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TÓM TẮT
Phong tục, tập quán có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế của các cộng đồng tộc người nói
chung và cho phát triển kinh tê - xã hội nói riêng trên cả hai phương diện, cả mặt tích cực cũng như tiêu
cực. Đối với cộng đồng người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long có nhiều phong tục, tập quán ảnh
hưởng đến phát triển kinh tế của họ như: Người Khmer rất tôn sùng Phật pháp, theo Phật giáo Tiểu thừa
nên xẻm cuộc sống hiện tại chỉ là tạm bợ; có nhiều lễ hội trong năm nên tốn kém rất nhiều thời gian và
tiền của ảnh hưởng đến khả năng tích lũy tái sản xuất mở rộng; tập quán canh tác chủ yếu là nông
nghiệp (trồng lúa và nuôi bò), ít tiếp cận khoa học kỹ thuật, thiếu đất và thiếu vốn sản xuất còn phổ biến;
cách tiếp cận giáo dục, đào tạo và giao lưu với cộng đồng khác còn mang bản sắc riêng nên ảnh hưởng
đến chất lượng nguồn lực lao động. Cuối cùng, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp cải thiện đời sống
kinh tế xã hội cho cộng đồng dân tộc Khmer ở ĐBSCL.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có dân số trung bình 17,660.7 nghìn người 1, hiện có 4
dân tộc đang chung sống là người Kinh, Khmer, Hoa và Chăm. Sau người Kinh, người Khmer chiếm
tỷ lệ cao nhất trong cộng đồng các dân tộc sống tại ĐBSCL, đặc biệt là ở các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh
và Kiên Giang…. Trong cộng đồng các dân tộc sinh sống tại ĐBSCL thì đời sống kinh tế của đồng bào
dân tộc Khmer khó khăn hơn cả. Tỷ lệ người nghèo trong cộng đồng người Khmer cao hơn rất nhiều
so với người Kinh và người Hoa. Những năm gần đây, số hộ Khmer thoát nghèo tương đối ít, trong khi
tỷ lệ tái nghèo cao hơn các nhóm dân tộc khác. ĐBSCL có khoảng 1,3 triệu người Khmer, chiếm
khoảng 7,36% dân số toàn vùng nhưng trong tổng số hộ nghèo toàn vùng thì có đến hơn một nửa là hộ
Khmer. Mặc dù qua nhiều năm đổi mới đã có rất nhiều chính sách, chương trình cụ thể giúp đồng bào
Khmer thoát nghèo, nâng cao đời sống kinh tế, thế nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao, khoảng cách giàu
nghèo vẫn tăng, và đặc biệt, tỷ lệ tái nghèo ở đồng bào dân tộc Khmer rất cao. Có nhiều nguyên nhân
dẫn đến tình trạng trên, trong đó có nguyên nhân ảnh hưởng từ phong tục, tập quán đến phát triển kinh
tế của đồng bào dân tộc Khmer. Bài viết này tập trung phân tích những phong tục tập quán có ảnh
hưởng đến phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc Khmer, qua đó đề xuất một số kiến nghị đối với
Đảng và Nhà nước trong thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer, góp phần nâng cao
đời sống kinh tế của họ.
2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Bài viết tiếp cận khai thác và xử lý các nguồn tài liệu, số liệu và thông tin liên quan đến phong
tục, tập quán của cộng đồng Người Khmer ở ĐBSCL chủ yếu dựa trên phương pháp phân tích định tính.
Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu của các công trình trước đó và những những thông tin, số liệu
được tổng hợp của tác giả, bài viết sử dụng chủ yếu các phương pháp như: Phương pháp phân tích, tổng
hợp; phương pháp thống kê, so sánh. Phương pháp phân tích, tổng hợp để đánh giá những ảnh hưởng của
các phong tục, tập quán của cộng đồng Người Khmer đến phát triển kinh tế của họ. Phương pháp thống
kê và so sánh cũng được sử dụng nhằm phân tích những ảnh hưởng của phong tục, tập quán của cộng
đồng Người Khmer đến phát triển kinh tế trong mối quan hệ so sánh với các công đồng dân tộc khác như
dân tộc Kinh hay dân tộc Hoa. Dựa trên các kết quả đánh giá, bài viết đề xuất một số kiến nghị trong
việc ban hành và thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer nhằm thúc đẩy phát triển
kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Ngƣời Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long
Người Khmer là tộc người có mặt ở ĐBSCL từ rất sớm, đã sinh cơ lập nghiệp trên vùng đất
này. Người Khmer ở ĐBSCL tập hợp nhau lại thành những tập thể láng giềng nhỏ, mỗi tập thể định cư
trên một địa điểm bám sát đất trồng trọt gọi là “Phum”, đơn vị cao hơn Phum và bao gồm nhiều Phum
gọi là “Srok” (Việt hóa là Sóc). “Phum, Sóc” chỉ nơi cư trú của người Khmer. Cộng đồng Người
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Khmer vốn có truyền thống cần cù lao động, thật thà, chất phác, giàu tình thương, sống xen kẽ, đoàn
kết, gắn bó lâu đời cùng với đồng bào Kinh và đồng bào Hoa trong nhiều thế kỷ ở ĐBSCL. Mặc dù
vậy, những khuôn khổ Phum, Sóc, nơi từng người Khmer đã sinh ra, lớn lên, làm ăn,… vẫn có những
gắn kết cộng đồng rất riêng hoạt động trong khung văn hóa tộc người của mình và thấm nhuần tinh
thần Phật giáo. Những phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Khmer một mặt tạo nên nét văn hóa
đặc sắc riêng, có tác động mạnh mẽ đến đời sống tinh thần của họ, nhưng mặt khác lại có những ảnh
hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng Khmer nói riêng và đối với địa phương
nói chung.
3.2. Ảnh hƣởng của một số phong tục, tập quán đến phát triển kinh tế của cộng động Ngƣời
Khmer đồng bằng sông Cửu Long
Một là, cuộc sống của đồng bào dân tộc Khmer gắn liền với những ngôi chùa và Phật giáo
Tiểu thừa.
Hầu hết đồng bào dân tộc Khmer theo Phật giáo Tiểu thừa. Đây được coi là “Quốc đạo” của
người Khmer với tư cách vừa thỏa mãn nhu cầu tâm linh, vừa là nghĩa vụ, đạo đức làm người. Chính vì
vậy, cuộc sống của đồng bào dân tộc Khmer gắn liền với chùa chiền, chùa là trung tâm của Phum, Sóc.
Trong 9 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực ĐBSCL có tổng số 743 chùa Khmer với
khoảng trên 01 triệu sư sãi tu học theo phong tục (Nguyễn Quốc Dũng và Võ Thị Kim Thu, 2016). Đối
với người Khmer, ngôi chùa ngoài chức năng tôn giáo, còn gồm chức năng giáo dục, giao lưu văn hóa,
phong tục mà đồng bào dân tộc Khmer đã “ký gửi” cả tâm hồn, của cải và công sức của mình vào đó.
Người Khmer quan niệm rằng đem của cải cúng vào chùa, dâng cho các sư sãi một phần thì sẽ làm được
gấp mười, nên khi có tiền, họ thường trích một số lớn để cúng chùa và nuôi các vị sư. Đóng góp cho
chùa là nghĩa vụ, bổn phận và niềm vui của các phật tử theo quan niệm của Phật giáo và đồng bào hoàn
toàn tự nguyện. Người Khmer không sợ nghèo đói, chỉ sợ khi chết không được hỏa thiêu đem tro vào
chùa ở cạnh Đức Phật, nên họ không lo cho bản thân mình trong hiện tại, mà chỉ lo có tiền để góp xây
chùa cho đồ sộ nguy nga và làm các đám phước, đám lễ để bảo đảm cho kiếp sau được lên Niết Bàn.
Điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tích lũy vốn mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế của họ.
