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CHÍNH SÁCH CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 
ĐỐI VỚI NGƯỜI HOA, HOA KIỀU VÀ DI DÂN 
TRUNG QUỐC MỚI TRƯỚC SỰ TRỖI DẬY CỦA 

TRUNG QUỐC

TS. DƯƠNG VĂN HUY

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

BỨC TRANH NGƯỜI HOA, HOA KIỀU VÀ DI 
DÂN TRUNG QUỐC MỚI Ở ĐÔNG NAM Á

• Hiện nay trên thế giới tổng số có 60 triệu người Hoa, 
Hoa kiều, trong đó Đông Nam Á khoảng 40 triệu, 
chiếm khoảng 70%.

• Di dân Trung Quốc mới gia tăng mạnh cùng với việc 
cải thiện quan hệ Trung Quốc – Đông Nam Á. 

• Ngoài Singapore tiếp nhận những di dân Trung 
Quốc có kỹ năng (chủ yếu lưu học sinh ở lại làm việc) 
thì nhóm các quốc ia CLMV chủ yếu tiếp nhận di 
dân lao động phổ thông và tiểu thương.
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SỐ LƯỢNG VÀ SỰ PHÂN BỐ NGƯỜI HOA VÀ HOA KIỀU Ở CÁC 
CHÂU LỤC NĂM 2008

(ĐƠN VỊ: NGƯỜI)

Khu vực Số người/tỷ lệ %* Di dân mới/tỷ lệ %**

Tổng số 45.430.000/100,00 10.300.000/22,60

Châu Á 35.480.000/78,10 4.000.000/11,27

Châu Mỹ 6.300.000/13,90 3.500.000/56,00

Châu Âu 2.150.000/4,70 1.700.000/79,00

Châu Đại 
Dương

950.000/2,10 600.000/63,00

Châu Phi 550.000/1,20 500.000/90,00

*Chiếm % tổng số người Hoa, Hoa kiều toàn thế giới; ** Chiếm % tổng số người Hoa, Hoa kiều ở tại

PHÂN BỐ NGƯỜI HOA, HOA KIỀU Ở ĐÔNG NAM Á

Đông Nam Á so với thế giớiĐông Nam Á
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PHÂN BỐ NGƯỜI HOA VÀ HOA KIỀU Ở ĐÔNG NAM Á VÀ TỶ LỆ % 
SO VỚI DÂN SỐ SỞ TẠI 

(ĐƠN VỊ: NGƯỜI)

Nước Năm Số người
Tỷ lệ % so với tổng 

dân số sở tại
Số lượng di dân mới

Indonesia 2007 10.000.000 4,1% 100.000

Thái Lan 2007 7.000.000 11% 350.000-400.000

Malaysia 2006 6.450.000 23,7% 100.000-150.000

Singapore 2007 3.600.000 77% 350.000

Myanmar 2007 2.500.000 4,5% 1.000.000-1.100.000

Philippines 2006 1.500.000 1,6% 200.000

Việt Nam 2007 1.400.000 1,67% 100.000-150.000

Campuchia 2007 700.000 5% 200.000-250.000

Lào 2007 280.000 15% 130.000

Brunei 2007 56.000 15% -

Tổng 2007 33.486.000 5,96% 2.530.000-2.830.000

Nguồn: Khái quát người Hoa và Hoa kiều hải ngoại năm 2008, Center for Southeast Studies, Xiamen University

NGƯỜI  HOA CÓ TIỀN LỰC KINH TẾ LỚN Ở ĐÔNG 
NAM Á

• Người Hoa tập trung chủ yếu ở các trung tâm kinh tế
của các nước – “Chinatown”

• Người Hoa nắm trong tay các hoạt động kinh tế chủ
đạo như tài chính ngân hàng, các ngành dịch vụ, 
thương mại và công nghiệp

• Đầu tư của các quốc gia Đông Nam Á vào Trung 
Quốc chủ yếu là từ cách nhà đầu tư người Hoa ở
khu vực
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TỶ LỆ NGƯỜI HOA SO VỚI TỔNG DÂN SỐ VÀ MỨC ĐỘ 
KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÁC NƯỚC 

