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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết đề tài. 

 Hôn nhân xuyên biên giới là một hiện tượng xã hội vốn đã tồn tại rất 

lâu trong lịch sử, mang đậm nét văn hoá của các cư dân sinh sống ở hai bên 

đường biên giới. Trước khi có các ranh giới quốc gia, các cộng đồng tộc 

người sống ổn định và có những đặc điểm chung về văn hoá, xã hội. Do vậy, 

những cuộc hôn nhân xuyên biên giới là một quá trình tất yếu cho sự phát 

triển của các cộng đồng vùng biên giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại 

hoá và hội nhập hiện nay, hôn nhân xuyên biên giới không chỉ còn là những 

cuộc kết hôn của các nhóm cư dân ở sát đường biên với đồng tộc của họ ở bên 

kia biên giới, mà trở nên phức tạp hơn, đa dạng hơn với các cuộc hôn nhân 

hỗn hợp khác, với những cộng đồng tộc người khác và với nhiều nguyên nhân 

khác dẫn tới các cuộc hôn nhân.  

Vùng biên giới Việt Nam – Lào có lịch sử cư trú khá ổn định của một 

số cộng đồng tộc người như Thái, Hmông, Khơ mú, Chứt, Bru- vân Kiều, Cơ 

Tu,…. Với chiều dài của đường biên giới đi qua 10 tỉnh của Việt Nam, vùng 

biên giới Việt Nam – Lào với đặc điểm địa hình hiểm trở “núi liền núi, sông 

liền sông”, đã tạo nên mối quan hệ tộc người xuyên biên giới khá đậm nét. 

Hôn nhân xuyên biên giới chính là một trong những yếu tố làm khăng khít 

thêm mối quan hệ này. Bên cạnh những tác động tích cực do hôn nhân xuyên 

biên giới tạo nên còn có những tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến chính 

sách dân tộc, trật tự an ninh biên giới cần phải ngăn chặn bằng nhiều cách  

nhằm đảm bảo một khu vực biên giới hoà bình ổn định độc lập và toàn vẹn 

lãnh thổ. 

Khu vực biên giới Việt Nam- CHDCND Lào có người Hmông sinh sống 

chủ yếu ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá và Nghệ An. Trong số các 

tỉnh này, Nghệ An là một trong những địa bàn có nhiều biến động di cư của 
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người Hmông và cũng địa phương đã và đang nảy sinh nhiều vấn đề liên quan 

hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông với quản lý và phát triển xã hội.   

Huyện Kỳ Sơn là huyện miền núi nằm phía Tây tỉnh Nghệ An, là nơi 

đa dạng về địa hình, phong phú về tài nguyên đồng thời khu vực này còn là 

nơi sinh sống của nhiều tộc người thiểu số có mối quan hệ với các tộc người 

bên kia biên giới. Cư dân ở hai bên biên giới Việt- Lào từ xa xưa đã có mối 

quan hệ qua lại khăng khít với nhau về quan hệ đồng tộc, phong tục tập quán, 

lối sống  sinh kế. Một bộ phận người dân vẫn thường xuyên qua lại tự do biên 

giới và có mối quan hệ gia đình, quan hệ hôn nhân chặt chẽ với cộng đồng 

của họ ở bên kia biên giới. Hôn nhân xuyên biên giới vẫn thường xuyên diễn 

ra theo cách lựa chọn của người dân và hầu hết các cuộc hôn nhân này tiến 

hành theo phong tục tập quán không  đăng ký với chính quyền  địa phương, 

trong đó, trường hợp hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông là một 

trong những ví dụ tiêu biểu.  

Xã Nậm Cắn là xã biên giới thuộc vùng sâu vùng xa của Việt Nam nên 

công tác tuyên truyền cũng có nhiều hạn chế, các dân tộc đều sống theo 

phong tục tập quán riêng và ý thức cố kết nội tộc người chặt chẽ. Vì lẽ đó  

nên việc kết hôn giữa cư dân sống dọc hai biên giới Việt- Lào đã diễn ra từ 

bao đời nay, nhất là giữa các tộc người Hmông tại khu vực xã Nậm Cắn, 

huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An với các đồng tộc bên kia biên giới. Những  quan 

niệm, nghi lễ trong hôn nhân đều mang những đặc trưng văn hoá tộc người, 

có tính nguyên tắc mà họ gọi là peb hmoob có nghĩa là hôn nhân nội tộc 

người và hôn nhân dòng họ. Phần lớn các cặp hôn nhân Hmông (Việt- Lào) 

sống tại huyện kết hôn không đăng ký với chính quyền sở tại nơi họ sinh sống 

mà họ chỉ tổ chức theo lễ cưới truyền thống tộc người hay địa phương. Các 

tộc người cư trú ở hai bên biên giới thường xuyên qua lại hai bên biên giới 

thăm thân, trao đổi buôn bán. Do đặc thù về địa hình rừng núi hiểm trở có 
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nhiều đường dân sinh luồn rừng vì thế cho nên họ không đi theo các đường 

chính mà phần lớn cư dân qua lại hai bên biên giới qua lại thăm thân bằng con 

đường tiểu ngạch vì lẽ đó mà chính quyền hai bên rất khó kiểm soát. Thực 

trạng này cũng đã gây nên một số ảnh hưởng nhất định đến an ninh trật tự dọc 

hai tuyến biên giới tạo cơ hội cho các lực lượng đối lập hoạt động và phát 

triển. Mặc dù trong những năm gần đây, hai nước Việt Nam và Lào cùng phối 

hợp đưa ra những đề án thỏa thuận nhằm giảm thiểu tình trạng qua lại trái 

phép và kết hôn xuyên biên giới, tạo điều kiện về mặt pháp lý cho những cặp 

hôn nhân hỗn hợp Việt- Lào được hợp thức hóa về thủ tục pháp lý nhưng tình 

trạng này cho đến nay vẫn chưa giải quyết. Đây là vấn đề cần phải xem xét 

nhằm giảm thiểu những hệ lụy do tình trạng này mang lại, nhất là trong bối 

cảnh hiện nay. Giải quyết vấn đề công nhận những cuộc hôn nhân xuyên biên 

giới theo đúng thủ tục pháp lý, một mặt cũng tạo điều kiện thuận lợi cho 

chính quyền quản lý nhân khẩu, mặt khác cũng tạo điều kiện thuận lợi cho 

chính cư dân hai bên biên giới trong đời sống xã hội và tiếp cận những chính 

sách phát trong phát triển kinh tế, văn hoá  xã hội và nhất là những thế hệ sinh 

ra sau này được thừa nhận về mặt pháp luật để phát triển học hành theo đúng 

quy định của nhà nước. 

Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Hôn 

nhân xuyên biên giới của tộc người Hmông tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ 

Sơn, tỉnh Nghệ An” là đề tài luận văn cao học của mình.  

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Hôn nhân xuyên biên giới là chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu quan 

tâm, trong đó, tập trung nhất là các nghiên cứu dưới góc độ Nhân học và Xã 

hội học. Tuy nhiên, những vấn đề đặt ra từ hôn nhân xuyên biên giới cũng mới 

được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm trong khoảng 10 năm trở lại đây. 
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2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước. 

Hôn nhân xuyên biên giới là một thuật ngữ được các học giả đưa ra từ 

những năm cuối của thế kỷ XX. Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về nội 

hàm của hôn nhân xuyên biên giới.  

Một số nhà nghiên cứu đã khẳng định, hôn nhân xuyên biên giới là một 

phạm trù rộng không chỉ diễn ra đối với các trường hợp cư dân sống ở khu 

vực biên giới hai quốc gia mà nó còn diễn ra cả với các nước không chung 

đường biên. Trong Gobal marriage:Cross- border mariage migration in 

Global con text của Williams Lucy (2010) kết hôn xuyên biên giới được hiểu 

là mối quan hệ hôn nhân cam kết ràng buộc giữa các cá nhân ở các nước khác 

nhau hoặc có quốc tịch khác nhau [102]. Tác giả  nhấn mạnh hôn nhân xuyên 

biên giới hoặc sẽ làm thay đổi tình trạng di trú của một bên hoặc sẽ khiến một 

người phải đến một nước khác để xây dựng gia đình. Những người này 

thường gia nhập vào các cộng đồng đã có và ở đó có bạn bè hoặc họ hàng của 

họ - những người đã di cư đến trước và đã có quốc tịch hoặc quyền công dân 

ở nước này. Hình thức hôn nhân xuyên biên giới (cross-border marriage) là 

hình thức hôn nhân mà một bên sẽ di cư đến và phải thích nghi với một nền 

văn hoá mới khác biệt với nền văn hoá của họ và phải hoà nhập về kinh tế và 

văn hoá vào một công đồng mới chưa có sẵn một cộng đồng gồm những 

người cùng nền văn hoá với họ ở đó. 

Trong nghiên cứu về hôn nhân xuyên biên giới giữa tộc người Kelabit 

ở vùng cao nguyên Savawak, Malaysia với tộc người có văn hoá gần gũi ở 

khu vực biên giới Kalimanta, Indonesia cho thấy, nguyên nhân dẫn tới các 

cuộc hôn nhân này là do di cư lao động việc làm. Kết hôn là mục tiêu của cả 

nam và nữ nhằm đạt tới mong muốn ổn định gia đình, có một cuộc sống tốt 

đẹp hơn. Về mặt pháp lý, các cuộc hôn nhân xuyên biên giới này chưa được 
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công nhận và việc các cô dâu và con cái của họ chưa được cấp quốc tịch cũng 

như những giấy tờ cần thiết là vấn đề đặt ra cho chính quyền địa phương.[91]  

Một nghiên cứu khác về khu vực biên giới Trung Quốc -  Mianma cho 

thấy, hôn nhân qua biên giới Trung Quốc -  Mianma rất phổ biến và đa phần 

đều là hôn nhân bất hợp pháp. Các cuộc hôn nhân này diễn ra tất yếu ở khu 

vực biên giới kéo dài và tình trạng thiếu hụt cô dâu ở Trung Quốc đã tạo 

thành trào lưu đi tìm vợ ở Mianma. Tuy nhiên, các cuộc hôn nhân này có ảnh 

hưởng không tốt đến sự phát triển và ổn định gia đình, bất lợi về bảo đảm 

quyền lợi cho cô dâu tại Trung Quốc- Mianma, cũng như bất lợi về quản lý xã 

hội khu vực biên giới. 

Nghiên cứu của Caroline Grillot (2012) về hôn nhân giữa phụ nữ Việt 

Nam và nam giới Trung Quốc ở hai khu vực cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu, 

Móng Cái – Đông Hưng cũng cho thấy sự phức tạp trong thực tế các cuộc hôn 

nhân này. Tác giả cho rằng yếu tố kinh tế chưa đủ để giải thích các cuộc hôn 

nhân xuyên biên giới này. Giống như nhiều nghiên cứu hôn nhân quốc tế, 

Caroline cho rằng hôn nhân xuyên biên giới thường xuất phát từ sự kỳ vọng 

lẫn nhau về mô hình người bạn đời lý tưởng [92]. Ranh giới địa lý thường 

không mạnh bằng biên giới về xã hội và cách thức trong đó các cộng đồng 

người tương tác với nhau, cách thức họ đánh giá, xây dựng, thể hiện và định 

nghĩa chính họ trong phân biệt với những nhóm người khác ảnh hưởng đến sự 

lựa chọn và tình trạng sống của những vùng xã hội đặc biệt như vùng biên. 

Trong trường hợp ở khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, yếu tố đói 

nghèo và nhân khẩu học không đủ để giải thích tại sao phụ nữ Việt Nam kết 

hôn với đàn ông Trung Quốc. 

Với vùng biên giới Việt Nam  - Lào, một số công trình nghiên cứu về 

hôn nhân xuyên biên giới như bài viết Tiếp xúc giao lưu và chuyển đổi bản 

sắc tộc người trong nhóm hôn nhân hỗn hợp Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào 
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của tác giả Xomthon Yerlobliayao (2007) cho thấy tính tích cực nổi bật hơn 

bởi hôn nhân phần nhiều xuất phát từ tình yêu lứa đôi. Trong số các cặp hôn 

nhân Việt Nam – Lào, số lượng phụ nữ Việt kết hôn với nam giới Lào chiếm 

đa số. Họ gặp gỡ, làm quen và yêu nhau trong thời gian nam giới Lào làm 

việc và học tập tại Việt Nam [54]. 

Có thể thấy, vấn đề hôn nhân xuyên biên giới được nhiều nhà nghiên 

cứu quan tâm, đặc biệt là các nghiên cứu trong khu vực. Tuy nhiên, phần lớn 

các cuộc nghiên cứu tập trung chủ yếu ở khu vực biên giới Việt Nam – Trung 

Quốc. Rất ít các nghiên cứu về hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông ở 

khu vực biên giới Việt Nam – Lào. 

2.2.Tình hình nghiên cứu trong nước 

Cho đến nay, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu của các học giả 

trong nước liên quan đến hôn nhân xuyên biên giới ở nhiều góc độ khác nhau. 

Trong phần tổng quan này, chúng tôi chỉ tập trung điểm lại các nghiên cứu có 

liên quan đến phạm vi nghiên cứu của đề tài, đó là hôn nhân xuyên biên giới 

của người Hmông ở các vùng của Việt Nam và đặc biệt là của người Hmông 

ở vùng biên giới Việt  Nam- Lào. 

Một trong những công trình nghiên cứu khá tập trung về hôn nhân xuyên 

biên giới tại khu vực biên giới Việt – Trung là công trình “Làm dâu nơi đất 

khách”. Trải nghiệm văn hóa của những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng 

Trung Quốc ở Vạn Vĩ- Đông Hưng- Quảng Tây- Trung Quốc của tác giả 

Nguyễn Thị Phương Châm. Hội văn nghệ dân gian Việt Nam do nhà xuất bản 

Lao động  năm 2012 qua câu chuyện cuộc sống tác giả đã nói về thân phận 

người phụ nữ Việt Nam sang lấy chồng Trung Quốc ở Vạn Vĩ. Họ vượt qua các 

rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và hòa nhập vào cuộc sống ở nơi mới, họ kết hôn 

phần lớn theo con đường môi giới hôn nhân. Đây là một hướng nghiên cứu mới 

dựa trên các câu chuyện cuộc đời của con người bình thường để làm sáng tỏ 
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những vấn đề về giới, về quan hệ xã hội và lĩnh vực nghiên cứu xuyên biên giới. 

Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, các mối quan hệ hôn nhân, gia đình xuyên 

biên giới trong tác phẩm tác giả không nhắc đến cụ thể [19]. 

Vấn đề hôn nhân xuyên biên giới trong quan hệ hôn nhân giữa người 

Việt Nam với người Lào cũng được Phạm Thị Mùi đề cập trong một chương 

sách tiếp cận chuyên ngành Dân tộc học (Phạm Thị Mùi 2008, Nghi lễ vòng 

đời của người Việt ở Lào và vấn đề giao thoa văn hóa Việt – Lào, trong 

Nguyễn Duy Thiệu, Di cư và chuyển đổi lối sống- Trường hợp Cộng đồng 

người Việt ở Lào). Với phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả đã khảo tả 

và so sánh để tìm ra sự giao thoa văn hóa trong các nghi lễ vòng đời chính 

như sinh đẻ, hôn nhân, ma chay trong các gia đình hôn nhân chồng Việt – vợ 

Việt, các gia đình hôn nhân hỗn hợp chồng Việt – vợ Lào và chồng Lào – vợ 

Việt. Từ đó tác giả đưa ra nhận định về vị thế của người phụ nữ. Vị thế của 

con người trong nghi lễ nói chung và nghi lễ liên quan đến vòng đời nói riêng 

là sự phản ánh vị thế của họ ngoài đời thực. Trên quê hương mới, trong quá 

trình tổ chức lại cuộc sống, tiếp xúc với nền văn hóa Lào, vị thế của người 

phụ nữ Việt so với vị thế của họ ở những làng Việt trước đây tại quê nhà đã 

được nâng cao hơn.   

Cũng trong công trình do Nguyễn Duy Thiệu chủ biên, vấn đề này cùng 

được xem xét dưới góc độ nghiên cứu của người Lào trong bài  Chuyển đổi 

bản sắc văn hóa trong nhóm hôn nhân chồng Lào vợ Việt; (Somthone 

Yerlobliayao 2008). Bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với 

phương pháp nghiên cứu định lượng tác giả kết luận rằng những người phụ 

nữ Việt lấy chồng Lào đều nhanh chóng  hòa mình vào một cộng đồng văn 

hóa mới, thậm chí họ còn đậm đà bản sắc những người phụ nữ Lào trong nội 

trợ và xã hội. Còn bản sắc văn hóa người Việt như tiếng Việt, cách ăn mặc 
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theo kiểu người Việt mà trước đây được coi là nền văn hóa gốc đã dần dần bị 

phai mờ. 

Một số công trình nghiên cứu có đề cập đến vấn đề hôn nhân xuyên 

biên giới trong các nghiên cứu về quan hệ tộc người xuyên biên giới của các 

nhà nghiên cứu của Viện Dân tộc học trong những năm gần đây. Đáng chú ý 

là công trình: “Nghiên cứu về người Hmông ở vùng biên giới Việt Nam- Lào” 

nghiên cứu đề tài cấp bộ năm 2011 do Phạm Quang Hoan là chủ nhiệm. Kết 

quả nghiên cứu đã chỉ rõ, hôn nhân của người Hmông ở dọc biên giới Việt- 

Lào đã diễn ra từ lâu đời do đặc điểm văn hóa tộc người họ có tính cố kết tộc 

người khác mạnh, ý thức về quốc gia, về ranh giới đường biên đối với họ chỉ 

mang tính pháp lý.   

Trong công trình nghiên cứu của tác giả Lý Hành Sơn (2008) về Quan 

hệ dân tộc vùng biên giới Việt- Lào, tác giả đi sâu về các mối quan hệ của các 

tộc người sinh sống tại khu vực biên giới Việt- Lào. Trong đó, mối quan hệ 

hôn nhân chỉ là một nội dung nhỏ trong công trình.   

Một công trình nghiên cứu khá chuyên sâu về quan hệ hôn nhân xuyên 

biên giới của người Hmông ở vùng biên giới Việt Nam – Lào được đề cập 

khá chi tiết trong luận văn tốt nghiệp đại học năm 2010 với đề tài: “Quan hệ 

hôn nhân của người Hmông ở Mường Lạn (Sốp Cộp, Sơn La) với người 

Hmông ở Mường Xừm (Mường Ét, CHDCND Lào) của sinh viên Giàng Bá 

Tủa, trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Mặc dù chỉ là luận văn cử nhân nhưng 

công trình này bước đầu đã đi sâu tìm hiểu về quan niệm trong hôn nhân, thực 

trạng kết hôn xuyên biên giới và những ảnh hưởng của hôn nhân xuyên biên 

giới tới an ninh vùng biên. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy rõ thực trạng kết 

hôn xuyên biên giới của người Hmông ở vùng biên giới giữa tỉnh Sơn La của 

Việt Nam với tỉnh Hủa Phăn của Lào và có nhiều vấn đề đặt ra từ các cuộc 
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hôn nhân xuyên biên giới, nhất là vấn đề quản lý an ninh và ổn định phát triển 

ở khu vực biên giới Việt Nam – Lào. 

Đáng chú ý là công trình nghiên cứu cấp quốc gia về “Hôn nhân xuyên 

biên giới với phát triển xã hội ở các tỉnh miền núi nước ta” thực hiện năm 

2014- 2015 do Đặng Thị Hoa là chủ nhiệm đề tài đã phân tích khá sâu về các 

vấn đề hôn nhân xuyên biên giới đang đặt ra với phát triển xã hội ở các vùng 

biên giới, trong đó có một phần phân tích, đánh giá về các cuộc hôn nhân 

xuyên biên giới của người Hmông ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, 

do tính bao quát của công trình, phần phân tích về hôn nhân xuyên biên giới 

của người Hmông ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cũng rất hạn chế. 

Như vậy, từ tổng quan tài liệu cho thấy, vấn đề hôn nhân xuyên biên giới 

mới chỉ được đề cập như là một nội dung phân tích trong các mối quan hệ tộc 

người xuyên biên giới hay là các nghiên cứu nhỏ lẻ về hôn nhân xuyên biên giới 

dưới dạng các bài viết, chương sách. Vấn đề hôn nhân xuyên biên giới của tộc 

người Hmông tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An từ trước đến nay 

chưa có một công trình nào đề cập tới một các cụ thể, có hệ thống.  

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

-  Tìm hiểu thực trạng và yếu tố tác động của hôn nhân xuyên biên giới 

ở người Hmông tại  xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. 

-   Nghiên cứu những vấn đề kết hôn không giá thú của tộc người 

H’mông  tại khu vực nghiên cứu  từ đó đề xuất một số giải pháp  trong quản 

lý  HNXBG  nhằm đảm bảo an ninh khu vực biên giới.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu làm rõ thực trạng hôn nhân xuyên biên giới của người 

Hmông ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 

- Làm rõ những yếu tố tác động của hôn nhân xuyên biên giới tới quản 
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lý xã hội, ổn định  an ninh biên giới Việt- Lào  

- Cung cấp các luận cứ khoa học cho phục vụ công tác hoạch định 

chính sách xây dựng và củng cố mối quan hệ đặc biệt  Việt- Lào.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:Hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông ở 

xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.   

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các trường hợp hôn 

nhân xuyên biên giới của người Hmông ở xã Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn. Chủ 

yếu tập trung vào các cuộc hôn nhân hiện nay đang diễn ra và đang sinh sống 

tại khu vực biên giới của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.  

Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2005 trở lại đây. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1.Cơ sở lý luận 

Luận văn được thực hiện dựa trên sự vận dụng các quan điểm biện 

chứng và duy vật của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào điều kiện thực tiễn hôn 

nhân của người Hmông. Cụ thể, luôn đặt các vấn đề về hôn nhân trong một hệ 

thống gồm các thành tố lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường tự nhiên, 

và con người ở cộng đồng nghiên cứu trong sự liên quan và tương tác lẫn 

nhau và với các cộng đồng khác. Quá trình đó đã góp phần tạo ra sự giao lưu 

tiếp biến về nhiều mặt để dẫn đến việc hôn nhân của người Hmông tại địa bàn 

nghiên cứu  trên cơ sở vừa giữ được bản sắc, những đặc trưng truyền thống 

của tộc người, của vùng miền, vừa hòa nhập với cộng đồng tại nơi ở mới 

nhưng cũng luôn có sự biến đổi để thích nghi với những điều kiện mới.  

- Trên cơ sở các chính sách, các quan điểm của hai Đảng và Nhà nước 

về đoàn kết dân tộc, tuân thủ các chính sách ngoại giao phù hợp với thông lệ 

quốc tế. Giữ gìn và phát huy mối quan hệ Việt- Lào vốn có trong lịch sử. 

Những quan điểm này là các định hướng quan trọng để luận án giải quyết các 

mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của luận văn.  



 

 11 

5.2. Phương pháp nghiên cứu: 

Để thực hiện thực hiện đề tài nghiên cứu, tôi đã sử dụng một số phương 

pháp đặc thù trong nghiên cứu dân tộc học/nhân học như: Điền dã dân tộc học, 

nghiên cứu định tính, tổng hợp tài liệu... Trong đó sử dụng phương pháp quan 

sát tham dự trong nghiên cứu định tính là chính. 

Dữ liệu được thu thập và phân tích dựa trên hai nguồn chính là tài liệu 

thứ cấp và tài liệu cấp1 thu được từ điều tra ở thực địa. Các tài liệu thứ cấp 

phục vụ cho nghiên cứu là các tài liệu, báo cáo về vấn đề Hôn nhân, kết hôn 

không giá thú, có giá thú vấn đề quốc tịch v.v… của người Hmông tại Lào 

đến kết hôn và nhập cư tại Kỳ Sơn, Nghệ An. 

 Ngoài ra, luận văn còn sử dụng bộ số liệu điều tra tại tỉnh Nghệ An của 

đề tài cấp quốc gia về Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội ở các 

tỉnh miền núi nước ta hiện nay.  

Khi đặt chân đến địa bàn, việc mà tôi sẽ làm đầu tiên là nhờ cán bộ địa 

phương đưa tới một gia đình để có thể tá túc trong thời gian thực địa. Xây dựng 

cho mình một đội ngũ thông tín viên có uy tín và mối quan hệ rộng trong cộng 

đồng. Theo cách đa dạng hóa sự lựa chọn, tránh cái nhìn một chiều và gây ảnh 

hưởng tới mối quan hệ của với những người xung quanh. Bên cạnh những 

thông tín viên đã chọn tôi sẽ cố gắng thân thiết đến những đối tượng khác để có 

thể thực hiện “ba cùng” với họ một cách không chính thức. 

Phương pháp quan sát tham gia luôn có những tác dụng nhất định 

trong việc thu thập thông tin, kiểm chứng giá trị của những câu phỏng vấn.  

Qua sự quan sát tham gia, tác giả phần nào hiểu được về công việc, 

những thách thức trong cuộc sống hàng ngày về các mặt kinh tế - văn hóa – 

xã hội mà họ phải đối mặt Những giá trị của nguồn thông tin này sẽ giúp ích 

cho việc phân tích những hồ sơ phỏng vấn, bảng hỏi định lượng sau này. 
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+ Phỏng vấn nhóm tập trung: Tổng số cuộc phỏng vấn nhóm tập trung 

tiến hành là 8 phỏng vấn tương ứng với 8 nhóm (mỗi nhóm khoảng từ 6-8  

người). Cụ thể có một nhóm nam người Hmông (Lào) kết hôn với phụ nữ 

Hmông (Việt). và nhóm phụ nữ Hmông (Lào) kết hôn với nam  giới Hmông 

(Việt). Mục đích chính của việc phỏng vấn nhóm tập trung là để củng cố thêm 

thông tin cho quá trình phỏng vấn sâu và tìm người có thể sẵn sàng chia sẻ 

câu chuyện của họ để có thể tiến hành phỏng vấn sâu. Đối với mỗi nhóm  kết 

hôn trong giới hạn nghiên cứu, mỗi cuộc thảo luận nhóm tập trung nhằm trả 

lời một nội dung mà câu hỏi nghiên cứu đã đưa ra: Mức độ hòa nhập cộng 

đồng tại nơi ở mới, những đối mặt của họ đối với Luật pháp và chính sách của 

Chính phủ Việt nam và chính phủ Lào; mạng lưới xã hội của người nhập cư 

và những mối quan hệ mới được hình thành; cuộc sống thường nhật; những 

rào cản về ngôn ngữ, phong tục tập quán và các chiến lược thích ứng của 

người nhập cư.   

 Để cho đối tượng phỏng vấn được thoải mái nhất về thời gian, tôi cho 

họ chủ động về thời gian cũng như địa điểm phỏng vấn. Có những vấn đề 

nhạy cảm  trong cuộc sống gia đình, vợ chồng, những đối mặt với chính sách 

vì lý do nào đó họ ng họ ngại chia sẻ. Do vậy cần phải có thời gian tiếp cận 

đối tượng nghiên cứu và sử dụng kết hợp các mô hình phỏng vấn như phi cấu 

trúc và bán cấu trúc hay linh hoạt để thu được những thông tin chuẩn xác nhất 

có thể. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận văn 

Luận văn là công trình nghiên cứu có tính hệ thống và chuyên sâu về 

thực trạng hôn nhân của người Hmông ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh 

Nghệ An. Làm rõ hơn nguyên nhân họ sang bên này xây dựng gia đình. 

Khuynh hướng hôn nhân và quan hệ tộc người hiện nay; sự tác động, giao 
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thoa, ảnh hưởng văn hóa giữa hai tộc người; những khó khăn họ gặp phải và 

mức độ tiếp cận chính sách của hai nước Việt Nam và Lào. 

 Cung cấp các luận cứ khoa học cho phục vụ công tác hoạch định chính 

sách dân tộc, hôn nhân, kinh tế văn hóa xã hội cho các xã khu vực biên giới, 

đặc biệt là những vấn đề đang đặt ra về quản lý phát triển xã hội đối với hôn 

nhân xuyên biên giới hiện nay ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Trên cơ 

sở đó, luận văn đưa ra một số khuyến nghị nhằm quản lý tốt hơn các cuộc hôn 

nhân xuyên biên giới, góp phần thực hiện thành công chính sách xây dựng 

đường biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển đã được ký kết giữa hai 

Chính phủ Việt Nam và Lào. 
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7. Cơ cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn 

có 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận và khái quát địa bàn nghiên cứu 

Chương 2: Thực trạng hôn nhân xuyên biên giới 

Chương 3: Những tác động qua lại và các giải pháp đối với của hôn 

nhân xuyên biên giới  
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

1.1. Cơ sở lí luận 

1.1.1 Một số khái niệm cơ bản 

- Hôn nhân:Trong Từ điển tiếng Việt, hôn nhân được hiểu là “Hôn 

nhân là việc kết hôn giữa nam và nữ.” [74] Theo luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014: “Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn”.  

Nếu như thời xa xưa khi phương tiện đi lại còn khó khăn, cơ hội gặp gỡ 

giữa con người với con người còn bó hẹp thì hôn nhân chỉ diễn ra trong một 

không gian hẹp, hay trong nội bộ một vùng. Rất hiếm khi có những cuộc hôn 

nhân liên vùng, xuyên vùng vượt ra khỏi không gian sinh tồn, khu vực sinh 

sống lãnh thổ đất nước thì ngày nay: dưới tác động của toàn cầu hoá, khu vực 

hoá  cộng với phương tiện đi lại giao thông thuận lợi, quan hệ dân tộc, hôn 

nhân đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, không gian văn hoá….hôn nhân đã 

mở rộng ra giữa những người có quốc tịch khác nhau sống ở các quốc gia 

khác nhau và có thể chung một nền văn hoá gốc những cũng có thể khác nền 

văn hoá.  

- Hôn nhân xuyên biên giới: là hôn nhân giữa những người có thể là 

đồng tộc hay khác tộc sống tại khu vực giáp ranh giữa hai nước có chung 

đường biên giới. Hôn nhân xuyên biên giới có thể xảy ra giữa những người 

cùng chung một nền văn hoá gốc hay khác nền văn hoá. Hôn nhân xuyên biên 

giới cũng có thể xảy ra dưới tác động của nhiều yếu tố, nhưng xét trong góc 

độ văn hoá tộc người, hôn nhân xuyên biên giới xảy ra khi được mai mối hoặc 

tự lựa chọn bạn đời 

Thuật ngữ hôn nhân xuyên biên giới được các nhà khoa học đưa ra từ 

những năm cuối thế kỷ XX  khái niệm hôn nhân xuyên biên giới được hiểu 

dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Khác với hôn nhân quốc tế- hôn nhân giữa 
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những người có quốc tịch khác nhau được công nhận bởi nhà nước còn hôn 

nhân xuyên biên giới nhấn mạnh  đến ranh giới về mặt địa lý, nhà nước, 

chủng tộc tầng lớp văn hóa được thiết lập trong một quốc gia có chung đường 

biên giới. Hôn nhân xuyên biên giới theo Lucy Willam và Mei- Kuei Yu bao 

gồm các cuộc hôn nhân giữa các tộc người ở các nền văn hoá, các tộc người 

trong cùng một nền văn hoá, tộc người ở hai quốc gia. Thuật ngữ này  nhấn 

mạnh đến tính chất  xuyên biên giới và đây chính là điều  khác biệt của hình 

thức  kết hôn này  so với hình thức kết hôn khác cũng phải vượt qua rào cản 

về không gian địa lý nhưng không phải đường biên giới. Theo định nghĩa này 

hôn nhân xuyên biên giới có thể diễn ra giữa những người có chung đường 

biên giới hay không chung đường biên giới [104]. 

 Hôn nhân xuyên biên giới theo Đặng Thị Hoa là các cuộc hôn nhân giữa 

những người ở các quốc gia có chung đường biên giới. Các cuộc hôn nhân có 

thể được công nhận về mặt nhà nước những cũng có thể được thừa nhận bởi 

phong tục tập quán tộc người và được hình thành bởi các mối quan hệ tộc 

người giữa các tộc người có chung nền văn hóa hay các tương tác xã hội xuyên 

biên giới [32]. 

  Khái niệm hôn nhân xuyên biên giới nhấn mạnh đến ranh giới về mặt 

địa lý. Hôn nhân xuyên biên giới không chỉ và không đơn giản là chịu tác 

động từ yếu tố địa lý kinh tế mà còn chịu tác động tổng hợp từ nhân tố văn 

hoá, xã hội, sự trao đổi giữa các quốc gia.  

- Biên giới quốc gia: Theo điều 1 của Luật biên Giới Số 06/2003/QH11  

do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày thì: Biên giới quốc gia 

của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng 

theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo 

trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, 

vùng trời của nước CHXHCN Việt Nam. 
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Trong nghiên cứu về hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông tại khu 

vực biên giới Việt Nam –Lào, cụ thể khu vực xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn tỉnh 

Nghệ An, được xác định là các cuộc hôn nhân chủ yếu diễn ra trong nội bộ tộc 

người, hôn nhân diễn ra trong nội bộ tộc người chỉ tuân theo phong tục tập quán. 

Vì vậy khái niệm hôn nhân xuyên biên giới  được gói gọn trong mối quan hệ hôn 

nhân tại khu vực biên giới có đường ranh giới được phân định bởi hai quốc gia 

có chung đường biên giới, giữa nội bộ tộc người và có chung một nền văn hoá 

gốc. Nội hàm của hôn nhân trong trường hợp này bao gồm: 

Ngoại hôn dòng họ: đó là quy tắc kết hôn ngoài dòng họ được luật tục 

hay tập quán quy định. Những người trong cùng một dòng họ không được 

phép quan hệ tính giao, kết hôn với nhau  nếu vi phạm sẽ bị phạt theo quy 

định của luật tục. Ngoại hôn dòng họ không phân biệt khoảng cách địa lý. 

Trong hôn nhân của người Hmông miễn là người đồng tộc không trùng họ và 

bất kể khoảng cách địa lý vẫn có thể kết hôn. 

Nội hôn tộc người:  Đó là quy tắc chỉ kết hôn với người đồng tộc trong 

cộng đồng người Hmông mà không kết hôn với các tộc người khác.  

1.2.  Lý thuyết áp dụng 

Hôn nhân và gia đình là một thiết chế xã hội mang tính hạt nhân, ở đó 

đã quy tụ những nét tiêu biểu cho văn hoá của mỗi tộc người và mang tính 

đặc trưng của một xã hội truyền thống. Những phong tục tập quán trong hôn 

nhân gia đình không chỉ có những ảnh hưởng đến mỗi thành viên trong gia 

đình mà còn có tác động không nhỏ tới đời sống văn hoá tinh thần của cả 

cộng đồng tộc người và xã hội.  

- Thuyết bản sắc văn hóa của F.Boas. 

Thuyết bản sắc văn hóa  được F.Boas đưa ra nhằm nhấn mạnh tính đặc 

thù văn hóa tộc người. Theo quan điểm này các nhà nghiên cứu thường nhấn 

mạnh đến bản sắc riêng trong văn hóa của mỗi đồng tộc người. Các nhà nhân 
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học cho rằng hôn nhân xuyên biên giới có thể diễn ra trong nội bộ của một 

cộng đồng tộc người (inntra- community marriage) hay giữa các cộng đồng 

tộc người ( Inter- community mariage). Hôn nhân trong nội bộ đồng tộc người 

diễn ra giữa những người đến từ mrột nền văn hóa gốc, một cộng đồng người 

gốc [102], chẳng hạn các cuộc hôn nhân diễn ra giữa những người thuộc trong 

cùng một cộng đồng tộc người, có thể ở một bên hoặc hai bên bên kia biên 

giới. Hôn nhân liên cộng đồng diễn ra giữa những người đến từ nền văn hóa 

khác nhau, các cộng đồng người khác nhau [102. Tr, 103]. Các cuộc hôn nhân 

này diễn ra giữa những cộng đồng tộc người khác nhau cùng cư trú  ở vùng 

biên giới hoặc có mối liên hệ thường xuyên với nhau ở các nước lân cận nhau 

hay nói cách khác là giữa những nền văn hoá đang có xu hướng trộn lẫn vào 

nhau. Đó là những cuộc hôn nhân bắt nhuồn từ phong tục tập quán địa 

phương hay bởi các quan hệ trong mạng lưới xã hội.  

Nghiên cứu về hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông xã Nậm 

Cắn theo quan điểm về bản sắc văn hóa tộc người, hôn nhân được diễn ra là 

một tất yếu bởi hôn nhân xuyên biên giới cững mang đậm yếu tố văn hóa tộc 

người theo đó, nền văn hóa tộc người  là một trong những đặc trưng để hình 

thành các cuộc hôn nhân thông qua các mối quan hệ thân tộc, gia đình mối 

quan hệ đồng tộc, quan hệ gia đình vùng biên giới. Những trường hợp kết hôn 

ở các vùng biên giới Việt Nam nói chung, biên giới Nghệ An- Xiêng Khoảng 

nói riêng đã minh chứng cho luận điểm này. Trên thực tế bên cạnh những 

cuộc hôn nhân xuyên biên giới với lí do kinh tế còn nhiều trường hợp kết hôn 

xuyên biên giới cong xuất phát từ mô hình lựa chọn bạn đời lí tưởng.  

Theo Caroline Grillot, yếu tố kinh tế chưa đủ để giải thích hôn nhân 

xuyên biên giới. Trên thực tế ranh giới về địa lý thường không mạnh bằng 

biên giới xã hội và cách thức trong đó các cộng đồng tộc người tương tác với 

nhau, cách thức họ đánh giá, xây dựng và thể hiện định nghĩa chính họ trong 
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sự phân biệt giữa những nhóm người khác, ảnh hưởng đến sự lựa chọn tình 

trạng sống của họ ở những vùng đặc biệt như vùng biên. Những cư dân sống 

ở dọc biên giới hai nước bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh, biểu tượng và tin 

đồn về nhau [92. Tr, 36] do vậy nghiên cứu về hôn nhân xuyên cần phải đặt 

trong bối cảnh văn hóa tộc người. 

- Lí thuyết về biên giới: 

Lí thuyết về biên giới được Andrew Walker đưa ra với quan điểm 

những vấn đề của cư dân vùng biên giới thường vượt qua các giới hạn của 

nhà nước. Các quy định của nhà nước thường được thực hiện đan xen với 

những quy định  của địa phương, phong tục tập quán trong phạm vi và sự điều 

hành  của những người có vai trò ở các địa phương trong hoạt động quản lý. 

Các hoạt động của cư dân vùng  biên giới thường được tuân theo  tập quán và 

đặc trưng văn hoá, ít tuân theo những áp đặt của nhà nước. [32]. Cư dân vùng 

biên giới hầu hết là các bộ tộc sinh sống từ lâu đời có quan hệ mật thiết với 

đồng tộc xuyên biên giới. Trong lịch sử hiện tượng này diễn ra một cách tự 

nhiên không bị ai ngăn cấm. Nhưng trong giai đoạn hiện nay khi mà biên giới 

quốc gia đã được định hình, được kiểm soát chặt chẽ, do vậy các mối quan hệ 

thăm thân qua lại xuyên biên giới càng bị thắt chặt hơn. 

  Trong nghiên cứu này, lí thuyết vùng biên giới được sử dụng để tìm ra 

những tương tác giữa quản lí hôn nhân xuyên biên giới giữa các quy định về 

mặt hành chính với những luật tục của người Hmông trong các mối quan hệ gia 

đình, xã hội. Hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông tại xã Nậm Cắn, 

huyện Kỳ Sơn là một hiện tượng tất yếu xảy ra từ lâu đời. Lí thuyết về biên 

giới trong hôn nhân xuyên biên giới được đặt ra trong bối cảnh  các cuộc hôn 

nhân xuyên biên giới thường xuyên diễn ra theo cách mà người dân địa phương 

đã lựa chọn. cùng cư trú trên địa bàn, cùng có chung những đặc trưng văn hoá  

và gần gũi trong phong tục tập quán. Các cuộc hôn nhân này thường là kết quả 
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của những tương tác văn hoá, tương tác xã hội xuyên biên giới. Lí thuyết về 

biên giới sử dụng trong luận văn nhằm lí giải những nguyên nhân đó và cũng 

dựa vào đây để có những giải pháp thích hợp hơn về mặt quản lý xã hội tại khu 

vực biên giới vừa phù hợp với đặc tính văn hoá tộc người, vừa không trái quy 

định của nhà nước.  

1.3. Khái quát về địa bàn nghiên cứu 

1.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên 

Kỳ ơn là huyện miền núi (rẻo cao) nằm về Tây Bắc tỉnh Nghệ An với tổng 

diện Stích 1791, 7 km2 có đường biên giới  chung với nước CHDCND Lào  dài 

192km ở 3 phía: Tây Bắc, Tây, Nam giáp với 3 tỉnh Hủa phăn, Xiêng Khoảng và 

Bolikhăm xay. Phía đông giáp với huyện Tương Dương. Địa hình nơi đây hiểm 

trở, độ dốc lớn. Huyện Kỳ Sơn có tất cả 21 đơn vị hành  chính [37]. 

 Nậm Cắn là một trong hai xã biên giới của Huyện Kỳ Sơn có tổng diện 

tích tự nhiên là 9.06636 ha, nằm phía Tây bắc huyện Kỳ Sơn, phía Đông Bắc 

giáp xã Na Ngoi, phía Nam giáp Tà Cạ, phía Đông giáp xã Phà Đánh còn phía 

Tây giáp Lào. Cách thị trấn Mường Xén 24 km, nằm trên đường trục cửa 

khẩu Nậm Cắn đi sang nước bạn Lào. 

Là xã biên giới huyện vùng cao, hạ tầng kém phát triển, không thuận 

tiện cho việc di chuyển. Về địa hình, xã Nậm Cắn có chiều dài tuyến biên giới 

là 17km, chiếm vị trí quan trọng về chính trị, cũng như an ninh- quốc phòng 

của huyện Kỳ Sơn nói riêng và cả nước nói chung.  

Xét về mặt địa chất, xã Nậm Cắn có cấu tạo bề mặt khá phức tạp, địa 

hình nằm trên núi cao trong hệ uốn nếp Trường Sơn. Quá trình hoạt động của 

địa chất địa mạo đã tạo ra những dạng địa hình  khác nhau gồm có núi, đồi và 

những thung lũng. Tại đây, núi đồi chiếm ưu thế, địa hình có độ dốc lớn. 

Trường Sơn là ngọn núi cao nhất tỉnh Nghệ An dốc đứng trên một quãng dài 

200km làm thành biên giới phía Tây giữa Kỳ Sơn và Nọng Héc (Lào).  
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 Về khí hậu, xã Nậm Cắn nằm trong vùng  khí hậu mang tính chất ôn 

đới. Nhiệt độ trung bình hàng năm  khoảng 24,5oC nhiệt độ cao nhất vào 

tháng 4 là 39oC, nhiệt độ thấp nhất vào tháng 2  khoảng 11 oC, biên độ chênh 

lệch giữa  ngày và đêm khá lớn (5-7 oC) nhiệt đới ẩm, gió mùa.  Gió Lào thổi 

vào mùa nóng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9, tốc độ gió trung bình  từ cấp 2 

đến cấp 3 nhiệt độ tăng đột ngột. Mùa hè nóng nực nhưng mùa đông rét buốt, 

vào những tháng 12, tháng 1 nhiều đêm có sương muối, nhiệt độ giảm xuống 

rất thấp có năm xuống đến âm 2 oC, mưa đá nhiều vào những tháng 7-8. Mùa 

mưa ở Nậm Cắn bắt đầu từ sớm vào khoảng tháng 4 và kết thúc vào tháng 10, 

lượng mưa bình quân khoảng 2.076mm/năm.  