Thực tế cho thấy, đại bộ phận nhà ở của đồng bào Khmer có thể còn lụp sụp, chưa khang trang
nhưng những ngôi chùa thì rất bề thế. Cuộc sống của người Khmer hiền lành, bình lặng với triết lý đạo
phật coi đời là cõi tạm nên bằng lòng, tin vào số phận. Chính đặc điểm tâm lý này ít nhiều ảnh hưởng
đến động lực cạnh tranh vươn lên làm giàu. Do đó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của đồng bào và công
tác xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc này. Bên cạnh đó, cuộc sống của đồng bào gắn liền với chùa, cho
nên sự phát triển của 743 chùa Khmer với trên 1 triệu sư sãi ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ phụ thuộc
hoàn toàn vào cuộc sống của các phật tử. Nếu đến Trà Vinh hay Sóc Trăng vào những ngày rằm hay 30
âm lịch hàng tháng sẽ thấy từng đoàn người xách ga-men đi ngoài đường. Những ai mới tới lần đầu chắc
sẽ rất lạ, tưởng như cơ chế cũ còn tồn tại với hình ảnh người lao động vừa đi làm vừa phải mang cơm
theo ăn. Thế nhưng, đó là hình ảnh người Khmer mang cơm vào chùa. Điều đó nói lên rằng, ngay trong
sự sôi động của nền kinh tế thị trường với những hàng quán tràn ngập, cuộc sống bận rộn với cơm bụi,
cơm quán đang rất phổ biến thì đồng bào dân tộc Khmer vẫn bình thản với những những nét truyền
thống rất riêng của mình.
Với triết lý Phật giáo Tiểu thừa vốn coi đời là cõi tạm, nặng về giải thoát tâm linh; với tâm lý
“tiểu nông”: “Trời sinh voi, sinh cỏ” cuộc sống phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên là chủ yếu, sống
“nhờ trời”, “trời cho gì hưởng nấy”… đã làm cho tư duy kinh tế của đại đa số đồng bào dân tộc
Khmer mang tính thụ động, an phận. Những năm gần đây, Nhà nước thực hiện chủ trương giảm nghèo
đã hỗ trợ khá nhiều điều kiện vật chất nên một số người sinh ra tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước và xã hội.
“Có chính quyền và cả Việt kiều nữa cho gạo và tiền, xài chưa hết mà, tháng sau đi làm cũng được”.
Một số lao động ở xã Hòa Thuận, Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã rất lạc quan thoải mái
“nghỉ ngơi” cả tháng sau tết Chol Chnam Thmey. Thế nhưng, tháng sau tết bắt đầu mùa mưa nên công
việc sẽ gặp khó khăn hơn. Khi đặt vấn đề này ra, họ rất vô tư: “Nếu không có việc, Chính quyền cũng
đâu để người dân tộc đói”(Nguyễn Quốc Dũng và Võ Thị Kim Thu, 2016). Chính thái độ thụ động, an
phận, trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội đã ảnh hưởng rất lớn đến động lực phát triển
kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là vấn đề thuộc về ý thức, muốn thay đổi cần phải có thời
gian và cần có những tác động từ những nhân tố bên ngoài như tuyên truyền, vận động nhất là từ
những người có uy tín cao.

Hai là, đời sống tinh thần của bào dân tộc Khmer rất phong phú đa dạng gắn với sinh hoạt cộng
đồng và rất nhiều lễ hội trong năm.
Đồng bào dân tộc Khmer vốn có cuộc sống lạc quan, đời sống tinh thần phong phú với rất nhiều lễ
hội hàng năm, thích sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí và đối với đồng bào thì đây là linh thiêng và cần
thiết nên không hề tính toán. Theo quan niệm của người Khmer, hạnh phúc được khẳng định ở cõi Phật,
mà trong kiếp sống hiện tại tự mỗi người phải tu luyện, giải thoát mình để vươn tới hạnh phúc dưới sự
hướng dẫn của nhà chùa, cụ thể nhất là tham gia góp công, góp của thực hiện các đám phước do nhà
chùa tổ chức, ngoài các đám lễ dân gian đã có từ lâu đời. Căn cứ vào nguồn gốc, tính chất lễ, lễ hội của
đồng bào dân tộc Khmer bao gồm: các lễ truyền thống của dân tộc, các lễ bắt nguồn từ tín ngưỡng dân
gian, các lễ bắt nguồn từ Phật giáo. Các lễ truyền thống dân tộc như: Lễ hội năm mới (Chol Chnam
Thmay), đây là Tết của ngƣời Khmer (tháng 4 dƣơng lịch), đƣợc cử hành 3, 4 ngày. Có nhiều nơi