ĐÔNG NAM Á

Nước Tỷ lệ % so với tổng dân số Tỷ lệ % đóng góp GDP

Thái Lan 3 60

Indonesia 4 70

Philippines 3 70

Malaysia 30 50

Singapore 75 90

Nguồn: Alexander Larin: The Chinese diaspora in Southeast Asia: gains and losses, Russian International Affairs Council, 16 
january2014, http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=2989#top-content

(1)
• Người Hoa chi phối chính trị và kinh tế

(Singapore)

(2)

• Chính sách đồng hoá và sự hội nhập của 
người Hoa và xã hội sở tại (Thái Lan, 
Philippinese, Campuchia, Việt Nam, Lào)

(3)
• Người Hoa là “vấn đề” đối với một số quốc 

gia (Indonesia, Malaysia, Myanmar)

Địa vị người Hoa ở các quốc gia Đông Nam Á
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NGƯỜI HOA Ở SINGAPORE

Nắm chính trị

Kiểm soát kinh tế

Văn hoá Trung Hoa 
được bảo tồn tốt

THÁI LAN

• Người Hoa có vị trí kinh tế
và chính trị cao

• Người Hoa hội nhập cao 
do chính sách “đồng 
hoá” của Thái Lan (ngôn 
ngữ, danh tính), nhận biết 
người Hoa chủ yếu qua 
huyết thống

• Di dân Trung Quốc cũng 
gia tăng, chính phủ Thái 
Lan kiểm soát tương đối 
chặt

Chinatown Bangkok
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CHÍNH SÁCH CỦA THÁI LAN ĐỐI VỚI NGƯỜI HOA, 
HOA KIỀU

• Thái Lan là quốc gia thực hiện chính sách “đồng hoá” hiệu quả 
đối với người Hoa khiến cho người Hoa dễ dàng hội nhập vào 
xã hội quốc gia này;

• Chính sách đối đãi công bằng với tất cả các tộc người khiến 
cho người Hoa nhanh chóng hội nhập vào xã hội Thái Lan;

• Năm 1973, trong Hiến pháp Thái Lan quy định những hậu duệ 
con của bố mẹ là ngoại kiều mà sinh ra ở Thái Lan thì được 
hưởng mọi quyền lợi  chính trị hoàn toàn giống như người 
Thái;

• Năm 1975 Chính phủ Thái Lan tuyên bố: những người Hoa 
sau khi nhập tịch thì lập tức được hưởng quyền công dân, 
trong đó có quyền bầu cử và ứng cử.

• Một số Thủ tướng Thái Lan là người gốc Hoa.

PHILIPPINES

• Người Hoa có vị trí kinh 
tế cao

• Người Hoa hội nhập rất 
sâu – hiện nay chủ yếu là 
“người Hoa hỗn huyết” 
(Metis Chinese)

• Người Hoa cũng tỏ ra 
long lắng trước những 
biến động quan hệ Trung 
Quốc - Philippines
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11 TỶ PHÚ NGƯỜI PHILIPPINES THEO TỜ FORBES 2016 

Số thứ tự 
trên thế 

giới
Tỷ phú

Nguồn gốc 
tài sản

Công ty/Tập đoàn

Tài sản tĩnh 
năm 2016

(Tỷ USD)

71 Henry Sy and family Đa dạng SM Investments Corp. City of Dreams Manila 13,3 

270 John Gokongwei Jr. Đa dạng JG Summit Holdings, Cebu Pacific, Universal Robina 5,1

380 Lucio Tan and family Đa dạng
Asia Brewery, Philip Morris-Fortune Tobacco, 
Philippine Airlines, Philippine National Bank