 Khí hậu cộng với cấu trúc địa chất có ảnh hưởng đến đặc điểm thuỷ 

văn, mạng lưới sông suối và chế độ dòng chảy. Trên đại bàn xã Nậm Cắn địa 

hình vùng núi cao nguồn nước chủ yếu từ các suối Nậm Cắn, Suối Huổi Phốc, 

Khe Cát, Khe Lội chảy qua. Nước sinh hoạt và sản xuất chủ yếu lấy từ các 

nguồn nước trên, và các khe ở vùng chân núi vào mùa khô lượng nước ở sông 

giảm, đôi khi cạn kiệt gây thiếu nước.  

Về tài nguyên đất, theo kết quả tổng hợp của bản đồ thổ nhưỡng thì  đất 

đai xã Nậm Cắn có đất phù sa phân bố chủ yếu ở các vùng đất ven sông suối 

do quá trình xói mòn ở thượng nguồn hình thành, lượng mùn tầng mặt đất 

giàu đạm, kali, lân dồi dào thích hộ cho các cây công nghiệp.  

Tài nguyên rừng ở Nậm Cắn không nhiều, tài nguyên khoảng sản hiếm 

chỉ có mỏ than đá và những núi đá vôi có thể khai khác làm vật liệu xây dựng.  

 Về môi trường cảnh quan, xã Nậm Cắn có môi trường không khí trong 

lành, nguồn nước ít bị ô nhiễm. Song trong quá trình khai thác sử dụng đất, 

khai thác khoáng sản trong những thập niên gần đây thì vấn đề này vẫn chưa 

được quan tâm đến việc bảo vệ cảnh quan môi trường dẫn đến tình trạng: đất 

đai không được cải tạo, thảm thực vật bị suy thoái  do nạn du canh du cư, phá 
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rừng bừa bãi làm cho cảnh quan thiên nhiên mất dần tính đa dạng sinh học, ô 

nhiễm môi trường.  

Về kinh tế, tổng thu nhập toàn xã Nậm Cắn năm 2013 đạt 15,767 tỷ 

đồng chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi và nguồn thu từ rừng riêng sản lượng 

lương thực có hạt năm 2013 xã Nậm Cắn đã thu hoạch 549 tấn. Bình quân 

lương thực trên đầu người đạt 152, 6kg/người/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh 

tế hàng năm tăng, cụ thể 2012- 2013 tăng trưởng kinh tế đạt 6-7%/ năm. Nền 

nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, phần lớn nguồn thu của xã Nậm Cắn chủ 

yếu dựa vào trồng trọt chăn nuôi và nguồn thu từ rừng. 

 Kinh tế thương mại với 26 hộ kinh doanh trên địa bàn phát triển ngành 

nghề chế biến lâm sản, mộc dân dụng, sửa chữa cơ khí, điện dân dụng và ăn 

uống phục vụ nhân dân địa phương, giải quyết được nhân công lao động tại 

chỗ. Trong mấy năm trở lại đây đặc biệt sau 2008 khi cửa khẩu Nậm Cắn 

được thông thương đã tạo ra bộ mặt mới cho xã Nậm Cắn. Dọc tuyến đường 

trung tâm xã xuất hiện các đại lý phục vụ đầy đủ hàng hoá, nhu yếu phẩm cho 

bà con khỏi phải xuống thị trấn mua bán. Việc trao đổi buôn bán qua biên giới 

với Lào nhiều hơn, hoạt động kinh tế được đẩy mạnh góp phần không nhỏ 

trong quá trình xoá đói giảm nghèo của người dân huyện biên giới giảm thiểu 

tình trạng di cư tự do qua biên giới. 

Dân số xã Nậm Cắn cho đến 2013 có 4115 nhân khẩu, tính đến thời 

điểm 31 tháng 12 năm 2013 với 619 hộ gia đình, bình quân 6 người/ hộ phân 

bố trên 6 bản, trong đó, có 3 bản có người Hmông cư trú: Bản Trường Sơn có 

163 hộ người Hmông, bản Tiền Tiêu có 257 hộ người Hmông và bản Huổi 

Pooc có 167 hộ người Hmông. Mật độ bình quân 40 người/1km2. Xã Nậm 

Cắn có 2153 người đang trong độ tuổi lao động chiếm 60% dân số. Thu nhập 

bình quân đầu người/ năm chưa cao, có 168 hộ được xem truyền hình chiếm 

27% tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch thấp. Trong mấy năm trở lại đây 
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nhờ chương trình 135 chương trình xoá nhà tạm, giảm hộ nghèo được quan 

tâm và thực hiện có hiệu quả hộ nghèo đã giảm xuống 70% tổng số hộ.. 

1.3.2. Khái quát về quá trình tộc người và đặc điểm dân cư của người 

Hmông ở xã Nậm Cắn 

 Nậm Cắn là một xã vùng biên giới nơi tập chung nhiều dân tộc thiểu 

số là một trong những xã nghèo của huyện Kỳ Sơn, cả xã có đến 80% hộ 

nghèo. 60% dân số là người Hmông còn lại là người Khơ Mú và người Thái, 

người Kinh chiếm một số lượng rất thấp khoảng 2%.[37]  

Người Hmông ở Nghệ An có 28.992 người trong hơn số  hơn 1 triệu 

người Hmông của cả nước. Họ cư trú ở vùng cao hiểm trở ở biên giới Việt 

Lào xen kẽ với các dân tộc Thái và Khơ mú. Nhưng đặc biệt, người Hmông 

vẫn giữ nguyên vẹn bản sắc tộc người của mình và ít bị hoà nhập với những 

tộc người sống chung. Tại Kỳ Sơn có 2 vùng sinh tụ tương đối tập trung ở 

Nghệ An là: vùng núi cao ở phía Bắc thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) 

gồm các xã Huổi Tụ, Mường Lống, Đoọc Mạy, Bắc Lý, Mỹ Lý (giáp huyện 

Quế Phong). Vùng núi cao phía Tây Nam Mường Xén gồm các xã: Nậm Cắn, 

Na Ngoi, Hin Nộn, Mường Típ, khối cư dân tập trung trong vùng này chiếm 

83% dân số người Hmông ở Nghệ An. Do lối sống du canh du cư, một bộ 

phận dân cư ở Điện Biên, tỉnh Lai Châu chuyển sang Xiêng Khoảng (Lào), 

một bộ phận từ Mai Sơn (tỉnh Sơn La) chuyển sang Sầm Nưa (Lào). Từ đó họ 

di chuyển vào Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) thời gian sớm nhất theo người già 

Mường Lống, Huồi Giảng kể lại cách ngày nay từ 100 - 150 năm.[37] 

 Người Hmông ở Nghệ An gồm 2 nhóm địa phương: Hmông Trắng và 

Hmông Hoa, sự phân biệt này được dựa trên một số đặc điểm khác nhau chủ 

yếu về ăn mặc.Tại xã Nậm Cắn, người Hmông chủ yếu tập chung ở các bản 

Tiền Tiêu (650 người, với 163 hộ chủ yếu là Hmông Trắng- Hmông Đơ), 

Trường Sơn (1210 người với 257 hộ) và bản Huổi Phốc (926 người, 167 hộ) 
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sát biên giới Việt- Lào. Như vậy, với tổng số dân của xã Nậm Cắn theo số 

liệu của công an hộ khẩu xã Nậm Cắn là 6376 người người Hmông có 5076 

người, người Hmông chiếm xấp xỉ 80% dân số xã. 

1.3.3. Một số đặc điểm về sinh kế. 

Đặc điểm dễ nhận thấy trong nền kinh tế truyền thống của người 

Hmông là một nền kinh tế khép kín, tự cung tự cấp. Nền kinh tế của người 

Hmông bao gồm  trồng trọt, chăn nuôi, nghề thủ công và trao đổi hành hoá. 

Do địa hình cư trú trên đồi núi cao nên kinh tế nông nghiệp chiếm đa phần. 

Kinh tế nông nghiệp của họ chủ yếu là làm nương rẫy kết hợp chăn nuôi các 

loại gia súc lớn để lấy sức kéo phục vụ sản xuất. Cũng do địa hình ở Nậm Cắn 

nên đồng bào Hmông ở đây trồng lúa nương là chủ yếu. 

Nương rẫy của người Hmông gọi là têz đoz là những khoảng đất do đốt 

rừng chặt cây mà có. Nương thường được phân chia theo địa hình đất đai, 

giống cây trồng và rừng già [37]. Để có mảnh nương hợp với ý thích và cho 

năng suất cao người Hmông coi chọn đất chọn rừng là công việc quan trọng 

nhất, thông thường họ chọn theo kinh nghiệm của người già. Đến một khu đất 

người ta tiến hành đào thử xuống đất nếu thấy đất mềm, ẩm ướt thì đó là 

nương tốt. Tuy từng loại đất người Hmông lại trồng một loại cây khác nhau ví 

dụ như đất để gieo trồng lúa người ta chọ đất rừng tre, nứa, ở chố đất có màu 

đất đỏ vàng, ẩm kết lại thành những hạt nhỏ. Người Hmông phát nương theo 

hình thức từ thấp đến cao theo phân công lao động tự nhiên, nam giới dùng 

búa ngả cây to, phụ nữ và trẻ em thì chặt cành  và những cây nhỏ. Dụng cụ để 

phát nương là con dao (Trá chùa) bằng thép chuôi dao dài 34-36cm, (trár tầu) 

là một loại búa thép dùng để chặt cây to. Họ phát nương làm rẫy trong một 

khoảng rừng từ 2-3 vụ, khi đất bạc màu họ lại bỏ nương chuyển sang vùng đất 

khác hậu quả đã làm cho đất đai ngày một xói mòn rừng bị tàn phá nặng nề, 
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quỹ đất của địa phương ngày một ít đi và cũng chính là lí do người Hmông có 

tập quán du canh du cư lấy đất canh tác.  

 Làm vườn cũng là kiểu canh tác phố biến của người Hmông, do tập 

quán sống biệt lập ở khu vực hẻo lánh nên trong vườn của họ trồng rất nhiều 

cấy thuốc nam ngoài ra họ cũng trồng nhiều hoa màu, cây lanh dệt vải, chè và 

các cây ăn quả khác phục vụ đời sống hàng ngày của họ. Trước đây đồng bào 

sản xuất rất nhiều thuốc phiện nhưng gần đây thực hiện kế hoạch 135 của 

Chính phủ nên cây thuốc phiện dần dần được xoá bỏ  

Chăn nuôi ở đồng bào Hmông khá phát triển. người Hmông quan niệm: 

ba việc lớn của đàn ông Hmông là: “tậu trâu cưới vợ, làm nhà”. Con trâu theo 

quan niệm của nhiều dân tộc là tài sản lớn trong gia đình, người Hmông cũng 

vậy  họ nuôi trâu để lấy sực kéo làm ruộng ngoài ra họ còn nuôi gà lợn, ngựa 

để làm thức ăn và ngựa để lấy sức thồ và phương tiện đi lại. Con gà cũng là 

loài vật nuôi phổ biến trong gia đình người Hmông, họ nuôi để lấy trứng, thịt 

và cũng là con vật tế người Hmông sử dụng trong nhiều nghi lễ cúng tế trong 

năm của hộ gia đình.  

Việc thu lượm nông thổ sản của núi rừng được coi là một nguồn thu 

nhập đáng kể trong đời sống của đồng bào. Nhiều sản vật quý có ý nghĩa kinh 

tế cao như đẳng sâm, cánh kiến đỏ, hà thủ ô, măng, nấm.v.v… Săn bắn trở 

thành một nghề phụ phổ biến đối với hầu hết nam giới từ tuổi trưởng thành. 

 Việc trao đổi sản vật chỉ là quan hệ đổi chác giữa các cá nhân với nhau 

chứ chưa trở thành nền kinh tế hàng hóa. Cả một vùng rộng lớn từ Kỳ Sơn, 

Tương Dương sang tận Noọng Hét (Lào) từ trước tới nay chưa hề có chợ. 

Ngày nay, nhất là từ khi cửa khẩu Nậm Cắn được nâng cấp thành cửa khẩu 

quốc tế năm 2008, hoạt động thương mại ở khu vực này trở nên sôi động hơn. 

Từ khi chợ đường biên cửa khẩu phía Lào được thành lập, đồng bào nhanh 

chóng thích nghi với các loại hàng hoá vùng biên mang bản sắc riêng của 
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Nghệ An như trâu bò, ngô, đậu đỗ, … được vận chuyển từ Lào sang và một 

số hàng hoá tiêu dng được vận chuyển từ Việt Nam sang bán ở tỉnh Xiêng 

Khoảng và các địa phương khác của Lào. Từ năm 2010 đến nay, cửa khẩu 

Nậm Cắn trở nên nhộn nhịp và là địa điểm giao lưu hàng hoá lớn của tỉnh 

Nghệ An với nghề buôn trâu bò của người Hmông khá phát triển, họ thường 

xuyên sang Lào mua trâu bò, lùa về theo đường tiểu ngạch trốn thuế hải quan 

về bán cho thương lái Việt, thực trạng này đang ngày một phát triển vượt qua 

sự kiểm soát của các cơ quan chức năng gây mất trật tự khu vực biên giới. 

Ngoài ra người Hmông còn phát triển các ngành nghề thủ công như nghề 

dệt, rèn, đan lát, mộc... phổ biến nhất là nghề rèn và còn tồn tại nhiều đến ngày 

nay không bị mai một như các nghề khác. Nghề rèn của người Hmông khá phát 

triển, họ rèn dao, dụng cụ sản xuất và làm súng kíp để đi săn. 

Một thực tế dễ dàng nhận thấy trong đời sống kinh tế của người Hmông 

xã Nậm Cắn. Trước đây, khi chưa có sức ép về dân số, đất đai canh tác còn 

dồi dào, người Hmông có thể thực hiện canh tác luân khoảnh mà không ảnh 

hưởng đến môi trường tự nhiên. Ngày nay, khi dân số tăng nhanh, đất đai 

khan hiếm, hình thức  canh tác luân canh của người Hmông không còn phù 

hợp buộc họ phải di cư tìm những  khu đất mới, màu mỡ thích hợp với khai 

hoang trồng trọt. Trong khi đó, phía bên kia biên giới ( Lào) có điều kiện đất 

đai nên người Hmông cũng như các dân tộc khác thuộc khu vực biên giới 

Việt- Lào mở rộng xâm canh [52. tr 204].  Việc đi lại giữa hai bên giới khó 

kiểm soát bởi đồng bào thương di chuyển bằng những đường mòn, đường dân 

sinh. Thêm vào đó, hoạt động thương mại buôn bán qua biên giới Việt- Lào  

làm tăng thêm mối quan hệ của cộng đồng dân tộc hai bên biên giới, mở rộng 

mạng lưới xã hội, góp phần không nhỏ phát triển quan hệ hôn nhân qua biên 

giới giữa người Hmông cư trú bên  Lào và người Hmông ở khu vực biên giới 

Việt Nam.  
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1.3.4. Một số đặc điểm văn hóa- xã hội. 

Văn hoá tộc người hiểu một cách đơn giản bao gồm các nhân tố, đặc 

điểm, tính cách tâm lý đặc trưng văn hoá tộc người và phong tục tập quán hay 

thói quen được hình thành và được biểu hiện qua thiết chế xã hội, sinh kế, bản 

sắc  văn hoá riêng của từng tộc người. Đặc điểm văn hoá tộc người của người 

Hmông nói chung và người Hmông xã Nậm Cắn nói riêng mang yếu tố văn hoá 

tộc người thể hiện rõ nhất ở tính cố kết dòng họ, hoạt động sinh kế cũng như  

một số phong tục tập quán có liên quan đến tín ngưỡng, hôn nhân và gia đình.  

-  Văn hoá vật chất 

Ăn uống: 

Mỗi tộc người đều có những món ăn tiêu biểu đặc trưng có giá trị bổ 

dưỡng hay hợp khẩu vị. Ví dụ như người Hmông có món canh gà đen nấu với 

gừng là món ăn bổ dưỡng cho người già và phụ nữ mới sinh. Họ vẫn giữ và 

duy trì giống lợn ỉ, gà đen nổi tiếng của người Hmông. Người Hmông ở xã 

Nậm Cắn thường ít ăn ngô hơn người Hmông vùng Tây Bắc. Ở đây do điều 

kiện địa hình đất đai bằng phẳng hơn nên trồng lúa nương dễ hơn. Còn về đồ 

uống, trước kia họ ủ ngô để nấu rượu, rượu nấu từ ngô và men lá nên có vị 

đặc trưng. Ngày nay thức uống của họ cũng đa dạng hơn, ngoài nước lã và 

rượu họ còn mua các thức uống bán ở các chợ về uống như các loại nước 

ngọt, chè hoặc các loại rượu khác ngoài rượu truyền thống.  

Mặc 

Trang phục của người Hmông bao gồm: khăn đội đầu, áo, quần, váy, 

thắt lưng, tạp dề, xà cạp, và các đồ trang sức phụ kiện khác. Trang phục của 

phụ nữ Hmông trắng không nhiều màu và sặc sỡ như phụ nữ Hmông Hoa. 

Khăn quấn đầu là khăn kẻ màu đen trắng, độ dài của khăn không quy định mà 

tuỳ thuộc vào ý thích của người sử dụng. Áo được may ngắn, vừa thân hình, 

phần trang trí tập chung ở cổ áo với nhiều hoa văn được bố trí theo mảng. 
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Váy mở xếp nếp bằng vải lanh trắng, chiếc tạp dề phủ ra ngoài váy được thêu 

hoa văn cầu kỳ kết hợp với  kỹ thuật kết vải độc đáo, xà cạp của phụ nữ 

Hmông trắng bằng vải lanh nhuộm tràm.  

Trang phục của nam giới đơn giản hơn bao gồm khăn bịt đầu, áo, quần 

và thắt lưng được may bằng vải bông nhuộm chàm và đen. Áo được đơm 

khuy theo nẹp tà trước ngực, cổ áo đứng, quần được may theo chân què cạp 

rộng lá toạ, đũng quần thấp, khi mặc cạp được giắt sang một bên, dùng thắt 

lưng vải thắt cho chặt.  

Ở: Thông thường người Hmông ở nhà nền đất, gian giữa đặt ban thờ, 

một bên là bếp và một bên là buồng ngủ của chủ nhà, cấm người lạ không 

được vào. Gian chính là nơi đặt bàn thờ Xử Ca (tức ma tổ tiên- loại ma to nhất 

trong quan niệm người Hmông). Gian bên có cây cột thờ ma (cột cái). Cấu 

trúc ngôi nhà của người Hmông có thể gồm 3 gian hoặc 4 gian. Thông thường 

ngôi nhà 3 gian có một gian giữa và hai gian hai bên. Gian giữa có cửa chính 

mở hướng đằng trước, hai gian hai bên cũng có cửa mở ra ngoài. (phụ lục ảnh 

6). Trước đây để làm được một ngôi nhà người Hmông tốn nhiều công sức, 

thường  phải lên rừng ngả gỗ về làm nhà có khi vài năm mới gom đủ số gỗ để 

làm một ngôi nhà. Bây giờ vật liệu làm nhà của nhười Hmông cũng đa dạng 

hơn, có nhiều vật liệu làm sẵn bán. Trước kia mái nhà của người Hmông được 

lợp bằng cỏ gianh còn bây giờ phần lớn mái nhà được lợp bằng tấm lợp pro-xi 

măng đỡ mất công hơn và bền hơn.  

 Về thiết chế làng bản, Bản của người Hmông là đơn vị cư trú nhỏ nhất 

của cộng đồng người Hmông, mỗi bản có từ vài nóc nhà trở lên, nhiều có thể 

lên đen 40-50 nóc. Bản của người Hmông xã Nậm Cắn thông thường có  

khoảng 40-50 nóc nhà. Bản nhiều nhất là bản Trường Sơn khoảng hơn 200 

nóc, bản Tiền Tiêu khoảng hơn 100 nóc [37]. Bản thường phân bố ở các vùng 

núi cao áp biên giới. Người Hmông gọi bản của mình là  “Zog” mỗi Zog  có 

một người đứng ra để tổ chức và làm những công việc chung liên quan đến 
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cộng đồng gọi là  tsử zog. Tsử zog là người có tiếng nói nhất trong bản được 

già bản và được nhân dân tín nhiệm. 

 Thiết chế dòng họ: Dòng họ đóng vai trò quan trọng trong đời sống 

cộng đồng Hmông. Trong một dòng họ bao giờ cũng có một người trưởng họ, 

là người đứng đầu dòng họ, có uy tín trong cộng đồng và am hiểu phong tục 

tập quán cũng như luật pháp. Mỗi khi có vấn đề gì xảy ra trong cộng đồng thì 

dân làng  đều đến hỏi ý kiến trưởng họ, nhất là trong việc cưới xin, tang ma… 

mỗi dòng họ lại có quy định và luật lệ khác nhau, mọi người trong họ phải tôn 

trọng luật lệ đó. Trong quan niệm của người Hmông người “thờ cùng ma” thì 

ở đâu hay bất kỳ quốc gia nào đều là người một “nhà”. Trong dòng họ người 

Hmông, lễ cưới không phải là việc của một gia đình mà còn là ngày vui của 

cả dòng họ.    

- Một số đặc điểm về tinh thần 

Tín ngưỡng, tôn giáo và phong tục tập quán 

 Người Hmông có quan niệm rằng dòng họ của mình sinh ra từ một ông 

tổ và được giải thích bằng truyền thuyết nhất định gắn với quan niệm kiêng kị 

riêng. Mỗi dòng họ có nghi thức cúng tổ tiên, ma chay, cách chôn cất cúng 

riêng…người Hmông quan niệm đã là anh em cùng họ thì không phân biệt 

quốc gia quốc giới, có thể sinh ra và chết trong nhà của nhau mà không sợ tổ 

tiên trách mắng và phải cưu mang giúp đỡ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần. 