đồng bào Khmer ăn Tết đến 5,7 ngày rất tốn kém; Lễ cúng ông bà (Pithi sên Đônta), lễ Đôn ta
cũng là một lễ lớn của đồng bào Khmer, được tổ chức vào 3 ngày mỗi năm (29 tháng 8 đến 1 tháng 9
âm lịch); Lễ cúng trăng hoặc “đút cốm dẹp” (Ron sâm peah preah khe hoặc Óoc om bok), tổ chức vào
rằm tháng 10 âm lịch hàng năm; Các lễ bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian (17 lễ); Các lễ bắt nguồn từ
Phật giáo (13 lễ). Trong đó có các lễ chính như: lễ Chol Chnam Thmey vào đầu tháng tư dương lịch hàng
năm. Đây là lễ mừng năm mới hay còn gọi là lễ chịu tuổi. Ở lễ hội này, người ta còn tổ chức cầu mưa cho
mùa màng tươi tốt; lễ Dol Ta cúng ông bà vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch, thể hiện lòng hiếu thảo,
nhớ ơn tổ tiên; lễ Ok Om Bok vào rằm tháng mười, mừng mùa cấy trồng kết thúc. Lễ này còn gọi là lễ
cúng trăng. Với đạo Phật ánh trăng còn là ánh sáng của Đức Phật Thích Ca. Cúng trăng để mơ ước cho
tương lai mùa tới. Rồi còn lễ Dâng bông, nấu cơm vào chùa dâng cho các vị sư sãi, lễ mừng chùa mới, lễ
cho thanh niên lớn lên vào chùa tu hành để học đạo làm người... Điều này ảnh hưởng tốt đến đời sống tinh
thần của đồng bào dân tộc Khmer, làm cho đời sống tinh thần phong phú, đặc sắc.
Tuy nhiên, lễ nghi của đồng bào dân tộc Khmer Đồng bằng sông Cửu Long khá nhiều và nghi thức
cũng khá cầu kỳ, kéo dài nhiều ngày; mặc dù hiện nay một số phong tục, lễ hội đã được cải tiến theo hướng
đơn giản hóa, tiết kiệm nhưng đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn tiêu tốn rất nhiều thời gian và công của
cho các lễ hội này. Việc có nhiều lễ hội trong năm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế của đồng bào
dân tộc Khmer. Việc nhiều lễ hội dẫn đến phải chi tiêu nhiều ảnh hưởng đến tích lũy tái sản xuất mở rộng,
mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập… Chẳng hạn, Chol Chnam Thmey kéo dài 3
ngày, còn Ok Om Bok theo truyền thống phải chuẩn bị trước đó cả tháng. Người ta ra ruộng lựa từng
bông nếp vừa chín để giã cốm dẹp cho thơm, cho dẻo. Đua ghe ngo phải là những chiếc ghe được chế
tạo và bảo quản ở trong Phum, Sóc. Mỗi chiếc ghe đều được sơn phết, trang trí rực rỡ, đầu đuôi cong
vút, oai nghiêm. Đầu ghe là những con vật mang biểu tượng của chùa như: Rồng vàng, Bạch tượng,
Bạch mã, Ó biển, Sư tử... Ngoài đua ghe ngo là lễ hội được tổ chức rất quy mô, còn có nhiều lễ hội vui
chơi giải trí khác như dàn khẩn võ, hát dù kê, kịch rô băm, thả đèn gió, đèn nước... Tóm lại, bao nhiêu
lễ hội là bấy nhiêu sự tốn kém đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tích lũy để tái sản xuất mở rộng
của đồng bào dân tộc Khmer. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, vận động hướng dẫn bà con chi tiêu tiết
kiệm là hết sức cần thiết để một mặt vẫn đảm bảo duy trì, giữ gìn những lễ hội truyền thống đặc sắc
của dân tộc Khmer nhưng mặt khác, không làm ảnh hưởng tới đời sống của bà con là vấn đề rất khó
khăn đặt ra cần giải quyết hiện nay. Có thể nói tín ngưỡng và niềm tin của đồng bào Khmer là rất lớn,
và quan trọng là điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của đồng bào với tư tưởng tự bằng
lòng không muốn thay đổi cuộc sống. Chính vì vậy, tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức cho
đồng bào, giúp đồng bào tính toán chi tiêu tiết kiệm, hợp lý để vừa đảm bảo “tốt đạo đẹp đời” sẽ là
giải pháp khó khăn, tế nhị và mang ý nghĩa hàng đầu đối với công tác giảm nghèo trong vùng đồng
bào dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Ba là, đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc Khmer phần lớn gắn với tập quán sản xuất nhỏ, gắn với
nông nghiệp truyền thống và địa bàn nông thôn nên tình trạng thiếu đất, vốn sản xuất còn phổ biển.