4

421 George Ty and family Ngân hàng GT Capital, Metrobank 3,8

569 David Consunji Xây dựng DMCI Holdings 3,2

569 Andrew Tan Đa dạng
Megaworld, McDonald's, Emperador Distillers, 

Resorts World Manila
3,1

569
Tony Tan Caktiong and 

family
fast food Jollibee Foods, Greenwich Pizza, Chowking 3,2

722 Enrique Razon Jr. Thể thao
International Container Terminal Services, Solaire 

Resort
2,5

1121 Lucio and Susan Tan Bán lẻ Puregold Price Club 1,63

1121 Robert Coyiuto Jr. Năng lượng
Prudential Guarantee & Assurance, PGA Cars, National 

Grid Corp.
1,59

1367 Manuel Villar
Bất động 

sản
Starmalls, Vista Land & Landscapes 1,33

CHÍNH SÁCH CỦA PHILIPPINES ĐỐI VỚI NGƯỜI HOA, 
HOA KIỀU

• Từ sau Thế chiến thứ II đến giữa những năm 70 thế kỷ, 
chính phủ Philippines thực hiện chính sách nghiêm ngặt đối 
với với vấn nhập quốc tịch của người Hoa, hoạt động chính 
trị của người Hoa bị gạt ra rìa, người Hoa rất khó khăn trong 
việc hội nhập vào xã hội Philippines;

• Trong đó, từ giữa những năm 50 thế kỷ XX, Philippines bắt 
đầu thực hiện chính sách “Philippines hoá” người Hoa Hoa 
kiều nước này. Trong vòng 20 năm sau đó, cuộc sống và 
sinh kế người Hoa bị tác động mạnh mẽ;

• Đến năm 1975, người Hoa hầu như nhập tịch Philippines, 
người Hoa từ thân phận kiều cư trở thành công dân nước 
này. Địa vị kinh tế người Hoa gia tăng, song tâm lý bài Hoa 
vẫn tiềm ẩn trong xã hội Philippines.
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INDONESIA

• Người Hoa có vai trò kinh tế
lớn ở quốc gia này

• Người Hoa vẫn là vấn đề
“nhạy cảm”

• Indonesia ít chịu tác động 
từ phía Bắc Kinh 

• Cải thiện quan hệ Trung 
Quốc – Indonesia gần đây 
đang làm hồi sinh dần thế
lực người Hoa ở đây

Chinatown in Jogyakarta, Indonesia

CHÍNH SÁCH CỦA INDONESIA VỚI NGƯỜI HOA, 
HOA KIỀU

• Sau khi Indonesia độc lập năm 1945, chính phủ Indonesia thực hiện chính sách 
“đồng hoá” đối với người Hoa, nhất là thời kỳ cầm quyền của Sukarno (từ 1945-
1967);

• Thời kỳ Suharto thanh trừng lực lượng đảo chính quân đội, trong đó có Đảng CS 
người Hoa, dẫn đến cuộc giết chóc năm 1965-66, trong đó có hơn 500 nghìn 
người Hoa bị giết hại. Vấn đề người Hoa ở nước này trở nên “nhạy cảm” so 
chính sách “bài Hoa” của nước này. Trong khi đó, Vào những năm 50 thế kỷ
trước chính quyền nước này bắt đầu nhằm vào người Hoa, nhất là Đảng CS 
Indonesia – Đảng của người Hoa, Đảng CS lớn thứ 3 thế giới, với số lượng đảng 
viên lên tới con số 2 triệu đảng viên.

• Từ năm 1967, Suharto lên cầm quyền tiếp tục chính sách “bài Hoa” và hạn chế
văn hoá người Hoa, đây cũng là thời kỳ Indonesia cắt đứt quan hệ ngoại giao 
với Trung Quốc. 

• Năm 1969, Indonesia bãi bỏ chính sách hai quốc tịch đối với người Hoa, Hoa 
kiều.
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CHÍNH SÁCH CỦA INDONESIA…

• Thời kỳ những năm 70-80, Indonesia cấm người Hoa Hoa kiều thể hiện “tính Trung 
Hoa” như: Cấm trường học tiếng Hoa, báo chí tiếng Hoa, và đoàn thể xã hội người 
Hoa. Cấm người Hoa trong cuộc sống hàng ngày không nói tiếng Hoa, dùng chữ
Hoa, cấm các biển quảng cáo tiếng Hoa, cấm in ấn chữ Hoa, đóng cửa các toà 
báo tiếng Hoa, cấm các hoạt động nghi lễ tôn giáo và văn hoá người Hoa. Kêu 
gọi người Hoa cải đạo sang Hồi giáo.

• Từ những năm 80 trở về sau, Indonesia có sự điều chỉnh chính sách đối với người 
Hoa, và nhất là khi cải thiện quan hệ ngoại giao Indonesia – Trung Quốc từ tháng 
8/1990 đã cải thiện vị trí người Hoa ở Indonesia. Chính sách đối với người Hoa cởi 
mở hơn.