Mỗi họ có một trưởng họ là linh hồn của cả dòng họ. Tính cố kết giữa người 

trong họ của người Hmông rất chặt chẽ, trở thành điểm tựa giúp người 

Hmông trải qua những lúc khó khăn trong cuộc sống. 

 Người Hmông có tiếng nói riêng của mình, đó là ngôn ngữ mẹ đẻ mà 

người Hmông gọi là” Peb li lus Hmoob”, tiếng của người Hmông có đầy đủ 

các thành tố không bị lai pha rất đa dạng và phong phú. Tiếng nói được người 

Hmông sử dụng trong gia đình, làng, bản và cả ngoài xã hội. Hệ thống tiếng 

nói của người Hmông rất coi trọng nhất là các cụ già. Khi có con cháu đi học 
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lâu năm về không biết nói tiếng Hmông thì họ coi như không phải người 

Hmông chính gốc và người đó chỉ sử dụng được trước mắt, trong tương lai sẽ 

mất gốc. Nhưng hiện nay khi dân tộc Hmông sống xen kẽ với các dân tộc 

khác, xuất hiện hiện tượng pha tạp ngôn ngữ với các dân tộc khác nhất là 

trong giới trẻ họ còn biết tiếng phổ thông khi giao tiếp với bên ngoài.  

Về phong tục cưới xin, nét đặc sắc của người Hmông khác biệt với các 

dân tộc khác đó là tục cướp vợ hay kéo vợ. Hôn nhân được thực hiện theo quy 

tắc ngoại hôn dòng họ và nội hôn tộc người. Con dì, con già con cô con cậu 

về phía ngoại được lấy nhau do khác họ. Nghi lễ cưới của người Hmông được 

thực hiện theo bốn bước chính. Lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ cưới và lễ lại mặt. 

Lễ dạm ngõ  diễn ra sau khi trai gái ưng nhau. Người con trai  ý kiến cha mẹ, 

sau khi cha mẹ đồng ý cha mẹ đăng nhà trai cùng với ông mối, bà mối hay 

người có uy tín trong họ mang chai rượu, cạp gà đến nói chuyện với nhà gái, 

xin xem tuổi và định ngày ăn hỏi. Lễ ăn hỏi nhà trai sang nhà gái định ngày 

cưới và nhà gái lúc này mới đưa ra điều kiện thách cưới. Nếu như trước kia 

thách cưới thường khá cao, là điều kiện ngăn trở đôi uyên ương đến với nhau 

trong trường hợp không môn đăng hộ đối thì ngày nay đã giản tiện đi nhiều 

và chỉ còn là hình thức tượng trưng. Lễ cưới trước kia nhiều thủ tục rườm rà 

kéo dài 3-4 ngày còn bây giờ chỉ giản tiện làm trong vòng 1 ngày và lễ to nhỏ 

còn tuỳ theo điều kiện kinh tế của gia đình hai bên.  

Tang ma của người Hmông thường gồm 2 lễ: lễ ma tươi và lễ ma khô, 

mỗi dòng họ lại có cách thức và hướng để người chết riêng. Đám ma của 

người Hmông thường thổi kèn, đánh trống để bày tỏ lòng tiếc thương đối với 

người chết, người đến viếng thường mang theo giấy bản, ngô, rượu còn người 

thân mang cả chăn lanh và lợn, đám ma thông thường kéo dài 2-3 ngày.  

Ngoài ra phong tục tập quán người Hmông có nhiều kiêng kị như trong 

nhà có người sinh nở đau ốm phải cắm lá xanh trước cửa, không đi giày cao 

cổ, mũ hay mang ô vào nhà. Người chết thuộc dòng họ này không được cho 
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vào nhà dòng họ khác. Trong các nghi lễ nông nghiệp, quan trọng nhất là lễ 

cúng  cơm mới. Khi lúa ngô chín trước tiên chủ nhà chọn những bông to, chắc 

về làm  lễ cùng tổ tiên trước rồi mới được ăn. 

   Về tín ngưỡng: Người Hmông quan niệm thế giới  mà họ sinh sống có 

sự tồn tại và hiện diện của hai cõi âm và dương tương phản. Họ quan niệm thế 

giới động vật và thực vật đều tồn tại phần xác và phần hồn. Phần xác có hình 

dáng thể trạng còn phần hồn nằm trong xác là thế giới của thánh thần, ma quỷ 

mà người bình thường không thấy được. (phụ lục ảnh 2) 

 Tôn giáo nguyên thuỷ của người Hmông thường đi đôi với phong tục 

tập quán của người Hmông. Người Hmông quan niệm có rất nhiều loại ma: 

Ma trâu (nhiu dáng), ma nhà (Xử ca), ma cửa (Xìa mình), ma lợn (Bùa dáng), 

ma bếp (Hú sinh), ma lò (Khơ trù).v.v... Đồng bào quan niệm mọi vật đều có 

hồn (Pli).  

Văn hoá dân gian:  Văn hoá dân gian của người Hmông đa dạng trong 

các bài hát tâm tư tình cảm của người Hmông thể hiện trong các bài hát bài 

cúng như tiếng hát người làm dâu. Đồng bào có thể kể chuyện bằng văn vần 

hoặc hát (khúa kê) hoặc thể hiện bằng nhạc cụ dân tộc như khèn, kèn lá, đàn 

môi, hoặc sáo[44]. Nam nữ thanh niên Hmông yêu đời lạc quan. Dù đi trên 

những đường dốc đá gập gềnh, chàng trai đi trước múa, thổi kèn, cô gái đi sau 

múa ô. ở bản làng của họ đêm đêm tiếng khèn, tiếng đàn môi, kèn lá vang 

động cả núi rừng. Trai gái Hmông tìm hiểu nhau qua những tiết tấu, nhịp điệu 

của nhạc cụ ấy. Nhiều sinh hoạt cộng đồng mang sắc thái tộc người rõ nét: 

Múa khèn của nam và múa ô của nữ trong dịp lễ hội "Gầu Tào", trong đám 

ma tiến đưa người chết về với tổ tiên. Những trò chơi dân gian cổ truyền, 

những câu đố vui lưu lại trong lứa tuổi nhi đồng.v.v... Những làn điệu hát "Cự 

Xìa", "Lù tô", "Vàng Hủa" đến thi hát giữa các cặp trai gái thổ lộ tâm tình của 

những đêm trăng.v.v… Trong hai nhóm Hmông của huyện Kỳ Sơn mỗi nhóm 

có một điệu "Cự Xia" riêng: "Cự Xia" Hmông đơ và "Cự Xia" Hmông lềnh.    
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Tiểu kết chương 1 

Trong những năm gần đây, hôn nhân xuyên biên giới là một vấn đề 

được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, đặc biệt là những vấn đề đang đặt ra từ 

các cuộc hôn nhân xuyên biên giới dưới góc độ phát triển xã hội. Có nhiều 

công trình nghiên cứu về hôn nhân xuyên biên giới trên thế giới, trong khu 

vực và ở Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu nào về hôn 

nhân xuyên biên giới của người Hmông ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh 

Nghệ An. 

Hôn nhân xuyên biên giới là một khái niệm được đưa ra nhằm chỉ các 

cuộc hôn nhân ở vùng biên giới, giữa các cộng đồng, các quốc gia có chung 

đường biên giới. Hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông ở Nghệ An 

được xác định là loại hình hôn nhân đồng tộc, có chung nguồn gốc văn hoá và 

mang những nét đặc trưng riêng của văn hoá tộc người. Nghiên cứu và giải 

thích hiện tượng này dưới góc độ Nhân học văn hoá, tác giả đã vận dụng lí 

thuyết bản sắc văn hoá của F.Boast và lí thuyết về biên giới để triển khai các 

nội dung nghiên cứu. 

 Xã Nậm Cắn là một trong hai xã biên giới của huyện Kỳ Sơn, nơi mà 

người Hmông tập trung đông nhất của tỉnh Nghệ An cũng là một trong những xã 

miền núi thuộc diện khó khăn của Việt Nam. Xã có hơn 17 km đường biên giới 

giáp với huyện Noọng Héc, tỉnh Xiêng Khoảng của CHDCND Lào. Nơi đây 

diễn ra những mối quan hệ đồng tộc xuyên biên giới từ lâu đời. Dân tộc Hmông 

ở xã Nậm Cắn còn lưu giữ khá nhiều bản sắc văn hoá của tộc người như trang 

phục, nhà ở, thiết chế truyền thống, tín ngưỡng, văn hoá dân gian, … 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI  

 

2.1.  Đặc điểm hôn nhân và gia đình. 

Trong hôn nhân, người Hmông quan niệm lấy vợ, lấy chồng để bổ sung 

thêm lao động cho gia đình, sinh con để nối dõi. Việc xây dựng gia đình là hết 

sức quan trọng không chỉ là mục đích duy trì nòi giống, hôn nhân còn nâng 

cao  uy tín và thế lực cho dòng họ, để tăng thêm lực lượng lao động cho gia 

đình và có chỗ nương tựa lúc tuổi già sức yếu. Theo quan niệm của người 

Hmông:” Trai 16 tuổi ước có đàn bà, gái 30 tuổi ước có con trai đỡ đần” [27 

tr.27], nhà nào có con cái lớn hơn chưa có vợ có chồng và phụ nữ Hmông 40 

tuổi mà chưa có gia đình sẽ bị cộng đồng  chê cười”[27]. Vì thế, tuổi kết hôn 

của người Hmông tương đối sớm, đối với con trai thường ở độ tuổi  13- 15 và 

nữ thường ở độ tuổi 15- 17. cũng vì lí do tăng thêm sức lao động nên có nhiều 

cặp vợ chồng tuổi của chồng ít hơn nhiều so với tuổi của vợ (phụ lục ảnh 3).  

Hôn nhân của người Hmông theo chế độ phụ hệ với đặc trưng dòng họ 

rõ nét. Người con  trai Hmông thường đóng vai trò chủ động đi tìm vợ còn 

con gái thường bị động theo yêu cầu của người con trai hoặc sự sắp đặt của 

cha mẹ. Theo quan niệm truyền thống của người Hmông, nội hôn tộc người 

và ngoại hôn dòng họ là nguyên tắc bất di bất dịch trong hôn nhân. Người 

Hmông họ kiêng kị kết hôn trong cùng một dòng họ. Những người cùng một 

Xênh, cùng thờ một Dờ công dù xa đến mấy đời cũng không được phép lấy 

nhau. Vì vậy trước khi kết hôn người trong gia đình phải tìm hiểu rất kỹ, hỏi ý 

kiến của trưởng họ cùng anh em họ hàng để tránh những trường hợp đáng tiếc 

xảy ra lấy nhau trong nội hôn dòng họ. 

Trong hôn nhân người Hmông để thành vợ thành chồng phải trải qua 

nhiều nghi lễ nghi thức mang đặc trưng văn hoá riêng trong đó, tục kéo vợ là 

khâu khá quan trọng trong hôn nhân người Hmông. Theo quan niệm của 
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người Hmông, thanh niên có “bắt vợ” mới chứng tỏ được sự mưu trí dũng 

cảm của mình và thật lòng với người yêu. Bắt vợ là thử thách cuối cùng để 

trai gái trở thành vợ chồng của nhau. Nếu cả cô gái lẫn chàng trai đều yêu 

nhau, chàng trai không “bắt vợ” thì chứng tỏ  chàng trai đó không có tình cảm 

và không xứng với cô gái, bắt vợ cũng trở thành chuẩn mực nâng cao giá trị 

của người con gái[90. Bên cạnh những ý nghĩa tốt đẹp của tục bắt vợ, ở một 

khía cạnh khác người con gái bị người con trai bắt không đồng ý, không có 

tình cảm phải làm lễ “nhập môn” buộc phải làm vợ của nhau thì cuộc sống vợ 

chồng sẽ gặp nhiều khó khăn và không có hạnh phúc. Người phụ nữ Hmông ít 

được tiếp xúc xã hội, ít bộc lộ tình cảm, cam chịu. Vì vậy họ trở thành nạn 

nhân của nhưng cuộc buôn bán phụ nữ qua biên giới. Nhiều phụ nữ bị dụ dỗ 

qua biên giới bị ép buộc kết hôn khi lấy chồng, có con liên lạc về bố mẹ mới 

biết con mình bị bắt cóc [25].  Những mặt tích cực mang những đặc trưng văn 

hóa tiêu biểu của tộc người Hmông trong tục kéo vợ cho đên hiện nay vẫn tồn 

tại và phát triển trở thành những nét đẹp văn hoá biên giới trong những dịp 

năm mới và làm khăng khít thêm mối quan hệ tộc người xuyên biên giới. 

Đối với người Hmông ở xã Nậm Cắn, do địa bàn cư trú ở vùng sâu, 

vùng xa, biên giới nên việc tiếp xúc với bên ngoài của người Hmông, nhất là 

đối với phụ nữ rất hạn chế.  Con gái lớn lên chỉ lo làm nương, đi lấy chồng và 

chăm sóc cho gia đình. Do vậy, cho đến nay, tiêu chí để chọn dâu người 

Hmông ở xã Nậm Cắn là: “Người con gái đẹp phải  là người biết thêu váy 

đẹp, biết làm nương giỏi và biết đẻ nhiều con” điều này chứng tỏ người 

Hmông chọ vợ không phải là chọn hình thức, dáng người, hay tuổi tác mà 

điều qua trọng chính là sức khoẻ, và sự khéo léo đảm đang của người phụ nữ, 

người sẽ quán xuyến công việc nội trợ trong gia đình. 

 Trước đây, việc chọn vợ, tìm vợ là công việc của bố mẹ, sau khi lấy vợ 

rồi thì mới biết yêu. Nếu có thích, có yêu một người nào đó thì cũng nhất thiết 

phải nghe theo quyết định của bố mẹ.” Lấy vợ để về nó còn làm nương, biết 
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thêu váy áo, giúp đỡ bố mẹ  mình. Vì thế mình để cho bố mẹ đi chọn vợ, mình 

không biết chọn thế nào đâu”( Lầu Quầy Lây, bản Trường Sơn). Nhưng hiện 

nay, thanh niên Hmông đã có nhiều thay đổi về nhận thức đặc biệt đối với 

người được đi học có chút kiến thức và có sự thay đổi về nhận thức xã hội, họ 

thường tự chủ khi tìm bạn đời, sau đó mới về thuyết phục cha mẹ cho cưới.  

Phần lớn các cuộc kết hôn của người Hmông ở xã Nậm Cắn vẫn thực hiện 

theo nghi lễ “kéo vợ” truyền thống. Nam thanh niên người Hmông ở Nậm 

Cắn có thể tự do tìm hiểu bạn đời là các thiếu nữ Hmông ở các xã lân cận, 

thậm chí đi sang sâu vào trong các cộng đồng của người Hmông ở huyện 

Nọng Hét của tỉnh Xiêng Khoảng để tìm được người bạn đời ưng ý. 

Với những quy định của phong tục tập quán trong hôn nhân, việc tìm 

vợ của nam thanh niên người Hmông ở các xã biên giới như Nậm Cắn không 

phụ thuộc vào đường biên giới quốc gia. Điều quan trọng đối với họ là tìm 

người con gái không cùng dòng họ, cùng tộc người và có những điểm tâm đầu 

ý hợp như họ mong muốn. Do vậy, với đặc trưng văn hoá của người Hmông 

thì  hôn nhân xuyên biên giới là hiện tượng xảy ra bình thường đối với họ và 

đã có từ lâu đời. Hôn nhân xuyên biên giới tồn tại song song đối với mối quan 

hệ tộc người. Theo quan niệm truyền thống của người Hmông mối quan hệ 

đồng tộc không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý. Người Hmông dù ở nơi 

nào nếu cùng thờ chung một ma, sắp đồ thờ cùng một kiểu đều là anh em. 

Mối quan hệ cố kết tộc người xuyên quốc gia thể hiện qua việc cư trú, cưới 

xin, tang ma; cũng như giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn đã được hình thành 

và phát triển khiến cho cộng đồng Hmông hai bên biên giới trở thành một 

khối thống nhất từ những năm chiến tranh gian khổ chống kẻ thù chung của 

hai nước Việt Nam và Lào và cho đến hiện nay vẫn còn duy trì và củng cố 

mạnh mẽ. Hôn nhân xuyên biên giới là một trong những nhân tố chủ yếu gắn 

kết các gia đình dòng họ người Hmông thành đại gia đình rộng lớn do mối 



 

 36 

quan hệ thông gia giữa hai họ trở thành mạng lưới xã hội lớn trong việc buôn 

bán trao đổi hàng hoá, quan hệ kinh tế bền vững.  

Hôn nhân xuyên biên giới mang những đặc trưng riêng ở vùng biên 

nhưng do điều kiện không cho phép nên người viết không khảo sát ở  khu vực 

bên kia biên giới mà chỉ khảo sát tại địa bàn xã Nậm Cắn đối với đối tượng 

nghiên cứu là những cặp vợ chồng người Hmông Việt- Lào sống tại địa bàn 

cùng những quan niệm của họ về hôn nhân cùng thực trạng xảy ra trong đời 

sống hàng ngày của họ hiện nay mà thôi. Qua khảo sát có thể nhận ra quan 

niệm về hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông trước kia đã khác nhiều 

với quan niệm hiện nay. Phần nhiều nghi lễ rườm rà bị xoá bỏ, độ tuổi kết hôn 

cao hơn, trình độ văn hoá của con người tại đây được nâng cao hơn. Bên cạnh 

đó những phong tục mang ý nghĩa văn hoá đặc trưng của tộc người, mang ý 

nghĩa tiến bộ được gìn giữ từ đời này sang đời khác tồn tại bền vững cùng 

thời gian. 

2.2. Thực trạng hôn nhân xuyên biên giới 

2.2.1. Thực trạng về các cuộc hôn nhân 

Hôn nhân xuyên biên giới nói chung và hôn nhân xuyên biên giới của 

người Hmông xã Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An nói riêng là đặc thù 

của các cuộc hôn nhân ở vùng biên giới. Hôn nhân xuyên biên giới có thể xảy 

ra với những người đồng tộc hoặc khác tộc. Do điều kiện không cho phép tác 

giả không có điều kiện nghiên cứu phỏng vấn những cặp vợ chồng sinh sống 

bên kia biên giới nên chỉ giới hạn ở những cặp vợ chồng người Hmông Việt- 

Lào hiện đang sinh sống tại khu vực nghiên cứu.  

Một đặc điểm nổi bật trong các cuộc hôn nhân xuyên biên giới ở xã 

Nậm Cắn, các cuộc kết hôn xuyên biên giới ở người Hmông là hôn nhân đồng 

tộc. Chưa có trường hợp kết hôn nào giữa người Hmông với người dân tộc 

khác. Theo thống kê tại xã Nậm Cắn cho đến tháng 3 năm 2016 có tổng cộng 
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37 người kết hôn và có con, em kết hôn với người Lào trên tổng số dân cặp 

vợ chồng người Hmông (Việt- Lào) hiện đang sinh sống tại xã Nậm Cắn. 

Trong đó có 24 người lấy vợ Lào và 13 người lấy chồng Lào. Tất cả  các cuộc 

hôn nhân này đều không đăng ký kết hôn. Chẳng hạn, trường hợp gia đình 

ông Lầu Chìa Lồng sinh năm 1932  ở bản  Tiền Tiêu có hai con là Lầu Y Xe 

sinh năm 1966 và Lầu Y Xía sinh năm 1978 lấy chồng Lào hiện đang không ở 

địa phương đã từ rất lâu rồi không về thăm gia đình, cưới nhau theo phong tục 

tập quán không đăng ký kết hôn. Số người Hmông lấy vợ, lấy chồng là người 

Lào là 35 khẩu  chiếm khoảng trên 3% số dân trong xã.  

Về lứa tuổi, quan niệm trước kia của người Hmông lấy vợ cho con để 

tăng thêm nguồn nhân lực cho gia đình nên tuổi kết hôn của người Hmông 

thường kết hôn sớm hơn so với dân tộc khác. Hiện tượng kết hôn sớm ở  Nậm 

Cắn cũng khá phổ biến, đặc biệt ở lứa tuổi từ 13-15, hiện nay phổ biến ở 

nhóm tuổi từ 17- 19 tuổi đối với nữ và 18- 20 tuổi đối với nam. Theo đánh giá 

của Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nậm Cắn, tình trạng tảo hôn hiện nay vẫn còn tồn 

tại nhưng chưa thống kê hết:  ‘có những cháu đang đi học bố mẹ cũng bắt về 

lấy chồng”.(Theo phỏng vấn của chủ tịch hội phụ nữ xã Nậm Cắn. Tài liệu 

điền dã của tác giả tháng 3 năm 2016.) 

 Tập quán tảo hôn đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập 

của các cháu đang độ tuổi đến trường, đặc biệt là đối với trẻ em gái. 

Trong số các trường hợp kết hôn xuyên biên giới của người Hmông ở xã 

Nậm Cắn, thì đã có đến 5 trường hợp dưới 20 tuổi, trong đó có 2 em trai đã bỏ 

học và bắt vợ ở bên Lào theo mối quan  hệ của cha mẹ. Các cặp kết hôn xuyên 

biên giới còn lại, có 5 trường hợp trên 50 tuổi, còn lại là ở nhóm tuổi từ 30 đến 

50 tuổi trên tổng số 37 trường hợp mà Công an xã đã thống kê. 

Theo số liệu khảo sát thực địa năm 2015, hiện nay có 5 cặp vợ chồng 

hôn nhân Việt – Lào hiện đang sống tại các bản Trường Sơn và Tiền Tiêu của 

xã Nậm Cắn, 13 cặp vợ chồng đang sống tại huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng 
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Khoảng của Lào. Trong đó, có 1 trường hợp đã kết hôn và sinh sống tại Lào 

nhưng hôn nhân thất bại do người chồng thường xuyên hay đánh đập nên 

người phụ nữ đã ly hôn và quay trở về sống tại Nậm Cắn. 