Cư trú lâu đời ở ĐBSCL, hoạt động kinh tế truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer chủ yếu là
sản xuất nông nghiệp. Hơn 95% đồng bào sinh sống bằng nghề nông và chủ yếu tập trung ở nông thôn.
Nhưng nền kinh tế cộng đồng Người Khmer cũng phát triển thiếu cân đối, chủ yếu độc canh cây lúa; chăn
nuôi gia súc, gia cầm, đánh cá và nghề thủ công kém phát triển (Trần Thanh Bé, 2013). Cộng đồng Người
Khmer định cư tập trung theo các giồng cát nên đất sản xuất ít, khi con cái trưởng thành, lập gia đình
phải chia bớt, hoặc khi cuộc sống gặp khó khăn, làm ăn thất bại, gặp thiên tai, ốm đau bệnh tật, con cái

học hành... trong khi thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp không đủ chi tiêu dẫn đến nhiều hộ phải
cầm cố, bán đất sản xuất. Đây là vấn đề phức tạp và có xu hướng ngày càng có nhiều gia đình rơi vào
tình trạng không đất. Theo báo cáo của bốn tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, hiện vẫn còn hàng
ngàn hộ Khmer nghèo không có đất sản xuất: tỉnh Kiên Giang có 610 hộ thiếu đất sản xuất và 2.232 hộ
không có đất sản xuất. Tỉnh Trà Vinh có 11.224 hộ thiếu đất và 12.378 hộ không có đất. Tỉnh Sóc
Trăng có 18.284 hộ không có đất và hàng ngàn hộ khác thiếu đất. Tỉnh An Giang có 2.611 hộ thiếu và
không có đất sản xuất2. Nguyên nhân chủ yếu là do cuộc sống thiếu thốn khó khăn phải đem ruộng đất
đi cầm cố, sau đó không trả nợ được và trở thành hộ không có đất. Tuyệt đại đa số đồng bào dân tộc
Khmer thuộc thành phần lao động sản xuất nông nghiệp mang tính chất sản xuất nhỏ “tiểu nông”, trình độ
mặt bằng dân trí thấp, lại sản xuất trong những điều kiện tự nhiên hết sức khó khăn: đất giồng cát, nhiễm
mặn, nhiễm phèn, hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh, giao thông không thuận tiện… Một năm chỉ sản xuất
từ 1 đến 2 vụ lúa, sản xuất chủ yếu mang tính chất tự cấp, tự túc. Nông sản và các sản phẩm thủ công, chăn
nuôi... hầu như chỉ đủ cung cấp cho sinh hoạt của Phum, Sóc, của gia đình nông dân. Việc trao đổi hàng
hóa và tham gia vào các hoạt động thị trường còn rất hạn chế. Kinh tế hàng hóa chưa phổ biến và chưa
chiếm vị trí thỏa đáng ở vùng nông thôn, nơi có đông người Khmer sinh sống. Cho nên đa số đồng bào dân
tộc Khmer có cuộc sống khó khăn.