• Thời kỳ sau Suharto, chính sách Indonesia đối với người Hoa thay đổi, chính phủ
thừa nhận văn hoá người Hoa, không dùng cụm từ “phi nguyên trú” đối với người 
Hoa.

• Năm 1999, chính phủ Indonesia tuyên bố, tat cả các công dân Indonesia, không 
kể tôn giáo, dân tộc và văn hoá đều bình đẳng. Xoá bỏ chính sách kỳ thị đối với 
người Hoa, đưa ra chính sách dân tộc mới, tức là đối đãi bình đẳng với tất cả các 
loại công dân, các tộc người chung sống hoà bình.

MALAYSIA

• Ở Malaysia, người Hoa có 
vai trò lớn về mặt kinh tế
nhưng lại có địa vị tương đối 
thấp về mặt chính trị

• Người Hoa được hưởng 
quyền lợi chính trị thấp hơn 
người Mã Lai;

• Quan hệ kinh tế giữa 
Malaysia và Trung Quốc chủ
yếu nằm trong tay người 
Hoa

Chinatown Kuala Lumpur
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CHÍNH SÁCH CỦA MALAYSIA ĐỐI VỚI NGƯỜI HOA, 
HOA KIỀU

• Địa vị chính trị và xã hội của người Hoa là một vấn đề tương đối “nhạy 
cảm”. Malaysia thực hiện chính sách “ưu tiên người Mã Lai”, chính phủ
bảo vệ quyền tham chính của người Mã Lai và hạn chế quyền tham 
chính đối với những công dân không phải người Mã Lai, điều này làm 
hạn chế bớt quyền của người Hoa.

• Pháp lệnh An ninh nội bộ, Pháp lệnh An ninh Quốc gia năm 1960, trong 
đó nhận mạnh một số phần tử người Hoa không trung thành với 
Malaysia, và tinh thần pháp lênh cho rằng người Hoa chiếm số đông ở
Malaysia khó tránh khỏi về mặt tâm lý có những mối liên hệ với Trung 
Quốc. Pháp lệnh này chủ yếu tập trung vào Đảng CS của người Hoa.

• Đến năm 1969 (thời điểm diễn ra cuộc bầu cử ở Malaysia) xảy ra xung 
đột (sự kiện ngày 13/5) nhằm vào người Hoa điều này đã làm suy giảm 
vai trò chính trị của người Hoa;

• Chính sách kinh tế mới NEP (1971 – 1990), đã đánh vào thực lực kinh tế
người Hoa, chuyển hoạt động kinh tê từ tay người Hoa vào tay người 
Mã Lai. Trong đó trong các tập đoàn công ty ở Malaysia thì người Mã 
Lai nắm giữ 30% cổ phần.

CHÍNH SÁCH CỦA MALAYSIA…

• Malaysia vẫn thể hiện sự hoài nghi về “lòng trung thành” của cộng 
đồng người Hoa ở quốc gia này. Chẳng hạn như năm 2003, một vụ
Bộ rường Malaysia đã phát biểu thể hiện sự hoài nghi về lòng trung 
thành của người Hoa. Điều này đã khiến cho quyền công dân 
của người Hoa bị hạn chế rất nhiều.

• Chính phủ Malaysia có những chính sách ủng hộ đối với người Hồi 
giáo, và có sự đãi ngộ không giống nhau đối với những công dân 
không phải tín đồ Hồi giáo, trong đó có người Hoa;

• Chính phủ Malaysia vẫn thừa nhận tiếng Hoa là một trong những 
ngôn ngữ chính thức được sử dụng nước này và cho phép loại 
hình giáo dục tiếng Hoa được tồn tại trong cộng đồng người Hoa. 
Tuy nhiên, đào tạo từ bậc dạy nghề đến đại học thì do nhà nước 
quy định không cho phép mở trường Đại học dạy bằng tiếng Hoa
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CAMPUCHIA

• Chính sách đối với người Hoa và 
Hoa kiều có sự khác nhau trước và 
sau năm 1993;