Trong số các trường hợp kết hôn, có 1 trường hợp là con trai cả, 3 

trường hợp là con trai thứ; 3 trường hợp là con gái cả, 5 trường hợp là con gái 

thứ và có 8 trường hợp là anh chị em hay là mẹ của chủ hộ. 

Hầu hết những người kết hôn xuyên biên giới đều thông thạo tiếng của 

cộng đồng tộc người nơi họ đang sinh sống vì kết hôn đồng tộc. Ngoài ra, 

những trường hợp kết hôn xuyên biên giới ở xã Nậm Cắn đều khá thông thạo 

cả tiếng Hmông là tiếng mẹ đẻ và tiếng Lào. 

Về mức độ liên lạc với gia đình, có nhiều gia đình vẫn liên lạc thường 

xuyên do hiện nay, hầu hết người Hmông ở Nậm Cắn đã có điện thoại di 

động. Ngoài ra họ thường xuyên đi thăm thân vào các dịp ngày tết của người 

Hmông bên Lào hay ngày tết của Việt Nam. Các ngày lễ lớn cũng là dịp để họ 

đi thăm nhau. Theo kết quả khảo sát, chỉ có 2 trường hợp từ khi sang Lào kết 

hôn đến nay đã 5 năm chưa lần nào về thăm và gia đình không có thông tin gì 

về họ. 

Trong số những người kết hôn xuyên biên giới, hầu hết là những gia 

đình đã sinh sống ở Nậm Cắn từ lâu đời và có quan hệ mật thiết với gia đình, 

người thân của họ ở bên Lào. Chỉ có vài trường hợp mới di cư đến trong 

khoảng 5 năm trở lại đây, trong đó có 1 trường hợp di cư tự do từ Lào sang. 

2.2.2. Môi trường và hoàn cảnh dẫn đến hôn nhân. 

Khi đưa ra một số hoàn cảnh làm quen, nảy sinh tình cảm như  đi chơi, 

đi chợ, buôn bán làm ăn, mai mối... thì  những người được phỏng vấn cho biết 

yếu tố làm quen nhân đi chơi, đi chợ chiếm số đông, đứng thứ hai là do quan 

hệ làm ăn buôn bán bên kia biên giới, còn buôn bán người thì không có (phụ 

lục ảnh 4, 5, 7).  
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Thời gian tìm hiểu trước hôn nhân, thì hầu hết các trường hợp kết hôn 

xuyên biên giới đều không có thời gian tìm hiểu nhau trước khi kết hôn, có thì 

rất ngắn chỉ  kéo dài từ 1 đến 3 tháng là cưới. Rất ít trường hợp tìm hiểu nhau 

trên 10 tháng đến 12 tháng. Cũng từ kết quả này cho thấy, tình huống gặp dẫn 

tới hôn nhân của các cặp kết hôn xuyên biên giới chủ yếu quen biết nhau từ 

việc đi thăm hay giúp đỡ người thân. Tuy nhiên, tỷ lệ người quen biết nhau do 

đi chơi tết, chơi chợ chiếm tỷ lệ cao nhất (45%). Các lý do khác như đi buôn 

bán, làm thuê chỉ chiếm 9, 3% và mai mối, giới thiệu là 10%. Do vậy, có tới 

82, 5% các cuộc hôn nhân là do tự tìm hiểu và  có sự ưng thuận trước khi kết 

hôn. Chỉ có 5,2% trường hợp kết hôn của người Hmông ở xã Nậm Cắn là do 

sắp xếp, hứa hôn trong đó, chủ yếu là sự sắp xếp, ép buộc của cha mẹ. 

Theo lẽ tự nhiên, con trai lớn tìm bạn đời và con gái lớn trong nhà cha 

mẹ muốn tìm nơi chốn dựng vợ gả chồng cho con. Do đặc điểm cư trú cận 

biên cộng với tính cố kết tộc người khá mạnh. Bên cạnh đó chính sách biên 

giới của hai nước cũng tạo thuận lợi cho việc bà con thân tộc đi lại trao đổi 

buôn bán thăm thân nên tình huống gặp gỡ vợ/ chồng của các cặp hôn nhân 

xuyên biên giới  cũng phong phú hơn Sau khi tiến hành điều tra khảo sát thì 

thấy có các tình huống như bảng sau: 

Bảng 2.1: Tình huống gặp gỡ của các cặp hôn nhân xuyên biên giới 

Tình huống gặp  vợ/ chồng của chủ hộ % Trường hợp 

Đi thăm giúp đỡ người thân 2, 7 1 

Đi chơi/ đi chợ 45, 9 17 

Đi buôn bán làm thuê 13, 5 2 

Giao lưu văn hoá lễ hội  21, 6 8 

Được giới thiệu mai mối 10, 8 4 

Bị bắt cóc lừa bán  0 0 

Người cùng làng/bạn học 0 0 
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Tình huống gặp  vợ/ chồng của chủ hộ % Trường hợp 

Khác  5, 4 2 

Không biết 8, 1 3 

Tổng cộng 100 37 

(Nguồn: Đề tài KX01-21,11-15) 

Lý do chính dẫn tới các cuộc hôn nhân là vì tình yêu. Trong quá trình 

nghiên cứu phỏng vấn một số trường hợp đang sống tại khu vực nghiên cứu 

có 19 trường hợp là vì tình yêu quyết định đi tới hôn nhân. Ngoài ra, có 11 

trường hợp là có mong muốn ổn định gia đình, lấy vợ lấy chồng để  có người 

cùng làm ăn, cùng làm chỗ dựa cho nhau và về đời sống và tình cảm, tinh 

thần. 

So sánh sự khác biệt trong môi trường làm quen thì thấy tỷ lệ làm quen 

trong các dịp lễ hội của hôn nhân nội địa cao hơn hôn nhân xuyên biên giới  

trong khi đó làm quen do quan hệ làm ăn buôn bán ở hôn nhân xuyên biên 

giới cao hơn nội địa.  

Bảng 2.2: Hoàn cảnh dẫn tới hôn nhân của các hộ người Hmông  

xã Nậm Cắn (phụ lục ảnh 4, 5, 7) 

 Số lượng Tỷ lệ % 

Đi thăm/ giúp đỡ người thân 6 6, 2 

Đi chơi, đi chợ 46 47, 4 

Đi buôn bán, làm thuê 9 9, 3 

Giao lưu văn hóa, kết nghĩa 4 4, 1 

Được giới thiệu, mai mối 11 11, 3 

Bị bắt cóc, lừa bán 1 1, 0 

Người cùng làng, bạn học 18 18, 6 

Khác 2 2, 1 

Tổng cộng 97 100, 0 

(Nguồn: Đề tài KX01-21,11-15) 
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Số liệu khảo sát trên cho thấy, từ tập quán đi chơi chợ, đi thăm thân và 

qua mai mối là bối cảnh chủ yếu dẫn tới các cuộc hôn nhân của người 

Hmông. So sánh giữa các cuộc hôn nhân xuyên biên giới và hôn nhân của 

người Hmông ở trong nội địa không có nhiều khác biệt. Tỷ lệ các cặp hôn 

nhân quen biết và tìm hiểu nhau từ các buổi chơi chợ, đi chơi thăm bạn là chủ 

yếu. Ngoài ra, xuất hiện một số hoàn cảnh mới như buôn bán, làm thuê hay 

giao lưu văn nghệ giữa các bản kết nghĩa cũng là bối cảnh dẫn tới các cuộc 

hôn nhân. 

2.2.3. Quyết định hôn nhân 

Trước đây, chuyện lấy vợ lấy chồng do bố mẹ quyết định vì nhu cầu bổ 

sung nguồn lực lao động cho gia đình, con cái ít được tham gia và ra quyết 

định. Đây cũng là một trong những đặc trưng văn hoá Hmông, nam nữ 

Hmông lập gia đình từ rất sớm, từ 13-14 tuổi, ở độ tuổi  chưa nhận thức được 

nghĩa vụ trong gia đình, việc tìm vợ, chọn vợ  là việc của bố mẹ. Nếu có thích 

có yêu một người cũng phải theo quyết định của bố mẹ. Ngày nay, thanh niên 

Hmông có nhiều thay đổi  trong nhận thức, đặc biệt là đối với với những 

người được đi học, họ thường tìm người yêu sau đó về thuyết phục bố mẹ cho 

cưới. Cũng vì thay đổi nhận thức nên hiện nay trong cộng đồng người Hmông 

nạn tảo hôn cũng ít dần không còn như trước. Người quyết định hôn nhân 

hiện nay có một nửa cuộc hôn nhân là do con cái quyết định có hỏi ý kiến cha 

mẹ (50, 8%) trong đó nhóm hôn nhân xuyên biên giới chiếm 25,7%. Con cái 

quyết định hoàn toàn chiếm tỷ lệ cao thứ hai những nhóm hôn nhân xuyên 

biên giới chiếm tỷ lệ thấp hơn. 

Khảo sát số liệu người quyết định hôn nhân theo lứa tuổi ta thấy, ngày 

nay tỷ lệ tự quyết hôn nhân với lứa tuổi dưới 40 cao hơn trước. Rõ ràng theo 

thời gian, hôn nhân tiến bộ cũng đã tác động đến những vùng sâu vùng xa khi 
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tỷ lệ các cuộc hôn nhân tự quyết cao. Kể cả hôn nhân có hỏi ý kiến cha mẹ 

chứ cha mẹ hiện nay không còn quyền quyết định hoàn toàn như trước kia. 

Các cuộc hôn nhân của người Hmông nói chung và hôn nhân xuyên 

biên giới tại khu vực nghiên cứu nói riêng, vai trò của ông mối bà mối vẫn 

chiếm vị trí quan trọng nhưng ở mỗi địa phương vai trò này lại mang những 

sắc thái khác nhau. Nếu như ở khu vực biên giới Việt – Trung ông mối/ bà 

mối có thể là những người kết hôn với người nước ngoài từ trước trong quá 

trình thăm thân về quê cũ họ đã lựa chọn là người mai mối trung gian cho các 

cuộc hôn nhân hiện đại. Trong mối quan hệ này thanh niên tự nguyện hay 

không tự nguyện có thể bị ép buộc với sự sắp đặt của gia đình và ông mối/ bà 

mối. Còn khu vực biên giới Việt-Lào vai trò của ông/bà mối mang ý nghĩa 

tượng trưng là phần nhiều, tình huống dẫn đến hôn nhân chủ yếu là đi chơi 

chợ 45.9%, qua giao lưu văn hoá 21, 6%  Khác với lí do kết hôn đã nêu ở 

trên, kết hôn xuyên biên giới do mai mối thường được quyết định bởi cha mẹ 

hay những người trên trong gia đình, thường rơi vào nhóm tuổi từ 50 tuổi trở 

lên phần lớn kết hôn sớm (tảo hôn). Trong trường hợp này thường rơi vào 

nguyên nhân lấy vợ/ lấy chống để tăng thêm sức lao động cho nhà và vợ hơn 

tuổi chồng chiếm đa số. Điều đáng nói ở đây là hôn nhân xuyên giới của 

người Hmông số người bị lừa bán sang biên giới không nhiều như ở các dân 

tộc khác. Ngoài số bị lừa bán thì lấy chồng vì chỗ dựa kinh tế, để ổn định gia 

đình là những lý do chính. Còn phía nam giới người Hmông lí do lấy vợ để ổn 

định gia đình, tăng thêm sức lao động có tỷ lệ cao hơn nữ giới. Tỷ lệ lấy nhau 

do tình yêu và lấy nhau để lấy chỗ dựa cao hơn nam giới. Điều này cũng xuất 

phát từ đặc tính gia trưởng, phụ quyền của tộc người Hmông từ xưa cho đến 

nay vẫn còn lưu lại, người chồng là người quyết định mọi chuyện của gia đình 

còn người vợ chỉ là người phụ thuộc. 
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Về quyền quyết định hôn nhân hiện nay, tỷ lệ con cái quyết định và hỏi 

ý kiến cha mẹ, chiếm phần đông đến hơn một nửa, đứng thứ hai là quyết định 

hoàn toàn do con cái. Theo thời gian, cùng với sự phát triển của xã hội hôn 

nhân tiến bộ cũng đã tác động đến vùng sâu vùng xa chủ yếu tác động lên 

nhóm tuổi trên dưới 40 chiếm đại đa số và có chiều hướng gia tăng mạnh, 

nhận thức về hôn  nhân cũng khác trước nhiều do có sự giao lưu và tiếp biến 

văn hoá hiện nay. Bên cạnh đó cũng phải kể đến tác động của việc nâng cao 

trình độ dân trí hiểu biết hơn trước kia. Thanh niên trai gái, nhất là con gái 

không còn bị lệ thuộc vào gia đình. Cũng vì lí do hôn nhân tự nguyện nên 

cũng dẫn đến tỷ lệ kết hôn không gia thú ngày càng nhiều hơn vì trai gái có 

cơ hội gặp gỡ nhau thường xuyên  trong các dịp lễ hội tết năm mới  của cả hai 

nước  Việt Nam – Lào. 

 Độ tuổi kết hôn qua báo cáo của hội phụ nữ xã Nậm Cắn cho thấy, số 

tuổi kết hôn của người chồng là người Việt Nam nhiều tuổi nhất hiện nay là 

ông Lầu Chìa Lồng sinh năm 1932, gia đình ông có 2 con là Lầu Y Xe sinh 

năm 1966 và Lầu Y Xía sinh năm 1978 đã kết hôn với người Lào và hiện ở 

trên đất Lào. Trẻ nhất là Xồng Y Bi  sinh năm 1995 người Lào vợ anh Hờ Bá 

Mai sinh năm 1989 hiện đang sinh sống ở khu vực nghiên cứu. Qua thống kê 

trên cho thấy hiện nay số tuổi kết hôn của người Hmông ngày một tăng lên so 

với trước kia và số tuổi vợ hơn chồng cũng không còn nhiều, điều này chứng 

tỏ có những biến đổi trong kết hôn xuyên biên giới trong những năm gần đây, 

và điều đó cũng có thể nhận định rằng quyền quyết định kết hôn không còn 

do bố mẹ sắp đặt mà tự chủ thể quyết định.  

2.2.4. Nghi lễ trong hôn nhân 

Nghi lễ trong hôn nhân xuyên biên giới ở xã Nậm Cắn được tổ chức 

theo các nghi lễ truyền thống của người Hmông. Các bước nghi lễ của các 

cuộc hôn nhân xuyên biên giới về cơ bản được tổ chức giống như các cuộc 
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hôn nhân của người Hmông ở trong nội địa tuy có giản lược một số nghi thức 

giữa nhà trai và nhà gái trong thủ tục đưa dâu và đón dâu. 

Khi nam nữ tìm hiểu và quyết định đi tới hôn nhân, người nam và người 

nữ hẹn nhau cùng đi chơi chợ và làm theo thủ tục “kéo vợ”. Trong trường hợp 

người con gái ở bên Lào, người con trai một mình đi sang bên bản của người con 

gái, tìm nơi ngủ trọ và cũng hẹn với người con gái và làm các động tác “kéo vợ” 

về bên Việt Nam để làm các nghi thức tiếp theo của hôn  nhân. 

Sau khi người con gái về làm thủ tục nhập ma nhà trai, nhà trai cử 

người đi báo tin cho nhà gái. Do hoàn cảnh ở xa nên nhà trai có thể mang theo 

các lễ vật để làm lễ cưới luôn. Tùy theo hoàn cảnh, nhà trai và nhà gái có thể 

tổ chức đám cưới ngay sau khi báo với nhà gái hoặc có thể để sau một thời 

gian theo thỏa thuận với nhà gái. 

Sau 3 ngày kể từ khi cô gái bước vào nhà chồng, nhà trai làm lễ nhập 

ma cho cô gái, chính thức nhận cô gái là con dâu trong gia đình. Nghi lễ trình 

ma nhà có sự chứng kiến của gia đình, họ hàng và các bà cô phía nhà trai. 

Do điều kiện ở xa, hầu hết các cuộc hôn nhân xuyên biên giới của các 

cô gái người Hmông Lào sang làm dâu ở phía Việt Nam thực hiện đám cưới 

riêng ở nhà gái và không có lễ đón dâu. Nhà trai cử đại diện đến nhà gái để 

thực hiện các nghi lễ, bàn bạc thống nhất việc đưa cô dâu về nhà chồng. Đại 

diện nhà trai báo cáo với nhà gái về những lễ vật và trao số tiền của nhà trai 

cho nhà gái. Các nghi lễ hát mời rượu, hát trao lễ vật cưới và hát xin đón dâu 

của người Hmông trắng được thực hiện đúng theo nghi thức truyền thống. 

Khi đến giờ đẹp, nhà gái tổ chức đưa cô dâu về nhà chồng nhưng chỉ đi hết 

địa phận của bản mà không đi theo nhà trai đến biên giới. 

Khi cô dâu về nhà chồng, chỉ có một số người bạn thân đi cùng, có thể 

là bạn trai hoặc bạn gái. Các bạn của cô dâu giúp cô dâu mang theo các đồ cá 

nhân và quà cưới của nhà gái. Cô dâu và chú rể mới cưới có thể về thăm bố 
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mẹ của cô dâu nhưng phải chờ sau khi làm lễ gọi hồn, nhập ma cho cô dâu ở 

nhà chồng. Các nghi lễ cúng ma nhà, cúng vía cho cô dâu được thực hiện theo 

nghi lễ truyền thống của người Hmông. 

2.2.5.Thực trạng đăng ký kết hôn 

Trong bất cứ nguyên nhân nào, hoàn cảnh nào dẫn tới hôn nhân xuyên 

biên giới đối với cặp kết hôn xuyên biên giới, khái niệm về các thủ tục pháp 

lý hầu như không cần thiết, có đến 10% các cặp kết hôn được hỏi đều trả lời 

không biết có những thủ tục này và trình tự làm như thế nào. Một số được hỏi 

thì trả lời không cần thiết và vì lí do khó khăn trong kinh phí đi lại nên không 

làm. Thực trạng này liên quan đến trình độ dân trí và cách quản lý của bộ máy 

hành chính xã huyện. 

Theo quan niệm về đăng ký kết hôn của người Hmông xã Nậm Cắn: 

“hai bên gia đình cho làm lễ cưới là thành vợ thành chồng rồi cần chi phải 

đăng ký kết hôn” chính vì nhận thức lệch lạc như vậy nên những gia đình 

người Hmong (Việt- Lào) phải chịu nhiều thiệt thòi về quyền công dân. 

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng êm ấm. Có những người vợ Lào khi về 

làm dâu đã đồng cam cộng khổ, sinh con đẻ cái, xây dựng gia đình khá giả; 

nhưng cũng có những người vợ Lào phải chịu ngậm đắng nuốt cay ôm con về 

nhà mẹ đẻ. Quan niệm này cho đến nay còn phổ biến và cũng gây không ít 

khó khăn cho công việc quản lý nhân khẩu của chính quyền hai bên biên giới 

Việt- Lào nói chung và biên giới Nậm Cắn- Nọong Hét nói riêng. 

 Theo số liệu điều tra trên tại xã Nậm Cắn cho đến thời điểm này có 13 

người là dâu trên đất Lào trong số này có 12 người là con của chủ hộ được 

hỏi còn 1 người là em chủ hộ, còn lại 25 người Lào về làm dâu trên đất Việt 

và 100% số người này không đăng ký kết hôn, không giấy tờ tuỳ thân. Số còn 

lại theo thống kê của công an xã Nậm Cắn hiện đang sinh sống và định cư tại 

địa bàn xã.  
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Với quan niệm cố hữu của người Hmông” ưng cái bụng là lấy “ theo 

thống kê của UBND xã Nậm Cắn thì gần như 100% không đăng ký kết hôn 

về sống chung như vợ chồng đã nhiều năm. Vậy lí do hầu như các cặp kết hôn 

xuyên biên giới đều không đăng ký kết hôn, ngoài yếu tố văn hoá tộc người 

còn lại phần lớn do không biết các thủ tục. Lý do phổ biến thứ hai và do 

không đủ điều kiện, giấy tờ  một số ít do chưa đủ tuổi (tảo hôn). Đối với các 

trường hợp không đủ giấy từ chiếm tỷ lệ cao nhất hơn 50%, hiện nay có nhiều 

cặp hôn nhân xuyên biên giới không giá thú kết hôn cũng đã lâu nhưng vẫn 

không làm các thủ tục. Cũng có những trường hợp có đủ giấy tờ nhưng khi 

phỏng vấn họ cho biết là theo quy định phải đi xuống Thành phố Vinh làm 

mất nhiều thời gian và tiền bạc vả lại thấy không cần thiết nên họ không làm: 

“Bây giờ chủ trương chính sách hiệp định của ta và Lào rõ hơn, nhưng 

cơ bản hai bên lấy nhau theo truyền thống thích là lấy thôi, người ta không 

đăng ký đâu, một bước là sang bên kia, vì cư dân hai bên biên giới có mối 

quan hệ thân tộc với nhau”(Phỏng  vấn cán bộ phụ nữ xã Nậm Cắn). 

Qua khảo sát trên có thể thấy việc tiến hành các thủ tục đăng ký kết hôn 

cho người nước ngoài tại xã Nậm Cắn còn nhiều bất cập và rào cản lớn. 

Nguyên nhân xuất phát cả phía cơ quan quản lý lẫn từ phía người dân. Vấn đề 

tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật của cơ quan xã chưa được chú 

ý, người dân không được tư vấn hướng dẫn về các thủ tục cần thiết khi đăng 

ký kết hôn dẫn đến những thiệt thòi trong cuộc sống. 

