT thành 

công việc hàng ngày và hỗ trợ những nỗ 

lực phòng ngừa và ứng phó với thiên tai để 

giúp cộng đồng tăng cường khả năng ứng 

phó với thiên tai 

 (iv) Xây dựng các mô hình quản lý 

rủi ro thiên tai, hỗ trợ phát triển sinh kế và 

các chính sách liên quan: 

Mô hình diễn tập cảnh bão, lũ khẩn 

cấp tại xã: Hiện nay, hạn chế của xã chính 

là nguồn nhân lực, kỹ năng và kiến thức 

quản lý thiên tai cũng như việc liên lạc, 

thông tin cảnh báo sớm, dẫn đến năng lực 

ứng phó còn yếu kém. Những kế hoạch 

phòng chống mà chính quyền địa phương 

đưa ra còn chưa đánh giá được vai trò, 

năng lực và nguồn lực ứng phó của cộng 

đồng, do đó việc xây dựng mô hình này 

cũng là một hoạt động giúp cho địa 



 

phương cũng như người dân chủ động hơn 

trong việc ứng phó khi có thiên tai xảy ra.  

Tuy nhiên, để thực hiện được mô hình 

này đòi hỏi nhiều yếu tố liên quan như 

nhân lực tham gia, các kỹ năng tập luyện 

và đặc biệt là nguồn kinh phí, bởi mức kinh 

phí để thực hiện một cuộc diễn tập thường 

vượt quá khả năng ngân sách của xã 

(40.000.000 đồng/cuộc diễn tập của 

Oxfam). Vì vậy, để đảm bảo kinh phí thực 

hiện được mô hình thì hoạt động này nên 

được đưa vào kế hoạch ngân sách hàng 

năm của địa phương. 

Mô hình trồng nấm bào ngư nhằm cải 

thiện sinh kế: Hoạt động trồng trọt là hoạt 

động khá nhạy cảm với thời tiết và hiện 

nay không còn là hoạt động mang lại 

nguồn thu nhập cao cho các hộ gia đình. 

Đặc biệt là đối với các hộ gia đình không 

còn đất canh tác thì đây là mô hình được 

cho là khá phù hợp và mang lại thu nhập 

cho người dân nghèo tại xã. Do phương 

pháp trồng nấm được đánh giá khá đơn 

giản, không đòi hỏi nhiều về sức lao động; 

người nào cũng có thể chăm sóc và thu 

hoạch kể cả phụ nữ, người lớn tuổi và thậm 

chí là trẻ em.  

Mô hình này chỉ yêu cầu diện tích mặt 

bằng nhỏ, các bịch phôi nấm có thể treo ở 

trong nhà hoặc dưới gầm sàn. Ngoài ra, 

nấm bào ngư không đòi hỏi phải tưới nhiều 

nước, vì vậy người dân không phải quá lo 

lắng vấn đề nước tưới tiêu hay rủi ro khi 

hạn hán. Điều kiện khí hậu của Việt Nam 

nói chung, các địa phương nói riêng phù 

hợp cho nấm bào phát triển, chỉ có 3 tháng 

thu hoạch và trồng quanh năm. Do vậy, 

đây có thể coi là mô hình dễ làm, dễ thực 

hiện và hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho 

người dân. 

Tuy nhiên để làm được mô hình này 

trước hết về nguồn kinh phí cần có sự đóng 

góp của các hộ gia đình, ngoài ngân sách 

của địa phương. Ngoài ra, sau khi thực 

hiện mô hình để sản phẩm được tiêu thụ xã 

cũng cần phải chú trọng đến việc phát triển 

thị trường tiêu thụ; cần tỏ chức, xúc tiến  

các cuộc gặp gỡ và kinh doanh với các đại 

lí thu mua, các doanh nghiệp, công ty hoặc 

tiếp cận các thị trường bên ngoài địa 

phương... 