• Cho đến nay, người Hoa có vị trí 
tương đối cao cả về kinh tế và 
chính trị

• Văn hoá người Hoa được đề cao 
cùng với việc Trung Quốc đẩy mạnh 
“ảnh hưởng mềm” ở quốc gia này

• Campuchia cởi mở với người Hoa 
nhưng lại siết chặt với người Việt ở
quốc gia này

• Di dân Trung Quốc tăng nhanh 
cùng với sự gia tăng quan hệ Trung 
Quốc - Campuchia

LÀO

• Người Hoa có số lượng ít, song vai trò 
kinh tế quan trọng;

• Chính sách với người Hoa khác nhau 
trước và sau năm 1989 – thời điểm bình 
thường hoá quan hệ Lào – Trung Quốc;

• Người Hoa ở Lào chủ yếu tập trung lĩnh 
vực kinh tế, nhạt về chính trị

• Văn hoá người Hoa được phát triển 
mạnh do sự đẩy manh yếu tố giáo dục 
các trường tiếng Hoa;

• Quan hệ Trung Quốc – Lào gia tăng 
làm tăng cường di dân Trung Quốc mới

• Di dân Trung Quốc ngày càng nhiều, 
Lào gần như không kiểm soát được bộ
phận này – nỗi lo của chính phủ và 
người dân Lào
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MYANMAR

• Sau khi độc lập năm 1948, người Hoa ở
nước này không có quyền về mặt chính 
trị, họ không có quyền tham gia ứng cử, 
không được thực hiện nghĩa vụ công 
dân.

• Thời kỳ xây dựng XHCN (1962-1988): 
Chính phủ Myanmar thực hiện chính 
sách kỳ thị đối với người Hoa. Họ là công 
dân loại hai loại ba, địa vị xã hội thấp.

• Chính phủ thực hiện chính sách quốc 
hữu hoá nên kinh tế đã tấn công vào 
thực lực kinh tế người Hoa. 

• Các trường học tiếng Hoa bị đóng cửa, 
giáo dục tiếng Hoa bị xoả bỏ; các đoàn 
thể xã hội người Hoa bị giải tán hơn nửa. 

MYANMAR…

• Năm 1982, ban hành luật công dân đã 
hợp pháp hoá sự kỳ thị đối với người 
Hoa.

• Từ năm 1988, chính phủ trấn áp các tổ
chức và đảng phái đối lập, trong đó có 
Đàng CS người Hoa Myanmar;

• Từ năm 1990, chính biến ở Myanmar, 
chính quyền đối xử cởi mở hơn với 
người Hoa, không còn kiềm chế trấn áp 
nhưng thời kỳ trước năm 1988. Người 
Hoa được phép khôi phục các đoàn 
thể truyền thống, báo chí tiếng Hoa 
được phát hành.

• Vị thế người Hoa dần được khôi phục, 
song các phiến quân người Hoa vẫn là 
vấn đề “nhạy cảm”.
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SỰ GIA TĂNG ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI 
VỚI ĐÔNG NAM Á

• Tăng cườn ngoại giao kinh tế/ngoại giao quà tặng 
với các nước trong khu vực

• Chính trị - ngoại giao: Cải thiện quan hệ Indonesia, 
Malaysia, tăng cường quan hệ thân cận với 
Campuchia, Lào…

• Gia tăng ảnh hưởng mềm: văn hoá và nhất là tiếng 
Hoa với vai trò lớn của các Học viện Khổng Tử

HỌC VIỆN KHỔNG TỬ VÀ LỚP HỌC KHỔNG TỬ Ở
CÁC CHÂU LỤC

(Nguồn: Báo cáo phát triển hàng năm Học viện Khổng Tử, 2013 và 2015)

Học viện Khổng Tử Lớp học Khổng Tử 
2013 2015 2013 2015 

Châu Lục Tại 
quốc 
gia 

Số 
lượng 

Tại 
quốc 
gia 

Số 
lượng 

Tại 
quốc 
gia 

Số 
lượng 

Tại 
quốc 
gia 

Số 
lượng 

Châu Âu 37 149 40 169 19 153 28 257 
Châu Mỹ 16 144 18 157 6 384 8 544 
Châu Á 32 93 32 110 13 50 18 90 
Châu Phi 27 37 32 46 8 10 14 23 
Châu Đại 
Dương 