Một lý do khác là, phần lớn người Hmông ở bên Lào cũng ở vùng sâu 

vùng xa hẻo lánh nên nhận thức của họ cũng hạn hẹp, trình độ học vấn thấp 

nên khi tuyền truyền các chủ trương chính sách của nhà nước đến người dân 

rất khó khăn. Điều quan trọng nhất là người phụ nữ lấy chồng bên kia biên 

giới, hầu hết họ đều không đăng ký kết hôn, không giấy tờ tuỳ thân, kết hôn 

chỉ trước sự chứng kiến của họ hàng, theo phong tục tập quán. 
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Theo quan niệm về đăng ký kết hôn của người Hmông xã Nậm Cắn: 

“hai bên gia đình cho làm lễ cưới là thành vợ thành chồng rồi cần chi phải 

đăng ký kết hôn” chính vì nhận thức lệch lạc như vậy nên những gia đình 

Việt- Lào phải chịu nhiều thiệt thòi về quyền công dân. Không phải cuộc hôn 

nhân nào cũng êm ấm. Có những người vợ Lào khi về làm dâu đã đồng cam 

cộng khổ, sinh con đẻ cái, xây dựng gia đình khá giả. Nhưng cũng có những 

người vợ Lào phải chịu đựng khi gặp phải người chồng vũ phu, lười lao động, 

nghiện rượu, nghiện thuốc phiện…., mặc dù “nhiều lần cán bộ xã  đến tận 

nhà tuyên truyền động viên những cặp vợ chồng Việt- Lào ra  UBND xã đăng 

ký kết hôn nhưng họ không chịu đi viện cớ lý do bận sang Lào làm ăn, hay ốm 

đau nên cũng rất khó bắt buộc”(theo phỏng vấn của Hội trưởng hội phụ nữ xã 

Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn. 2015). 

Hôn nhân xuyên biên giới với những đặc trưng văn hoá tộc người tại 

khu vực biên giới Nậm Cắn- Nọong Hét cho đến nay vẫn tiếp tục diễn ra có 

xu hướng gia tăng. Hôn nhân gia tăng theo cả hai chiều hướng người Hmông 

Việt Nam sang Lào với mục đích buôn bán làm ăn, kết hôn và định cư lại bên 

Lào và khá nhiều đàn ông Hmông ở Việt Nam sang tìm vợ là người Lào. Hầu 

hết các cuộc hôn nhân này đều bất hợp pháp không báo cáo với chính 

quyền.Tình trạng này cũng một phần nào đó ảnh hưởng đến tình hình an ninh 

trật tự hai quốc gia, khó cho vấn đề quản lý nhân khẩu, tạo cơ hội cho kẻ xấu 

lợi dụng làm tổn hại an ninh quốc gia.  

Nhằm giảm bớt tiến tới loại bỏ tình trạng này đòi hỏi các cơ quan nhà 

nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư vấn, giảm thiểu các thủ tục không 

cần thiết tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Một 

mặt dễ dàng cho sự quản lý của nhà  nước, một mặt  bà con dân bản hiểu 

được các chủ trương và có điều kiện hưởng các chính sách của chính phủ đối 
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với đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa cải thiện đời sống thoát nghèo cho 

vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới. 

2.2.6.Thực trạng về đời sống sau khi kết hôn 

Sau khi kết hôn, các cặp vợ chồng kết hôn xuyên biên giới thường sống 

với cha mẹ của chú rể. Có 5 cặp vợ chồng trẻ tách sống riêng sau 1 năm kết 

hôn, còn lại vẫn ở chung với bố mẹ chồng cho tới khi có con hoặc có đủ điều 

kiện mới tách ra ở riêng. 

Theo số liệu khảo sát, hầu hết các cặp vợ chồng sinh 3- 4 con. Có 5 

trường hợp sinh 5 con trở lên. Hầu hết những người tham gia phỏng vấn cho 

rằng, họ không gặp khó khăn trong cuộc sống của họ. Nếu có chỉ là lý do kinh 

tế. Các lý do khác về quan hệ gia đình, quan hệ họ hàng và quan hệ cộng 

đồng không có gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. 

Trong số những trường hợp kết hôn xuyên biên giới được phỏng vấn, có 

6 trường hợp từ chối trả lời về câu hỏi có xảy ra cãi nhau giữa vợ và chồng 

trong 12 tháng qua hay không. 7 trường hợp cho là vài lần trong 1 tuần, 14 

trường hợp có vài lần trong 1 tháng và  8 trường hợp là vài lần trong 1 năm. 

Trong mối quan hệ vợ chồng, không có trường hợp nào ngăn cấm vợ hoặc 

chồng không được gặp gỡ bạn bè hay trở về bên kia biên giới thăm người thân. 

    Theo nghiên cứu tìm hiểu thì tại xã Nậm Cắn, phần lớn người 

Hmông Lào sang Việt Nam định cư xây dựng gia đình đều là phụ nữ. Dựa 

trên những đặc trưng tính cách của người Hmông, người phụ nữ ít tiếp xúc 

bên ngoài chỉ ở nhà lo việc nội trợ, nương rẫy. Kể cả kết hôn vì tình yêu 

nhưng người phụ nữ vẫn ở thế bị động, “bị bắt” về Việt Nam làm dâu. Nếu 

như xét trong khía cạnh văn hoá tộc người, do kết hôn trong nội tộc nên người 

phụ nữ Hmông Lào về làm dâu nhà người Hmông Việt không bị xung đột về 

văn hoá. Về ngôn ngữ trong gia đình thì người Hmông trong gia đình hay 

trong cộng đồng của họ họ đều nói tiếng dân tộc họ nên người phụ nữ không 
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phải chịu tình huống bất đồng về ngôn ngữ như hôn nhân ngoại tộc. Bên cạnh 

những thuận lợi do kết hôn đồng tộc thì cuộc sống của người phụ nữ sang làm 

dâu đất Việt cũng có những khó khăn không nhỏ. Do không biết Tiếng Việt 

nên việc hoà nhập với cộng đồng bên ngoài khó khăn. 
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Tiểu kết chương 2 

Hôn nhân của người Hmông ở Nậm Cắn mang những đặc điểm chung 

trong hôn nhân và gia đình của người Hmông. Với các mối quan hệ đồng tộc, 

thân tộc xuyên biên giới khăng kít do tính cố kết cộng đồng mạnh của dân tộc 

Hmông là cơ hội cho hôn nhân xuyên biên giới phát triển và tồn tại nhiều năm 

qua ở xã Nậm Cắn. Thực trạng hôn nhân xuyên biên giới hiện nay tại khu vực 

nghiên cứu cũng có những đặc trưng khác biệt với các khu vực khác. Hôn 

nhân xuyên biên giới ở đây phần lớn được xây dựng trên cơ sở tình yêu. Môi 

trường làm quen của thanh niên khu vực này thường là dịp năm mới, lễ hội và 

các phiên chợ biên giới. Về độ tuổi kết hôn hiện nay cũng có phần cao hơn 

trước nên tình trạng tảo hôn có xu hướng giảm. Tệ nạn buôn bán phụ nữ 

xuyên biên giới Việt Nam - Lào ở địa bàn xã Nậm Cắn hầu như không có 

nhưng cũng đã xuất hiện một vài trường hợp đưa phụ nữ, trẻ em lừa bán sang 

Trung Quốc lấy chồng. Một hiện tượng khá phổ biến ở khu vực biên giới này 

là việc di cư lao động, buôn bán tự do qua lại biên giới. Đây là một trong 

những nguyên nhân dẫn tới xu hướng kết hôn xuyên biên giới của người 

Hmông vẫn tăng lên trong những năm gần đây. 

Do địa bàn nghiên cứu ở bên phía Việt Nam nên các cặp hôn nhân 

xuyên biên giới của người Hmông hầu hết là trong trường hợp phụ nữ Hmông 

Lào sang làm dâu đất Việt. Ngoài những tương đồng về văn hoá sang bên 

Việt Nam là dâu họ cũng phải đối diện với những khó khăn về sinh kế, hoà 

nhập cộng đồng chung do bất đồng về ngôn ngữ. Đáng chú ý là hầu hết các 

cuộc hôn nhân xuyên biên giới xảy ra ở khu vực này từ trước đến nay đều 

không có giấy giá thú, điều này cũng gây ảnh không nhỏ đến cuộc sống của 

các cặp vợ chồng kết hôn xuyên biên giới.  
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 Chương 3 

 NHỮNG TÁC ĐỘNG QUA LẠI VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI 

HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI  

3.1. Các yếu tố tác động  

3.1.1. Đặc điểm văn hoá xã hội 

- Quan hệ gia đình- dòng họ 

Quan hệ dòng họ của dân tộc Hmông khá chặt chẽ  dù sinh sống ở bất cứ 

đâu cũng nhận ra nhau qua cách nhận biết dòng họ như tên dòng họ, tín ngưỡng 

dòng họ. Cơ hội thăm hỏi những người đồng tộc bên kia biên giới  tại Nậm Cắn- 

Nậm Càn dễ dàng hơn khu vực biên giới phía Bắc. Người dân ở đây qua lại biên 

giới  bằng giấy thông hành do công an huyện cấp trong vòng 1 tuần theo lời chia 

sẻ của cán bộ biên phòng Nậm Cắn. Cơ hội gặp gỡ của cư dân hai bên biên giới 

như nghiên cứu của Lý Hành Sơn và Trần Thị Mai Lan năm 2013-2014 chỉ ra 

rằng các lễ hội truyền thống của người Hmông chính là cơ hội cho người Hmông 

có thể thăm thân hai bên biên giới, tạo mối quan hệ xuyên quốc gia trong nội bộ 

tộc người. Tại khu vực nghiên cứu, người Hmông ở biên giới Nậm Cắn chỉ ăn 

tết nguyên đán, người Hmông Lào vừa ăn tết Hmông, tổ chức vào  đầu tháng 

chạp hàng năm, vừa ăn tết Lào song trong mỗi dịp lễ tết dù ở Lào hay Việt Nam 

người Hmông đều qua lại đường biên để cùng đón tết. Những người có quan hệ 

thân tộc thì phải có mặt đầy đủ còn những người do quen biết hoặc kết nghĩa đều 

được nhận lời mời... đây là dịp  để trai gái người Hmông hai bên có cơ hội gặp 

mặt và kết duyên vợ chồng [56]. 

- Đặc điểm sinh kế tộc người 

Bên cạnh các ảnh hưởng của văn hoá tộc người, hôn nhân xuyên biên 

giới khu vực nghiên cứu còn bị tác động của lối sống du canh du cư. Nguyên 

nhân của cuộc sống này bắt nguồn từ hai lí do. Thứ nhất, do sự cấu kết dòng 

họ bền chặt, người dân nơi này có liên hệ dòng tộc với người nơi khác. Như ta 
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đã biết lịch sử người Hmông là lịch sử gắn liền với cuộc sống thiên di từ vùng 

này sang vùng khác nhưng cái khác biệt của tộc người này là thiên di không 

hoàn toàn có nghĩa là có một số thành viên ra đi khỏi vùng đất đang sinh sống 

nhưng vẫn có một số thành viên ở lại nên cấu kết tộc người của họ vững vàng.  

Chính vì vậy việc sang bên kia biên giới canh tác đất đai đối với họ như đi từ 

bản này sang bản khác mà thôi. Thứ hai, do sức ép về dân số dẫn đến sự thu 

hẹp quỹ đất. Hình thức luân canh của họ không còn phù hợp. Trong khi đó 

bên kia biên giới (Lào) đất rộng người thưa, đất đai mầu mỡ phù hợp với hình 

thức canh tác của họ cho nên mặc dù đã có những quy định cấm công dân bên 

này sang bên kia khai hoang làm rẫy nhưng hiện tượng này hàng ngày vẫn 

xảy ra vượt qua sự quản lý của chính quyền hai bên. Theo đặc thù của địa 

hình vùng nhiều núi cao và rừng rậm, hai bên biên giới người dân đều qua lại 

bằng các lối mòn, đường dân sinh  nên việc quản lý người dân qua lại hai bên 

tương đối khó. Lợi dụng những đường mòn dân sinh qua khu vực biên giới, 

tình trạng buôn lậu trâu bò qua biên giới cũng có cơ hội phát triển. Ngoài việc 

du canh du cư phát nương làm rẫy ra quan hệ thương mại buôn bán qua biên 

giới Việt- Lào làm tăng thêm mối quan hệ đồng tộc hai bên biên giới mở rộng 

mạng lưới xã hội góp phần không nhỏ trong việc phát triển các mối quan hệ 

hôn nhân qua biên giới giữa người Hmông cư trú bên Lào và người Hmông ở 

khu vực biên giới Việt Nam. Quan hệ biên mậu qua biên giới đã hình thành 

chợ cửa khẩu và tại đây cũng diễn ra các hoạt động giao lưu văn hoá tộc 

người. Qua các buổi đi chợ người dân thường xuyên gặp gỡ thăm hỏi lẫn 

nhau, nhiều mối tình xuyên biên giới được giao ước và kết duyên tại đây. Mối 

quan hệ thương mại buôn bán giữa các dân tộc hai bên biên giới càng trở nên 

tấp nập kể từ 2008 khi mà cửa khẩu Nậm Cắn được công nhận là cửa khẩu 

quốc tế, cư dân hai bên biên giới càng có cơ hội qua lại dễ dàng hơn và các 
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mặt hàng bán cũng phong phú hơn đây cũng là một trong những cơ hội thúc 

đẩy hơn nữa các cuộc hôn nhân xuyên biên giới hình thành và phát triển. 

 Do nơi cư trú của người Hmông xã Nậm Cắn ở khu vực khu vực sát 

đường biên giữa hai nước, họ không có sự khác biệt về văn hoá, lối sống và 

ngôn ngữ. Những cuộc hôn nhân xuyên biên giới ở khu vực này thường xuất 

phát từ tình yêu, người sang làm dâu hoặc làm rể hai bên biên giới không có 

sự khác biệt về lối sống hay địa lý nên những cuộc hôn nhân này ít khi xảy ra 

xích mích, bất hoà. Nhưng một điều đáng nói ở đây là những cuộc hôn nhân 

này thường vì một trong nhiều lí do khác nhau mà họ về chung sống không 

đăng ký kết hôn theo thủ tục pháp lý của hai nước. 

- Đặc điểm ngôn ngữ 

Ngôn ngữ là cũng là yếu tố quan trọng  tác động đến mức độ thích nghi 

với cuộc sống mới, vùng đất mới, gia đình mới của người Hmông. Theo đặc 

trưng của người Hmông nói chung họ coi trọng tiếng mẹ đẻ, họ sử dụng tiếng 

mẹ đẻ thường xuyên trong gia đình. Ngôn ngữ thường là một trong những đặc 

trưng quan trọng của yếu tố văn hoá tộc người đồng thời là công cụ giao tiếp 

cũng như truyền đạt các giá trị văn hoá trong nội tộc người. Người Hmông coi 

trọng tiếng của dân tộc mình, trong cuộc sống họ sử dụng tiếng mẹ đẻ là 

chính không nhiều người biết tiếng phổ thông. Nói được tiếng phổ thông  

phần đông là nam giới, những người thường xuyên giao lưu tiếp xúc với bên 

ngoài. Biết tiếng phổ thông phần lớn là do lớp trẻ còn người già  nhất là phụ 

nữ thì ít người biết tiếng phổ thông vì họ ít giao tiếp bên ngoài, phụ nữ 

Hmông phần lớn chỉ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái, những người có cơ hội 

tiếp xúc với bên ngoài, làm ăn buôn bán chiếm tỷ lệ rất ít trong cộng đồng, 

đây cũng là đối tượng dễ bị dụ dỗ, là nạn nhân của những vụ buôn người qua 

biên giới hiện nay. 

  



 

 54 

3.1.2. Bối cảnh phát triển và toàn cầu hóa ở khu vực biên giới xã Nậm Cắn 

Hôn nhân xuyên biên giới hiện nay nằm trong mối quan hệ tộc người 

xuyên quốc gia. Hiện nay, mối quan hệ này bị chi phối mạnh bởi chính sách 

của nhà nước, lịch sử, tộc người cũng như các điều kiện kinh tế xã hội khác 

và đồng thời nó cũng tác động đa chiều và ngược trở lại với khu vực biên giới 

và an ninh biên giới nơi phát sinh các mối quan hệ đồng tộc xuyên biên giới. 

Khu vực xã Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An có đường biên giới 

tiếp giáp với Lào dài 17km, địa hình gồm rừng rậm và đồi núi xen kẽ. Các 

yếu tố địa hình kết hợp với các yêu tố khác của điều kiện tự nhiên là cơ sở để 

hình thành các phương thức mưu sinh hay nền kinh tế truyền thống mặc đặc 

trưng văn hoá và tính cách dân tộc của mỗi vùng. Khu vực biên giới xã Nậm 

Cắn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An hầu hết là dân tộc Hmông chiếm đa số 

khoảng 60% (Tài liệu do UBND huyện Kỳ Sơn cung cấp), còn lại lài Khơ 

Mú, Thái và người Kinh, riêng người Kinh chiếm tỷ lệ rât ít phần lớn là cán 

bộ được tăng cường dưới xuôi lên. Phương thức sinh kế của phần lớn các tộc 

người ở đây chủ yếu là làm nương rẫy lấy trồng trọt làm cơ sở kinh tế chính. 

Nền kinh tế chủ yếu là chăn nuôi nhỏ, trồng trọt săn bát hái lượm, nền nông 

nghiệp tự cung tự cấp phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Ngoài ra một số 

hộ gia đình còn làm thêm nghề thủ công như rèn, trồng bông dệt vải những 

cũng chỉ trong quy mô gia đình. Khu vực này mặc dù có cửa khẩu biên giới 

thông thương với Lào nhưng lượng tiêu thụ hàng hoá ít, dân cư thưa thớt, trao 

đổi buôn bán kém phát triển, hệ thống chợ biên giới mỏng, tháng chợ chỉ họp 

hai phiên, kinh doanh chủ yếu là các hàng nông sản, các nhu yếu phẩm phục 

vụ đời sống hộ gia đình. Dưới tác động của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước, kinh tế Việt Nam đang có những bước chuyển dịch về cơ cấu cây trồng 

vật nuôi, tạo đà để ổn định lương thực và phát triển các ngành khác. 
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 Đặc biệt dưới tác động của việc mở cửa biên giới, các tộc người đang 

chịu tác động của các nước láng giềng trong mọi lĩnh vực nhất là sinh kế và 

biến đổi văn hoá. Hiện nay tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào xuất hiện 

nhiều hiện tượng nhiều hộ gia đình các tộc người sang Lào thuê đất để hình 

thành vùng chuyên canh trên đất Lào. Một số hộ gia đình người Hmông ở bản 

Trường Sơn và Tiền Tiêu đã chuyển sang thu mua với số lượng lớn trở thành 

đầu mối thu gom kinh doanh một số mặt hàng nông sản như ngô, đậu tương, 

sắn hay trâu bò. Cửa khẩu Nậm Cắn trong vòng khoảng 5 năm trở lại đây đã 

trở thành một cửa khẩu quốc tế có lượng hàng hóa thông quan tăng mạnh. 

Một số điểm trung chuyển hàng hóa ở cửa khẩu đã hình thành do người 

Hmông quản lý. Các hoạt động kinh tế biên mậu này đã góp phần quan trọng 

tăng cường hơn các mối quan hệ xuyên biên giới của người Hmông, trong đó 

hình thành thêm nhiều mối quan hệ hôn nhân xuyên biên giới mới. 

Bảng 3.1: Tình trạng kinh tế hộ gia đình 

Nguồn thu nhập Số lượng Tỷ lệ % 

Thu nhập từ trồng trọt/ chăn nuôi 95 97, 8 

Thu nhập từ kinh doanh/ dịch vụ 25 25, 8 

Có thu nhập tiền công từ lao động làm thuê 25 25, 8 

 Hộ gia đình có kinh doanh, dịch vụ ở bên kia biên giới 12 12, 4 

Hộ gia đình có đi làm thuê ở bên kia biên giới 7 7, 2 

Hộ có điện thoại di động 89 91, 8 

Hộ có xe máy 80 82, 5 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài KX02/11-15) 

Theo kết quả bảng 3 cho thấy, các hộ gia đình người Hmông ở Nậm 

Cắn đang có sự chuyển đổi trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ hoạt động 

kinh tế truyền thống là sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ gia đình người Hmông 

đã chuyển sang kinh doanh dịch vụ và có thêm nguồn thu nhập từ đi làm thuê 
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hoặc buôn bán ở bên kia biên giới. Đặc biệt, hầu hết hộ gia đình người 

Hmông, nhất là trong độ tuổi thanh niên có sử dụng điện thoại di động và xe 

máy. Đây là những tiện nghi hiện đại trong giao tiếp giúp cho các mối quan 

hệ xuyên biên giới của người Hmông trở nên gần gũi và chặt chẽ hơn. 

Trong xu hướng phát triển hiện nay, nhiều hộ gia đình người Hmông ở 

Nậm Cắn đã thoát nghèo. Theo số liệu điều tra 97 hộ gia đình người Hmông ở 

Nậm Cắn, đã có 3 hộ tự đánh giá có điều kiện kinh tế khá giả, 29 hộ ở mức 

trung bình, 16 hộ ở mức cận nghèo và 49 hộ ở mức hộ nghèo. Như vậy, mặc 

dù trong bối cảnh chung kinh tế hộ gia đình người Hmông ở Nậm Cắn còn 

nhiều khó khăn nhưng một số hộ đã thoát khỏi cảnh nghèo đói và bắt đầu 

vươn lên làm giàu. Đây cũng là một trong những lý do mà nhiều cô gái người 

Hmông ở Lào thích sang Việt Nam lấy chồng để có cuộc sống ổn định và khá 

giả hơn.( đề tài KX- 02/11-15)  

Đối với người Hmông, tình trạng kết hôn với người đồng tộc ở bên kia 

biên giới vốn đã xảy ra trong lịch sử nhưng lại trở nên phức tạp trong xu 

hướng toàn cầu hoá và hội nhập. Các cuộc kết hôn từ kết quả các mối quan hệ 

qua lại, làm ăn buôn bán, các mối quan hệ gia đình, họ hàng  mật thiết giữa 

các cộng đồng người cư trú hai bên biên giới. Với quan niệm cho rằng, việc 

lấy vợ, lấy chồng là người đồng tộc xuyên biên giới đã có từ lâu đời và kết 

hôn không cần đăng ký kết hôn. Các cặp vợ chồng xuyên biên giới chủ yếu 

sống với nhau theo phong tục tập quán của dân tộc (chỉ cần có sự nhất trí  và 

chứng kiến của gia đình và những người có uy tín trong cộng đồng). 