Quan niệm của đồng bào Khmer về cuộc sống, niềm vui và hạnh phúc. Đối với đồng bào dân
tộc Khmer, quan niệm về hạnh phúc rất đơn giản: có cơm ăn, áo mặc, cũng được đi học biết chữ, ai
thuê gì làm nấy, được đến chùa với những sinh hoạt cộng đồng vui vẻ, thoải mái, được phước để yên
tâm cho “phần hồn” sau này. Rất nhiều lao động Khmer tâm sự: “có việc làm, có thu nhập, có cơm ăn
và dâng Lục là thấy vui rồi”. Chính vì vậy, rất nhiều hộ dân tộc Khmer được hỗ trợ đất rồi lại bán đất
và làm thuê ngay chính trên mảnh đất của họ; hỗ trợ bò rồi lại bán rẽ ngay chính con bò của mình. Họ
giải thích: “Mình làm không chắc ăn, lúc được, lúc thất, rồi bán người ta không mua, thiếu tiền phải
vay không có trả. Đi làm vầy (làm thuê) có tiền mỗi ngày”. Động lực để làm giàu của đồng bào dân tộc
Khmer rất hạn chế. Như vậy, vấn đề đặt ra về tư duy nên chăng cần thay đổi cách thức thực hiện các
chính sách hỗ trợ của nhà nước, không phải cứ hướng vào việc tạo cho người nghèo điều kiện để làm
chủ như đất đai, tư liệu sản xuất…
Bốn là, ảnh hưởng của phong tục tập quán đến việc tiếp cận giáo dục, đào tạo nâng chất lượng
nguồn lực lao động của cộng đồng Người Khmer.
Cộng đồng Người Khmer có trình độ dân trí còn hạn chế, tiếp cận giáo dục và đào tạo còn
nhiều bất cập. Đồng bào Khmer vốn tính cộng đồng rất cao, sống quây quần trong Phum Sóc. Ngôn
ngữ giao tiếp chủ yếu là tiếng Khmer. Thanh niên lớn lên vào chùa học kinh phật theo phong tục và
học chữ Khmer. Tiếng Việt chỉ sử dụng khi giao tiếp ở ngoài Phum Sóc và ở trường học. Chùa cũng là
nơi dạy chữ Khmer chủ yếu. So với các dân tộc cùng sống bên nhau thì người Khmer chịu ảnh hưởng
rất nặng bởi tín ngưỡng, tôn giáo. Họ tin tưởng tuyệt đối vào nhà chùa và các vị sư sãi. Nhà chùa, Phật
pháp và các vị sư sãi không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn tác động mạnh mẽ đến đời sống vật chất
của họ. Chùa là nơi gắn bó cả phần xác lẫn phần hồn của mọi người; là nơi thờ cúng, học hành, sinh
hoạt văn hóa, rèn luyện… Có thể nói, chùa là nơi giáo dục toàn diện đối với đồng bào dân tộc Khmer.
Bên cạnh đó, người nghèo Khmer, do điều kiện sinh sống, làm ăn còn nhiều khó khăn, kiến thức và
tầm hiểu biết có hạn, đã tiếp cận rất ít với hệ thống giáo dục. Con em của họ có trình độ học vấn rất
thấp (Nguyễn Ngọc Đệ và Trần Thanh Bé, 2005).
Trình độ học vấn thấp nên việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào đồng ruộng,
yêu cầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng hóa ngành nghề, các yêu cầu thủ tục hành
chính về đất đai, tín dụng... rất hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ, tính toán tìm ra phương
thức làm ăn, cơ hội làm giàu. Trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì
những hạn chế trên càng trở nên khó khăn hơn.
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận

2

Đề án tổng thể về chính sách đối với Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào dân tộc Khmer vùng Tây Nam Bộ đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030 (2014), Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề án nhánh số 5- Khuyến khích đồng bào
Khmer vùng Tây nam bộ ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh, Hà Nội.

Qua phân tích trên, có thể khẳng định phong tục, tập quán của cộng đồng Người Khmer có ảnh
hưởng đến phát triển kinh tế của họ. Do đó, trong ban hành và thực thi các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước ta cần thiết phải quan tâm đến những yếu tố ảnh hưởng này, nhất là những ảnh
hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của cộng đồng Người Khmer.
4.2. Kiến nghị
- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc Khmer
trong phát triển kinh tế. Công tác tuyên truyền, vận động phải làm cho đồng bào nhận thức hướng về
cuộc sống hiện thực, nhận thức được rằng cuộc sống của mình phải do chính mình quyết định, sự hỗ
trợ, giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng chỉ có thể giải quyết những khó khăn trước mắt và tạo điều
kiện để làm ăn, vươn lên trong cuộc sống. Để thực hiện giải pháp này có hiệu quả, việc tuyên truyền,
vận động phải được tiến hành với nhiều hình thức cụ thể như: thông qua các phương tiện thông tin đại
chúng, phát thanh, truyền hình, sách, báo bằng tiếng Khmer, thông qua việc phát huy vai trò của những
người có uy tín trong thực hiện các hoạt động tuyên truyền.