3 17 3 18 2 49 4 86 

Tổng 120 440 125 500 48 646 72 1.000 
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BẢNG THỐNG KÊ HỌC VIỆN KHỔNG TỬ VÀ LỚP 
HỌC KHỔNG TỬ Ở ĐÔNG NAM Á

Quốc Gia Học viện Khổng Tử Lớp học Khổng Tử

Thái Lan 14 11

Indonesia 6 0

Philippines 4 0

Malaysia 2 0

Campuchia 1 3

Singapore 1 2

Lào 1 0

Việt Nam 1 0

Myanmar 0 3

Tổng 30 19

(Tính đến cuối năm 2014)

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TRUNG QUỐC GIA TĂNG ẢNH 
HƯỞNG Ở KHU VỰC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOA

Tác động đối với 
người Hoa, Hoa 

kiều và di dân TQ 
mới ở Đông Nam 

Á

Gia tăng 
cơ hội

Vai trò kinh tế và và trò kết nối gia tăng

Gia tăng hoạt động di dân Trung Quốc 
mới 

Thách 
thức

Gia tăng sức ép đối với người Hoa khi 
mâu thuẫn chủ quyền lãnh thổ gia 

tăng

Người dân bản địa lo ngại xuất hiện 
ngày càng nhiều “Chinatown” mới

Khó khăn đối với chính quyền sở tại trong 
việc ứng xử với những người Trung Quốc 

mới di cư
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VẤN ĐỀ NGƯỜI HOA Ở MỘT SỐ QUỐC GIA

• Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông khiến cho người Hoa ở 
một số quốc gia như ở Philippines cảm thấy lo lắng – họ giữ thái 
độ “trung lập căng thẳng”;

• Người Hoa được coi là tương đối “nhạy cảm” ở Indonesia liên quan 
đến hoạt động “bài hoa” năm 1998.

• Căng thẳng giữa người Hoa với người Mã Lai ở Malaysia gia tăng 
khi vị thế kinh tế người  Hoa gia tăng và quyền lợi chính trị lại bị 
hạn chế.

• Phiến quân người Hoa ở Myanmar

• Thế khó xử ủa người Hoa ở Singapore trước sự gia tăng ảnh hưởng 
của Trung Quốc. 

• Mâu thuẫn về mặt kinh tế
giữa người gốc Mã Lai với 
người Hoa ở Malaysia

Người dân Malaysia phản đối việc xây dựng dự án 
Datum Jelatek ở thị trấn Taman Keramat, thuộc bang 
Selangor, vì lo ngại nơi đây thành “Chinatown”
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Người Hoa vẫn là vấn đề “nhạy cảm” 
ở Indonesia

CÁC PHIẾN QUÂN Ở
MYANMAR

• Năm 1989, Đảng CS Myanmar –
đảng của người Hoa bị giải tán sau 
chính biến ở nước này, những 
người Hoa này chạy tản mát đến 
những khu vực phía Bắc Myanmar 
thành lập lên các “Đặc khu chính 
quyền độc lập của người Hoa”  ở 
Bang Shan (Shan State) kiểm soát 
80% khu vực biên giới Myanmar –
Trung Quốc

• Các “Đặc khu” này như: 
• (1) Kachin (khoảng 300.000 

dân trong đó 90% là người Hán)
• (2) Wa
• (3) Kogang
• (4) Mongla

Lãnh đạo 80 tuổi của phiến quân Kokang, Bành Gia 
Thanh và còn được biết đến với tên gọi Kyar Shin ở 
Myanmar
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QUẢN LÝ DI DÂN TRUNG 
QUỐC MỚI Ở CÁC QUỐC GIA

Việc kiểm soát chặt chẽ
những di dân Trung Quốc mới 
của các quốc gia Đông Nam 
Á không giống nhau:

• Những quốc gia Đông Nam 
Á phát triển hơn kiểm soát 
hoạt những di dân Trung 
Quốc mới tốt hơn, nhất là 
Singapore

• Các quốc gia CLMV là 
những nước phát triển thấp 
hơn và hầu như kiểm soát 
không hiệu quả đối với 
những di dân Trung Quốc 
mới.