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, hôn nhân xuyên biên giới đang bị 

tác động mạnh mẽ với xu thế hội nhập và toàn cầu hoá  nhưng vẫn giữ được 

nét riêng của dân tộc. Nhưng bên cạnh đó, nhiều vấn đề xã hội cũng đã nảy 

sinh bởi các cuộc kết hôn xuyên biên giới như việc quản lý hôn nhân, vấn đề 
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hỗ trợ pháp lý, vấn đề tội phạm cưỡng ép, lừa bán người có mục đích kết hôn 

xuyên biên giới… 

3.1.3. Chính sách và các quy định của hai nhà nước 

Đường biên giới phân định giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND 

Lào tại xã Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An dài 17km qua địa hình núi 

non và rừng rậm. Tại đây có nhiều lối mòn qua bên kia biên giới, hàng ngày 

người dân thường xuyên qua lại hai bên biên giới qua cửa khẩu quốc tế cũng 

như các lối mòn dân sinh xuyên rừng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của các cơ 

quan quản lý hai nước. Để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, cũng như đảm bảo quyền lợi cho người dân sống dọc biên giới hai 

nước Việt Nam- Lào; tăng cường hiệu  lực quản lý về biên giới quốc gia; Xây 

dựng biên giới hoà bình  hữu nghị ổn định lâu dài với các nước láng giềng 

Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã có nhiều giải pháp và triển khai 

nhiều chính sách nhằm đạt được các mục tiêu trên. 

- Chính sách của Việt Nam về kết hôn xuyên biên giới vùng biên giới Lào 

Kết hôn với người nước ngoài ở Việt Nam được quy định trong những 

văn bản pháp luật sau:  

+ Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 tại chương IX  điều 52, 53, 54. 

Bản sửa đổi năm 2014 đã dành  chương VIII để quy định quyền lợi ích hợp 

pháp  thẩm quyền, thủ tục giải quyết các vụ việc và các vấn đề liên quan đên 

hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Vấn đề này cùng được cụ thể hoá 

bằng hàng loạt văn bản dưới luật sau: 

+ Nghị định số 24/2013/NĐ- CPN Ngày 28/9/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ 

hôn nhân có yếu tố nước ngoài. 

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản 

lý hộ tịch. 
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+ Thông tư 02a /2015/TT/BTP nagyf 23 thấng 2 năm 2015hướng dẫn 

thi hành một số điều của nghị định 126/2014/NĐ-CP. Ngày 31 tháng 12 năm 

2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật 

Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 

+ Thông tư 22/2013/TT-BTP ngày 25/02/2005  quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 24/2013/NĐ- CP 

+ Chỉ thị số 3/2005/TT-TTg ngày 25/2/2005 của Thủ tướn Chính phủ  về 

tăng cường  quản lý nhà nước  đối với quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài.  

Ngoài ra trong quan hệ quốc tế, Việt Nam cũng đã ký kết  nhiều hiệp 

định tương trợ tư pháp với các nước để giải quyết xung đột pháp luật trong 

quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài nói chung và quan hệ hôn nhân và gia 

đình nói riêng. 

Bên cạnh Luật Hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch, Luật quốc tịch cùng 

các hệ thống văn bản dưới luật về vấn đề hôn nhân có yếu tố nước ngoài nói 

chung. Hai nước Việt Nam và Lào cũng có một hệ thống các văn bản, hiệp 

định trong đó có các điều khoản dành riêng về vấn đề này.  

- Chính sách của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

Về chính sách đối với người kết hôn xuyên biên giới đối với Việt Nam, 

Chính phủ Lào đã đạt được nhiều thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam trong 

việc giải quyết quốc tịch đối với người di cư tự do và kết hôn không giá thú 

theo Thoả thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào và trên cơ sở Luật pháp 

của 2 nước.  

Thực hiện Hiệp định Quy chế biên giới quốc gia giữa CHXHCN Việt 

Nam và CHDCND Lào, đồng thời trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt 

và hợp tác toàn diện của hai nước, Chính phủ hai nước đã đi đến ký kết Thoả 

thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú 

trong vùng biên giới hai nước vào ngày 08/7/2013. Theo đó, Chính phủ sẽ 



 

 59 

xem xét việc nhập quốc tịch, đăng ký hộ tịch cũng như cấp các giấy tờ tuỳ 

thân khác cho những người được phép cư trú. Trên cơ sở nguyện vọng của 

những người di cư tự do, Chính phủ hai nước sẽ xem xét cho phép họ được 

nhập quốc tịch của nước mà họ đang cư trú, tiến hành các thủ tục để đăng ký 

hộ tịch và cấp các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật mỗi nước. Chính 

phủ hai nước thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc làm thủ tục 

để được cấp các giấy tờ tuỳ thân. 

Theo quy định của Luật pháp nước CHDCND Lào, các trường hợp kết 

hôn phải có sự thoả thuận giữa nam và nữ. Theo đó, trách nhiệm của mỗi bên 

được quy định khá rõ ràng. Kết hôn là một thỏa thuận dân sự theo đó nam và 

nữ thỏa thuận chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau và nuôi dạy 

con cái. Pháp luật của nước CHDCND Lào quy định nguyên tắc một vợ một 

chồng vì gia đình là tế bào quan trọng nhất của xã hội. Việc kết hôn xác lập các 

nghĩa vụ giữa vợ chồng với nhau, nghĩa vụ chung thủy, nghĩa vụ chăm sóc, 

giúp đỡ lẫn nhau. Theo Luật số 07/90/APS ngày 29 tháng 11 năm 1990 về hôn 

nhân và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ số 198/PM ngày 19 tháng 12 năm 

1994 về hôn nhân giữa công dân Lào với công dân nước ngoài. Điều 2 Nghị 

định này quy định công dân nước ngoài là người có quốc tịch nước khác đến 

Lào tạm trú hoặc thường trú để làm việc hoặc tiến hành những hoạt động cụ thể 

và rời khỏi Lào sau khi kết thúc công việc. Trong thời gian cư trú tại Lào, 

người đó chịu sự quản lý của Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan hữu quan. 

CHDCND Lào là quốc gia láng giềng với Việt Nam và có những mối 

quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Đây là tiền đề quan trọng xây dựng 

nên các mối quan hệ chặt chẽ giữa công dân hai nước, nhất là trong quan hệ 

hôn nhân và gia đình. Những quy định về luật pháp giữa 2 nước đã có điểm 

thống nhất và tương đồng để tiến tới những chương trình hợp tác cùng nhau 
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giải quyết những vấn đề còn đang đặt ra trong việc công nhận hay hợp pháp 

hoá các cuộc kết hôn xuyên biên giới. 

Phía Lào cũng có những ưu tiên ưu đãi riêng cho Việt Nam  dựa trên 

mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước từ trước đến nay. 

Hiệp  định quy chế biên giới năm 1990 vấn đề qua lại giữa hai bên biên giới 

của cư dân cận biên thông thoáng và có quy chế rõ ràng để xử lý các cư dân vi 

phạm. Năm 1998 Việt Nam đã ký với Lào Hiệp định tương trợ tư pháp tại 

điều 3 khoản 1 trong hiệp định các cơ quan tư pháp của hai nước Việt Nam và 

Lào có trách nhiệm phối hợp với nhau trong  vấn đề tư pháp trong đó có vấn 

đề hôn nhân gia đình. Gần đây nhất ngày 20 tháng 10 năm 2008 Thủ tướng 

chính phủ nước  CHXHCN Việt Nam đã ban hành chỉ thị số 31/2008/CT-TTg 

về việc giải quyết tình trạng di cư tự do, vượt biên trái phép và kết hôn không 

giá thú ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Đây là cơ sở pháp lý  để giải quyết 

nhanh chóng vấn đề nhập quốc tịch Việt Nam cho số dân di cư từ Lào sang 

Việt Nam.  

Ngày 08/07/2013 chính phủ hai nước Việt Nam-Lào đã ký kết  thoả 

thuận: “Thoả thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND 

Lào  về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú vùng 

biên giới hai nước”. Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ Việt 

Nam đã phê duyệt Đề án thực hiện thoả thuận nhằm phối hợp với phía Lào 

triển khai thực hiện hiệu quả Thoả thuận, tạo khuôn khổ pháp lý cho sự hợp 

tác giữa Việt Nam và Lào trong việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, tạo 

điều kiện thuận lợi giúp bà con ổn định cuộc sống, đảm bảo tăng cường mối 

quan hệ hữu nghị  truyền thống Việt Nam Lào đã có từ lâu đời.  

Nội dung của bản đề án nêu rõ: Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Thoả 

thuận có hiệu lực, các cơ quan chức năng của hai nước Việt Nam - Lào phối 

hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện nghiêm Thoả thuận này, giải quyết cơ bản 
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vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú. Để triển khai thực hiện các nội 

dung chính của Thoả thuận, trong thời hạn 10 tháng (bắt đầu từ tháng thứ 4 kể 

từ ngày Thoả thuận có hiệu lực), hai bên tổ chức việc khảo sát, điều tra, phân 

loại và lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng 

biên giới hai nước thành hai loại: danh sách những người được phép cư trú và 

danh sách những người phải trở về nước gốc, báo cáo Trưởng đoàn đại biểu 

biên giới hai nước phê duyệt. Trong thời hạn 3 tháng (bắt đầu từ tháng thứ 14 

kể từ ngày Thoả thuận có hiệu lực) sẽ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt danh 

sách những người di cư tự do và kết hôn không giá thú theo danh sách đề nghị 

của các tỉnh và thông báo cho phía Lào qua đường ngoại giao. Trong thời hạn 

20 tháng (bắt đầu từ tháng thứ 17 kể từ ngày Thoả thuận có hiệu lực), đối với 

những người được phép cư trú, cho phép họ được nhập quốc tịch nước cư trú 

(trên cơ sở tự nguyện), đăng ký hộ tịch, đăng ký kết hôn và cấp các giấy tờ 

khác theo quy định của pháp luật hiện hành; đơn giản hoá trình tự, thủ tục, tạo 

thuận lợi về lệ phí, đồng thời hướng dẫn, giúp số này hoàn tất hồ sơ khi làm 

thủ tục đối với các công việc nêu trên, hỗ trợ họ hoà nhập với xã hội sở tại và 

cộng đồng nơi cư trú. 

 Đối với những cặp vợ chồng kết hôn không giá thú, trên nguyên tắc 

nhân đạo, tôn trọng phong tục tập quán của nhau và quan hệ hữu nghị đặc biệt 

Việt Nam - Lào, hai Bên thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho họ được đăng 

ký kết hôn theo quy định của pháp luật mỗi nước. Đối với những người phải 

trở về nước gốc, các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hoàn thành việc 

xác minh, giao nhận, hỗ trợ các thủ tục để chuyển giao, tiếp nhận về người và 

tài sản của họ. Đối với những người do phía Lào trao trả và Việt Nam đồng ý 

tiếp nhận, Chính phủ hai nước tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho 

việc định canh, định cư, giúp đào tạo việc làm nhằm ổn định cuộc sống tại nơi 

ở mới, đơn giản hoá điều kiện, trình tự, thủ tục, lệ phí nhập quốc tịch và xác 
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nhận quốc tịch. Thoả thuận này ngăn chặn triệt để người tái di cư tự do và 

người di cư tự do mới, tuyệt đối không xem xét các trường hợp di cư tự do 

sau ngày Thoả thuận được ký (ngày 08/7/2013), những người này được coi là 

nhập cảnh trái phép và sẽ bị trả về nước gốc. Hai Bên thống nhất việc xác 

minh, giao nhận những người này trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận 

được báo cáo của Chính quyền các cặp tỉnh biên giới. 

  Như vậy có thể nhận thấy Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam cũng 

hệ thống văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành đã tạo ra khung pháp lý đầy 

đủ, toàn diện để điều chỉnh mối quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài. Pháp luật Việt Nam tạo mọi điều kiện cho công dân nước ngoài kết 

hôn và đăng ký kết hôn tại Việt Nam trên tình thần tuân thủ luật pháp, hiến 

pháp Việt Nam.  

Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện, cho đến  tháng 3 năm 2016 tỉnh Nghệ 

An vẫn chưa thực hiện được trường hợp công nhân hôn nhân hay quốc tịch 

cho những người kết hôn không giá thú ở khu vực biên giới Việt Nam – Lào. 

Lý do chính được đưa ra là, các thủ tục pháp lý để hoàn chỉnh hồ sơ rất phức 

tạp và đang chờ được hướng dẫn cụ thể hơn từ Bộ Tư pháp. 

3.2.Tác động của hôn nhân xuyên biên giới tới ổn định an ninh biên giới 

Việt Nam-Lào 

Hôn nhân xuyên biên giới là một hiện tượng đã diễn ra trong lịch sử và 

đang có xu hướng gia tăng trong bối cảnh phát triển và toàn cầu hoá. Hôn 

nhân xuyên biên giới của người Hmông tại khu vực biên giới Nậm Cắn, Việt 

Nam và Nậm Khan, Lào mang nét đặc trưng của văn hoá tộc người. Quan hệ 

hôn nhân được coi là tất yếu trong một vùng văn hoá  không bị chia cắt bởi 

đường biên giới quốc gia, là biểu hiện của văn hoá xuyên biên giới do các dân 

tộc có cũng chung một nguồn gốc tộc người với những văn hoá đặc thù của 

cộng đồng dân tộc ở biên giới. 



 

 63 

Dưới góc độ phát triển xã hội hôn nhân xuyên biên giới được nhìn nhận 

với cả yếu tố tích cực cũng như các vấn đề nảy sinh của nó trong quá trình 

tương tác xã hội. Một mặt, hôn nhân xuyên biên giới tăng cường sự giao lưu, 

hợp tác và phát triển  quan hệ văn hoá, khai thác thế mạnh về tài nguyên văn 

hoá phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. nhưng các tương tác hôn nhân cũng 

đem lại những mặt trái không mong muốn, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc 

gia và sự ổn định phát triển xã hội. 

Hôn nhân xuyên biên giới phát triển là cơ hội cho mối quan hệ tộc 

người xuyên biên giới phát triển kéo theo mạng lưới xã hội trong mối liên hệ 

tộc người được mở rộng. Mối quan hệ giữa họ hàng gia đình cô dâu bên này 

biên giới với mối quan hệ họ hàng bạn bè chủ rể bên kia biên giới tạo ra một 

mạng lưới xã hội rộng mở. Trong phong tục tập quán của người Hmông đã là 

quan hệ gia đình, họ hàng họ có một uy tín, niềm tin nhất định mà trong quan 

hệ với các dân tộc khác không có được.  

Tuy nhiên, trong mối quan hệ thân tộc, hôn nhân này, các  đối tượng 

xấu lợi dụng lòng tin trong đồng tộc bên kia biên giới để thực hiện các hành 

vi buôn bán ma túy, buôn lậu trâu bò, nhất là lợi dụng uy tín quan hệ họ hàng 

xuyên biên giới để dụ dỗ buôn bán phụ nữ qua biên giới… 

 Trong vấn đề vượt biên trái phép vi phạm quy chế biên giới xảy ra 

thường xuyên trong nội tộc người Hmông xuyên biên giới. Dựa vào địa hình 

đặc thù của khu vực, có nhiều đường dân sinh cắt ngang hai bên biên giới 

vượt qua sự kiểm soát của lực lượng biên phòng Việt Nam và Lào. Những 

chuyến vượt biên trái phép ngoài vấn đề hôn nhân xuyên biên giới còn kéo 

theo một loạt hệ luỵ không mong muốn là ảnh hưởng trực tiếp an ninh xuyên 

biên giới. 

Như ta đã biết, sinh kế truyền thống của đồng bào Hmông mà tập quán 

du canh du cư, phát nương làm rẫy là tập tục đã tồn tại từ lâu đời.  Hiện nay 
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tại biên giới Việt Nam sự thu hẹp của quỹ đất do phát triển dân số, xây dựng 

cơ sở hạ tầng một cách ồ ạt phá huỷ môi trường cảnh quan thiên nhiên làm  

phát sinh tình trạng mất đất, mất rừng, thiếu  đất đai canh tác của dân tộc 

thiểu số. Trong khi đó bên kia biên giới, đất rộng, người thưa, đất đai màu mỡ 

bỏ hoang nhiều, người dân các xã vùng biên giới qua biên giới bất hợp pháp 

bằng đường dân sinh hay hợp pháp bằng giấy thông hành hoặc hộ chiếu du 

lịch sang Lào thuê đất canh tác, xuất hiện hiện tượng xâm canh xâm cư, bên 

cạnh đó còn kéo theo hiện tượng tái trồng cây thuốc phiện bên kia biên giới 

mà lực lượng quản lý không bao quát hết. Việc xâm canh xâm cư trái phép, 

khai thác rừng đầu nguồn gây đến cạn kiệt nguồn nước ô nhiễm môi trường 

ảnh hưởng đến cả hai bên biên giới. 

 Về khía cạnh xã hội, mạng lưới xã hội phát triển bắt nguồn từ hôn 

nhân xuyên biên giới là những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng 

mối quan hệ tộc người xuyên biên giới hình thành từ hôn nhân xuyên biên 

giới tạo các cơ sở trốn truy nã từ cơ quan an ninh Việt Nam. Bên cạnh đó, đã 

hình thành các nhóm buôn lậu trâu bò xuyên biên giới; buôn lậu ma tuý, buôn 

bán, dụ dỗ phụ nữ, thiếu nữ nhẹ dạ bán sang bên kia biên giới cũng đang trở 

nên phổ biến. Quan trọng hơn nữa tại khu vực một số phần tử  nổi loạn lợi 

dụng mối quan hệ tộc người xuyên quốc gia nổi “phỉ” chống phá nhà nước 

Lào và Việt Nam gây bất ổn cho an ninh dọc biên giới hai nước. Riêng vấn 

nạn tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, trong vài năm trở lại đây tuyến biên giới 

Việt-Lào trở thành điểm nóng của nạn buôn bán và vận chuyển ma tuý từ tam 

giác vàng qua cửa khẩu biên giới Việt- Lào vào sâu trong nội địa Việt Nam và 

từ đó sang nước thứ ba. Có thời điểm trong một xã của huyện Kỳ Sơn tính 

Nghệ An đã có tới hàng chục người bị bắt vì tội vận chuyển và buôn bán ma 

tuý xuyên biên giới.  



 

 65 

 Về mặt chính trị, phát triển mạng lưới xã hội do hôn nhân xuyên biên 

giới hình thành cũng góp phần phát triển đạo Tin lành trong Cộng đồng người 

Hmông khu vực biên giới Việt- Lào gây chia rẽ trong nội bộ tộc người. Mặc 

dù về phía công an và bộ đội biên phòng Việt Nam đã rất cố gắng bảo vệ 

không cho các đối tượng truyền giáo Tin lành hoạt động ở vùng biên giới này. 

Tuy nhiên, một số đối tượng người Hmông ở bên Lào vẫn lén lút, lợi dụng 

các mối quan hệ thân tộc và hôn nhân xuyên biên giới để  tuyên truyền, phát 

tán một số băng đĩa, chương trình âm nhạc, thậm chí lén lút truyền đạo trực 

tiếp ở một số bản người Hmông ngay sát biên giới.    

Những xu hướng trên đang ngày càng xuất hiện với tần xuất dày đặc 

hơn dưới tác động của những bất ổn về an ninh thế giới cũng như khu vực 

hiện nay. Những tác động này tưởng chừng như ở bên ngoài những thực chất 

đã tác động không nhỏ đến ổn định chính trị  vùng dân tộc thiểu số. 

Tình trạng xưng vua, nổi phỉ  của người Hmông tại Tây Nghệ An gắn 

bó chặt chẽ với quan hệ tộc người xuyên biên giới và hôn nhân xuyên biên 

giới và làm ảnh hưởng nhiều mặt đến hệ thống chính trị cơ sở, an ninh biên 

giới và mối quan hệ Việt Nam-Lào. Nhìn tổng thể mối quan hệ tộc người 

xuyên biên giới ở nước ta nhất là mối quan hệ đồng tộc xuyên biên giới của 

người Hmông tại khu vực biên giới Việt Nam- Lào dưới tác động của toàn 

cầu hoá sẽ có những ảnh hưởng và ngày càng tham dự sâu hơn vào đời sống 

chính trị, văn hoá xã hội quốc gia. Nếu như không có những phối hợp từ cả 

hai nước Việt Nam và Lào, mối quan hệ này sẽ ngày càng ảnh hưởng sâu, 

rộng đến an ninh biên giới cũng như khu vực trong thời gian tới. 

- Về quản lý nhân khẩu, hộ khẩu khu vực biên giới 

Bên cạnh vấn đề kết hôn không có giấy giá thú, vấn đề con nuôi và 

quản lý trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam có hôn nhân xuyên biên giới cũng 

là vấn đề phức tạp đối với cơ quan quản lý nhân khẩu.  
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Do cha mẹ không đăng ký kết hôn, người nhập cư tại Việt Nam sau khi 

kết hôn không làm thủ tục đăng ký, không nhập quốc tịch của phụ nữ Lào lấy 

chồng người Việt và những người con của họ không có giấy tờ tuỳ thân, 

không đăng ký khai sinh, điều này sẽ đem lại nhiều thiệt thòi cho thế hệ sau 

này về quyền công dân, gây khó khăn cho công tác quản lý của địa phương. 