- Phát huy vai trò các đoàn thể, các sư sải trong nâng cao nhận thức từng bước thay đổi những
phong tục, tập quán ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc Khmer. Thông qua các hội
như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên để vận động bà con thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, đầu tư cho
con em học tập nâng cao trình độ dân trí. Vận động và hướng dẫn bà con chi tiêu tiết kiệm, hợp lý, đặc
biệt là trong những dịp lễ hội để vừa đảm bảo nhu cầu tinh thần vui chơi giải trí, vừa không ảnh hưởng
đến đời sống và công việc làm ăn của bà con. Đổi mới cách thức tổ chức các lễ hội trong năm theo
hướng tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Khmer.
- Thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, thay đổi sinh kế đối với cộng đồng Người
Khmer. Trước mắt, cần tiếp tục chủ trương cấp đất, hỗ trợ chuộc lại đất cho bà con Khmer nghèo, tạo
điều kiện cho họ có tư liệu sản xuất tạo việc làm và có thu nhập ổn định cuộc sống. Về lâu dài, để giải
quyết tình trạng thiếu đất sản xuất cần thiết phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phá vỡ thế độc
canh cây lúa trong vùng đồng bào dân tộc Khmer bằng cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từng
bước phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… để thu hút lao động nông nghiệp.
Tiếp tục xây dựng và củng cố các loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn vùng đồng bào
Khmer nghèo.
- Nâng cao dân trí, tăng cường và đổi mới các hình thức giáo dục, đào tạo cho đối với cộng
đồng Người Khmer. Tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở cho đồng bào dân
tộc Khmer trong vùng nhằm từng bước nâng cao dân trí bằng những hình thức cụ thể phù hợp với điều
kiện thực tế của từng Phum, Sóc. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả các trung tâm giáo dục
cộng đồng ở xã, nhất là các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer, đặc biệt gắn với chùa Khmer và các
vị sư sãi. Tiếp tục và tăng cường tổ chức các lớp đào tạo nghề từ các nguồn quỹ Khuyến học, Khuyến
công, Khuyến ngư... để giúp thanh niên nghèo dân tộc Khmer có việc làm, tăng thu nhập. Đẩy mạnh
việc đào tạo nghề gắn với tạo cơ chế cho người lao động nghèo có việc làm và xuất khẩu lao động.
- Tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc hạn chế những tác động tiêu cực từ phong tục
tập quán đến phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc Khmer đồng bằng sông Cửu Long. Để thay đổi
được nhận thức của đồng bào dân tộc Khmer không thể dựa vào quá trình tự nhận thức, bởi lẽ đa số
đồng bào dân tộc Khmer có trình độ dân trí thấp, tín ngưỡng rất cao, thiếu tư liệu sản xuất,… do đó,
vai trò của nhà nước là hết sức quan trọng. Nếu như có chính sách phù hợp, với cơ chế tổ chức quản lý
chặt chẽ, giúp bà con Khmer nghèo vay vốn, tập huấn, hướng dẫn để bà con sử dụng vốn có hiệu quả
thì không những giúp bà con thoát khỏi đói nghèo mà còn là biện pháp tác động mạnh nhất đến nhận
thức của bà con./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trần Thanh Bé. (2013). Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: Tác động của Phong tục tập quán đến phát triển kinh
tế - xã hội cộng đồng người Khmer tỉnh Sóc Trăng.
Nguyễn Quốc Dũng, Võ Thị Kim Thu (2016). Giảm nghèo đối với đồng bào Khmer Tây Nam Bộ trong quá trình phát triển
bền vững, Nxb Sựu thật, Hà Nội.
Nguyễn Ngọc Đệ và Trần Thanh Bé. (2005). Người Khmer đồng bằng sông Cửu Long: Những điều kiện để thoát nghèo,
Tạp chí Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 4-2005.
Lê Thị Hằng. (2017). Văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ, Tạp chí Lý luận chính trị điện tử,
ngày 14/4/2017.