Bên cạnh việc xây dựng các mô hình, 

chính quyền cần có sự quan tâm hơn đến 

các chính sách cũng như chương trình đào 

tạo dạy nghề nhằm đa dạng hóa sinh kế, 

như phát triển du lịch cộng đồng, xuất 

khẩu lao động; đào tạo dạy nghề để đi lao 

động tại các nhà máy,. Tiếp đến, chính 

quyền cần giải quyết vấn đề về quỹ đất 

nhằm ổn định hoạt động sinh kế nông 

nghiệp cho các hộ gia đình bị mất đất, cụ 

thể như: (i) quy hoạch, phân bổ lại quỹ đất; 

(ii) cải tạo lại các loại đất bị bỏ hoảng, kém 

chất lượng; và (iii) thực hiện các chính 

sách chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất tại khu 

ở mới. Ngoài ra, chính quyền xã có thể 

xem xét thực hiện một số mô hình về quản 

lý rủi ro thiên tai, hỗ trợ phát triển sinh kế 

cho người dân như đã khuyến nghị nhằm 

nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và 

tạo thêm thu nhập. 

 

KẾT LUẬN 

Qua phân tích sự thay đổi các nguồn 

vốn sinh kế và sinh kế trên địa bàn xã Phú 

Cường cho thấy, nguồn vốn quan trọng và 

bị ảnh hưởng lớn nhất chính là vốn tự 

nhiên, đặc biệt là tài nguyên đất phục vụ 

sản xuất nhằm đảm bảo sinh kế. Diện tích 

đất sản xuất sau thiên tai bị ảnh hưởng 



nhiều chất lượng đất kém đi dẫn đến hiệu 

quả sản xuất không cao. Ngoài ra, người 

dân còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt 

động canh tác như sử dụng khoa học kỹ 

thuật, mặt khác, không phải loại đất nào 

cũng phù hợp với kỹ thuật canh tác mới. 

Vốn vật chất, vốn xã hội không có nhiều 

thay đổi, trong khi đó vốn tài chính có xu 

hướng giảm, do sau thiên tai người dân 

phải tập trung nguồn tiền vào phát triển 

hoạt động sản xuất và xây dựng lại nhà 

cửa. Vốn con người cũng rất hạn chế khi 

mà trình độ học vấn của người dân còn yếu 

kém, chủ yếu là trình độ học vấn ở bậc tiểu 

học. 

Sự thay đổi các nguồn vốn dẫn đến 

sinh kế của người dân tại xã cũng thay đổi, 

trong tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn 

nuôi, buôn bán kinh doanh. Ví dụ như đối 

với hoạt động nông nghiệp, chuyển từ hoạt 

động trồng trọt sang phát triển chăn nuôi 

là chủ yếu,…Hoạt động phi nông nghiệp 

tuy chưa được phong phú nhưng đã có sự 

chuyển dịch theo xu hướng tăng lên về số 

lượng hộ gia đình có thành viên tham gia 

lao động làm thuê ngoại tỉnh. 

Thiên tai đã làm giảm đáng kể thu 

nhập của các hộ gia đình tại xã  mà sinh kế 

của họ chủ yếu phụ thuộc vào tự nhiên và 

nguồn lợi tự nhiên như làm nương rẫy,, 

đánh bắt thu lượm thủy sản, thu lượm sản 

phẩm phi gỗ từ rừng,… Khi bị thiên tai tác 

động, một số hộ có thể nhanh chóng phục 

hồi sinh kế và tái thiết tài sản của họ nhưng 

nhiều hộ khác thì quá trình khắc phục 

chậm hơn. Đặc biệt đối với các hộ nghèo 

vùng miền núi như xã Phú Cường, việc tái 

sản xuất tư liệu sản xuất đối diện với rất 

nhiều trở ngại.  

Để góp phần hạn chế tác động thiên 

tai, chính quyền huyện Tân Lạc nói chung, 

xã Phú Cường nói riêng, cần tiếp tục xây 

dựng các dự án kế hoạch hàng năm về 

phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên 

tai. Bên cạnh đó, chính quyền huyện, xã 

tập trung phát triển nâng cao chất lượng 

các nguồn vốn sinh kế cho người dân, 

đồng thời cần đẩy mạnh xây dựng và phát 

triển một số loại hình sinh kế mới phù hợp 

với điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán 

của người dân trong vùng; kết hợp với các 

chính sách khuyến khích hỗ trợ người dân 

tự vươn lên và ổn định sinh kế một cách 

bền vững. 

Ngoài ra, để thích ứng tốt hơn với 

thiên tai, dịch bệnh và giảm khả năng bị 

tổn thương, cũng như nâng cao khả năng 

phục hồi trước những tác động tiêu cực của 

thiên tai, dịch bệnh các hộ gia đình cũng 

nên có sự sẵn sàng chuẩn bị về tài chính 

nhằm tránh những thiệt hại trước mắt và 

lâu dài. 
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