Trước thực trạng trên, huyện Kỳ Sơn đã có nhiều cố gắng tiến hành các thủ 

tục pháp lý để cấp lại hộ khẩu và giấy khai sinh nhằm đảm bảo quyền lợi cho 

họ và cho con họ. Tuy nhiên, có những trường hợp không có giấy chứng sinh 

nên rất khó khi làm giấy khai sinh cùng hộ khẩu, điều này sẽ gây thiệt thòi 

cho con em của họ khi đến tuổi đi học hay đến những cơ sở khám chữa bệnh 

để được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành. 

Hệ luỵ nhãn tiền là chính quyền địa phương rất khó can thiệp giải quyết 

các gia đình” không biên giới” này. Không chỉ vậy những đứa trẻ sinh ra bởi 

cặp vợ chồng không đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật vẫn là đối 

tượng bị thiệt thòi. Không ít trẻ em đến tuổi đi học không có giấy khai sinh vì 

cha mẹ không có đăng ký kết hôn, không có hộ khẩu nên không làm được các 

thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho con em. Bên cạnh đó, những hệ luỵ xảy ra 

đối với những cặp vợ chồng xuyên biên giới này họ không được hưởng những 

chính sách hộ trợ hộ nghèo, vay vốn chính sách của nhà nước và nhất là vấn 

đề bảo hiểm y tế khi ốm đau. 

 Tình trạng không giấy hôn thú, không giấy từ thuỳ thân gây khó cho 

việc quản lý đối với các cơ quan chức năng mà cũng gây khó khăn cho chính 

bản thân chủ thể, vì vậy hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như của các nước 

có chung đường biên giới với Việt Nam cần phải có những chính sách phối 

hợp để nhằm hợp thức hoá những trường hợp này tránh gây tổn hại đến an 

ninh quốc gia của cả hai bên. 
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3.3. Một số giải pháp quản lý hôn nhân xuyên biên giới và đảm bảo an 

ninh vùng biên giới Việt- Lào hiện nay. 

- Từ phía Việt Nam:  

Thứ nhất, phối hợp với các cơ quan quản lý của tỉnh Xiêng Khoảng 

thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận cam kết trong đề án thực hiện 

“Thoả thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào  về 

việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú vùng biên giới 

hai nước”. Bên cạnh đó, cùng với những sửa đổi của Luật Hôn nhân và Gia 

đình, Luật Hộ tịch 2015 quy định về kết hôn với người nước ngoài, các thủ 

tục pháp lý cần được tháo gỡ theo hướng đơn giản hóa các thủ tục với người 

dân. Tạo điều kiện cấp các giấy tờ tùy thân, hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký kết hôn, 

đăng ký khai sinh để người dân sớm ổn định cuộc sống. 

 Thứ hai, tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức quốc gia dân tộc. 

Tuyên truyền, vận động người H mông nâng cao ý thức quốc gia trong việc 

bảo vệ đường biên giới, củng cố các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và cùng 

phát triển của các cộng đồng dân cư ở hai bên biên giới, xây dựng các bản kết 

nghĩa của hai nước tạo sự đoàn kết, hài hòa giữa văn hóa tộc người và văn 

hóa quốc gia. 

Thứ ba, thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo cải thiện kinh 

tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao dân trí cho 

người dân vùng sâu vùng xa. Xoá bỏ tệ nạn xâm canh xâm cư bằng cách 

chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng vùng biên 

giới. Trong những năm, qua một số bản thuộc huyện Kỳ Sơn đã mạnh dạn 

trồng gừng xen giữa hai vụ lúa và đặc biệt có  nơi trồng hoa ly cung cấp cho 

vùng xuôi đã đem lại hiệu quả kinh tế cao nâng cao đời sống người dân giữ 

dân ở lại quê hương không di dân tự do sang biên giới. 
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Thứ tư, tích cực vận động tuyên truyền và phổ biển pháp luật cho người 

dân vùng biên giới  chống di cư, vận động phong trào kết hôn theo đời sống 

mới, hoàn thành mọi thủ tục đăng ký kết hôn, nhập quốc tịch Việt Nam đối 

với các cô dâu Lào sang làm dâu Việt Nam. Pháp luật Việt Nam, nhà nước 

Việt Nam ủng hộ hôn nhân xuyên biên giới có yếu tố nước ngoài, tạo mọi 

điều kiện cho các cặp vợ chồng hoàn thành các thủ tục đăng ký kết hôn nhập  

quốc tịch Việt nam và khai sinh cho trẻ em mới ra đời. 

Thứ năm, đối với các cơ quan làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương như bộ 

đội biên phòng và công an phải đi sâu vân động người dân ngăn chặn mọi 

mầm mống, đối tượng gây bạo loạn gây mất ổn định an ninh vùng biên. Vận 

động bà con tránh âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch chống phá 

nhà nước. phối hợp với lực lượng địa phương tăng cường tuần tra đường biên, 

các lối mòn ngăn chặn kịp thời âm mưu lật đổ chính quyền của các thế lực đối 

lập và triệt phá các ổ nhóm vận chuyển ma tuý, buôn bán người từ bên kia 

biên giới. 

Thứ sáu, phối hợp với các cơ quan phía Lào tại khu vực biên giới tạo 

điều kiện thuận lợi giúp đỡ các bản người Hmông phía Lào giáp biên về phát 

triển kinh tế, văn hoá giáo dục xã hội nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị 

giữa hai nước Việt Nam- Lào. 

Thứ bảy, một số chính sách của nhà nước không phù hợp với đời sống 

vùng dân tộc thiểu số cần sửa đổi, bổ sung. Cách áp dụng các chính sách dân 

tộc cũng phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh từng vùng, không nên áp đặt 

một mô hình nhất định cho tất cả các vùng dân cư, dân tộc thiểu số.  

- Phía Lào: 

Phối hợp cùng Việt Nam có những giải pháp giảm thiểu tình trạng xâm 

canh xâm cư, vượt biên trái phép. Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin 

về âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các nhóm phỉ ở khu vực biên 

giới, về tình hình vi phạm quy chế biên giới và hoạt động của các tội phạm 
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giữ ổn định an ninh quốc phòng hai bên. Phối hợp tuần tra khu vực biên giới, 

xoá bỏ các đường mòn vận chuyển ma tuý dọc biên giới Việt-Lào.   

Phối hợp với các cấp chính quyền phía Việt Nam, thực hiện thoả thuận ký 

giữa hai chính phủ về chống di cư tự do, kết hôn không giá thú tại khu vực biên 

giới Việt Nam- Lào theo Nghị định đã ký kết giữa hai Chính phủ từ năm 2013. 

 Để ổn định an ninh biên giới vừa là chính sách an ninh của nhà nước, 

vừa góp phần ổn định đời sống cho các dân tộc sống dọc biên giới Việt Nam- 

Lào. Các cơ quan chức năng của hai bên biên giới Việt –Lào cần xây dựng 

các kế hoạch cụ thể phối hợp có các giải pháp tuyên truyền vận động bà con 

hai bên xoá bỏ tình trạng xâm canh xâm cư, vượt biên trái phép. Tuyên truyền 

vận động các cặp hôn nhân kết hôn không giá thú tiến hành thủ tục đăng ký 

kết hôn, nhập quốc tịch Việt tại Việt Nam và nhập quốc tịch Lào nếu định cư 

trên đất Lào. Tạo điều kiện dễ dàng cho các cơ quan chức năng quản lý nhân 

khẩu hai bên biên giới, tránh tình trạng các tội phạm trốn truy nã trên cả hai 

nước trà trộn vào cư dân hai bên góp phần xây dựng đường biên giới Việt 

Nam- Lào ổn định, hoà bình, hữu nghị và hợp tác. 
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Tiểu kết chương 3 

Hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông ở xã Nậm Cắn chịu sự tác 

động của nhiều yếu tố, trong đó nổi lên là những đặc trưng trong văn hóa tộc 

người. Hiện tượng kết hôn xuyên biên giới phản ảnh rõ nét mối quan hệ tộc 

người xuyên biên giới và các mối quan hệ ấy luôn có sự gắn kết bền chặt ít 

chịu sự chi phối bởi những quy định quản lý, phân định đường biên giới và 

các quy định mang tính quốc gia về quản lý nhân khẩu, hộ khẩu. Bên cạnh đó, 

hôn nhân xuyên biên giới ở xã Nậm Cắn cũng chịu nhiều ảnh hưởng bởi yếu 

tố hiện đại, kinh tế phát triển và xu hướng toàn cầu hóa. 

Hôn  nhân xuyên biên giới ở xã Nậm Cắn đã có những thay đổi do 

chính sách quản lý chặt chẽ về việc qua lại biên giới, quản lý nhân khẩu hộ 

khẩu vùng biên giới. Tuy nhiên, nhưng trên thực tế, tình trạng kết hôn xuyên 

biên giới và các mối quan hệ hôn  nhân, quan hệ tộc người xuyên biên giới đã 

và đang có những ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định và phát triển ở khu 

vực biên giới. 

Tác động đối với an ninh biên giới do các mối quan hệ mà hôn nhân 

xuyên biên giới tạo dựng sau khi kết hôn, đó là mối quan hệ đồng tộc mở 

rộng đối với phía cô dâu cũng như chú rể trong hôn nhân xuyên biên giới. Các 

mối quan hệ này đã gây ra những tác động tiêu cực đến an ninh biên giới như 

lợi dụng mạng lưới xã hội để phát triển đường dây vận chuyển ma tuý, buôn 

bán người, buôn lậu gây mất ổn định biên giới, …. 

Người Hmông với mối quan hệ đồng tộc xuyên biên giới mạnh mẽ, tính 

cố kết tộc người cao, thường xuyên qua lại hai bên biên giới thăm thân, làm 

ăn, và kết hôn xuyên biên giới. Đối với họ, kết hôn xuyên biên giới là chuyện 

bình thường từ xưa đến nay, phong tục tập quán nhiều khi được coi trọng hơn  

so với ý thức quốc gia. Việc kết hôn xuyên biên giới xét về mặt tích cực làm 

khăng khít thêm mối quan hệ tộc người, thắt chặt mối quan hệ Lào- Việt Nam 
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tại khu vực biên giới, giúp nhau cùng phát triển kinh tế biên giới. Bên cạnh 

những tác động tích cực, kết hôn xuyên biên giới nhất là các cuộc hôn nhân 

xuyên biên giới không có giấy giá thú hiện nay sẽ gây khó khăn cho việc quản 

lý nhân khẩu địa phương, quản lý cư dân hai bên biên giới. Ngoài ra, cư dân 

lợi dụng mối quan hệ xuyên biên giới để buôn lậu, vận chuyển ma tuý buôn 

bán phụ nữ gây nên các tệ nạn xã hội và nhất là các thế lực thù địch lợi dụng 

mối quan hệ tộc người xuyên quốc gia chống phá sự ổn định, hữu nghị và 

phát triển của khu vực biên giới này.  
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KẾT LUẬN 

Hôn nhân xuyên biên giới là một trong những vấn đề xã hội đang đặt ra 

hiện nay, nhất là trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Hôn nhân xuyên biên 

giới vốn đã có từ trong lịch sử, tồn tại và phát triển trong các cộng đồng tộc 

người cư trú ở vùng biên giới và trở nên phức tạp hơn, đa dạng hơn trong bối 

cảnh hiện đại hóa và toàn cầu hóa hiện nay. 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về hôn nhân xuyên biên giới. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu về hôn nhân xuyên biên giới ở người Hmông còn chưa 

nhiều, đặc biệt là các nghiên cứu về hôn nhân xuyên biên giới của người 

Hmông ở vùng biên giới Việt Nam - Lào.  

Áp dụng lý thuyết bản sắc văn hóa và lý thuyết về biên giới trong nghiên 

cứu về hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông cho thấy, các cuộc kết hôn 

xuyên biên giới của người Hmông vừa phản ánh rõ nét những đặc trưng cơ bản 

trong văn hóa tộc người, vừa phản ánh được tính cố kết của cộng đồng tộc người 

không chịu sự chi phối bởi biên giới quốc gia. Văn hóa tộc người rõ ràng đã 

không chịu ảnh hưởng bởi văn hóa quốc gia mà bên cạnh đó, nó có những ảnh 

hưởng nhất định đến sự ổn định và phát triển ở khu vực biên giới. 

Hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông  ở xã Nậm Cắn huyện Kỳ 

Sơn, tỉnh Nghệ An là một trong những mối quan hệ đồng tộc xuyên biên giới, 

thường xuyên qua lại thăm hỏi lẫn nhau trong các dịp lễ Tết, đi chợ phiên và 

nhiều dịp lễ hội của hai nước, đây cũng là những lí do, những hoàn cảnh để  

nam nữ Hmông ở hai bên đường biên làm quen và dẫn tới hôn nhân. Những 

cuộc hôn nhân phần lớn xuất phát từ tình cảm, tìm hiểu quen biết nhau thường 

là hôn nhân qua biên giới với người đồng tộc sống giáp ranh, cận cư giữa hai 

nước. Vì vậy, hôn nhân không gặp khó khăn trong việc hoà nhập với cuộc 

sống mới bởi có sự tương đồng về văn hoá, ngôn ngữ. Các cuộc hôn nhân ở 

khu vực này hiếm khi xảy ra xích mích, tỷ lệ li hôn không nhiều như ở các 
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vùng khác. Các cuộc kết hôn phần lớn là “Nội hôn đồng tộc và ngoại hôn 

dòng họ” rất ít các cặp kết hôn khác tộc. Các phong tục tập quán, mối quan hệ 

trong hôn nhân là sợi dây ràng buộc các thành viên trong cùng một cộng đồng 

duy trì quan hệ hôn nhân đồng tộc. 

Hiện tượng kết hôn xuyên biên giới của người Hmông ở xã Nậm Cắn là 

khá phổ biến. Có cả hai chiều kết hôn từ Việt Nam sang lấy vợ Lào và người 

Lào lấy vợ ở Việt Nam. Tuy nhiên, xu hướng chính vẫn là nam giới Việt Nam 

lấy vợ là người Lào là chủ yếu. Các cuộc hôn nhân xuất phát chủ yếu từ tình yêu 

và do quyết định tự lựa chọn của các cặp kết hôn. Tuổi kết hôn có xu hướng cao 

hơn và số lượng kết hôn ở độ tuổi trẻ vẫn có xu hướng tăng. Điều này phản ánh 

rõ nét các mối quan hệ tộc người xuyên biên giới, trong đó có hôn nhân xuyên 

biên giới ở khu vực biên giới Việt Nam – Lào vẫn có sự gia tăng. 

Nghi lễ của các cuộc hôn  nhân xuyên biên giới vẫn bảo lưu được nhiều 

nét truyền  thống và ít chịu sự ảnh hưởng bởi các chính sách quản lý của 2 

nước. Tuy nhiên, các trường hợp kết hôn xuyên biên giới phần lớn nằm ngoài 

sự quản lý của nhà nước do không đăng ký kết hôn. Bên cạnh những hạn chế 

về nhận thức, ngôn ngữ thì các thủ tục đăng ký kết hôn của hôn nhân xuyên 

biên giới ở cả hai nước đều khá phức tạp. Mặc dù đã có Nghị định của hai 

Chính phủ thỏa thuận giải quyết các trường hợp kết hôn xuyên biên giới  và di 

cư tự do từ năm 2013 nhưng cho đến nay vẫn chưa có trường hợp nào được 

công nhận và hoàn thành các thủ tục pháp lý. 

Qua nghiên cứu cho thấy ngày nay dưới tác động của toàn cầu hoá, các 

cuộc hôn nhân xuyên biên giới cũng có những biến đổi về môi trường làm 

quen, mục đích, lí do dẫn đến hôn nhân, quyền quyết định hôn nhân cũng thay 

đổi, nếu như trước kia hôn nhân của người Hmông phụ thuộc vào quyền 

quyết định của cha mẹ thì bây giờ, chủ thể nghiên cứu đều tự quyết định việc 

hôn nhân của mình. Điều đáng nói ở đây làmặc dù những cặp vợ chồng có 
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khoảng cách về địa lý nhưng hầu hết đều tuân theo phong tục tập quán, phần 

lớn các cuộc hôn nhân đều không có giấy đăng ký. Đối với họ phong tục tập 

quán đã vượt lên các quy định về mặt pháp lý. Kết qủa các cặp vợ chồng đều 

không có giấy từ tuỳ thân, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong 

việc quản lý nhân khẩu. Bên cạnh những yếu tố tích cực trong hôn nhân 

xuyên biên giới đó là tăng cường mối quan hệ đồng tộc xuyên biên giới tạo cơ 

sở cho tình hữu nghị Việt Nam- Lào ngày càng gắn bó và phát triển, đồng 

thời hôn nhân xuyên biên giớinếu không kiểm soát được sẽ gây ra nhiều khó 

khăn trong việc quản lý, gây mất trật tự, ổn định xã hội, an ninh biên giới. 

Hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông ở xã Nậm Cắn đang đặt ra 

nhiều vấn đề về đảm bảo an ninh, ổn định vùng biên giới. Bên cạnh ý nghĩa 

tích cực của mạng lưới xã hội từ các cuộc hôn nhân xuyên biên giới như tạo 

cơ hội việc làm, buôn bán kinh doanh xuyên biên giới, tăng cường các mối 

quan hệ văn hóa, giao lưu hữu nghị giữa các cộng đồng dân cư hai bên biên 

giới thì hôn nhân xuyên biên giới cũng đang đặt ra nhiều vấn đề đảm bảo an 

ninh biên giới. Trước hết là những khó khăn trong quản lý dân cư qua lại biên 

giới thăm thân, lao động, buôn bán làm ăn, gây khó khăn trong quản lý nhân 

khẩu, hộ khẩu khu vực biên giới. Các  mối quan hệ từ hôn nhân xuyên biên 

giới cũng trở thành những mạng lưới quan trọng hình thành nên các đường 

dây tội phạm buôn bán ma túy, hàng lậu qua biên giới, truyền đạo trái phép…  

Để quản lý tốt các mối quan hệ hôn nhân xuyên biên giới góp phần 

đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới, trước hết tỉnh Nghệ An và tỉnh 

Xiêng Khoảng cần triển khai sớm các thỏa thuận hợp tác trong việc giải quyết 

các trường hợp kết hôn không giá thú, cấp giấy chứng nhận kết hôn, khai sinh 

và nhập quốc tịch cho công dân hiện đang cư trú ở mỗi nước. Bên cạnh đó là 

tăng cường các hoạt động hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống cho người dân và 

đặc biệt là ngăn chặn các mạng lưới, tội phạm xuyên quốc gia để đảm bảo an 

ninh, an toàn khu vực biên giới. 
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Hôn nhân xuyên biên giới tác động mạnh đến duy trì trật tự ổn định 

biên giới, do lợi dụng mối quan hệ đồng tộc xuyên biên giới các phần tử xấu 

lợi dụng phát triển việc buôn bán và vận chuyển ma tuý, buôn bán phụ nữ qua 

biên giới nhất là các phần tử chống đối lợi dụng lòng tin trong dân tộc tuyên 

truyền tư tưởng chống đối và lật đổ nhà nước kể cả ở Việt Nam lẫn Lào. Để 

ngăn chặn tình trạng này các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng liên 

quan cần phải có những biện pháp ngăn chặn, đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm 

tra giám sát ở khu vực biên giới. Ngăn chặn kịp thời hành vi buôn bán phụ nữ, 

trẻ em đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền hiểu biết về pháp luật đối với 

công dân Việt Nam nói chung và người Hmông nói riêng sinh sống ở khu vực 

biên giới để việc kết hôn qua biên giới đảm bảo đúng thủ tục pháp lý. Bên 

cạnh đó nhà nước hai bên cần có những biện pháp, chính sách phát triển kinh 

tế vùng biên ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống của các tộc người sống 

hai bên biên giới góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh hai bên biên 

giới Việt Nam- Lào vững mạnh để cùng nhau xây dựng “đường biên giới hoà 

bình hợp tác và phát triển”./. 
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Ảnh 1 Bản đồ huyện Kỳ Sơn chụp vệ tinh (Nguồn Google map) 

 

 

 Ảnh 2: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn. (Ảnh: Minh Giang.) 



 

 

 

 

Ảnh 3 Vợ chồng anh Lầu Bá Lì (người Việt) và chị Và Y Rùa 

(người Lào) ( nguồn TTXVN. Ảnh: Phạm Kiên) 

 

 

Ảnh 4: Lễ cúng ma nhà của người Hmông ở bản Trường Sơn. 

(ảnh: Đặng Hoa). 

 

http://www.ngheanonline.com/wp-content/uploads/2014/04/tuc-bat-vo.jpg


 

 

 

Ảnh 5: Mang quà về thăm mẹ vợ ở bên Lào (ảnh: Đặng Hoa). 

 

 

Ảnh 6:Trên đường đi chợ (Ảnh TTXVN) 

 



 

 

 

Ảnh 7: Chợ cửa khẩu Nậm Cắn – Noong Hét (Ảnh Minh Giang). 

 

 

Ảnh 8: Một góc chợ Nậm Cắn ( nguồn TTXVN) 



 

 

 

Ảnh 9: Bản người Hmông ở huyện Noong Hét, Lào (Ảnh Minh Giang). 

 

 

 Ảnh 10: Nhà của người Hmong- xã Nậm Cắn(Ảnh Minh Giang). 



 

 

 

 

Đường lên cửa khẩu nhìn từ trên cao (Nguồn TTXVN) 

 

 

Đường lên cửa khẩu Nậm Cắn. ( Nguồn TTXVN) 

 



 

 

 

Cửa khẩu Nậm Cắn- Việt Nam. (Ảnh Minh Giang). 

 

 

 

Cửa khẩu Nậm Cắn- Phía Lào. (Ảnh Minh Giang). 



 

 

 


