
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục: 29 (2013): 74-78 

 74 

 

PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH VĂN HÓA XÃ HỘI TRONG HÔN NHÂN QUỐC TẾ - 
TRƯỜNG HỢP PHỤ NỮ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  
LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN/HÀN QUỐC  

Lê Nguyễn Đoan Khôi1 
1 Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ 

Thông tin chung: 
Ngày nhận: 24/06/2013 
Ngày chấp nhận: 25/12/2013
 
Title:  
Analysis of socio-culture 
factors of International 
marriages – the case of the 
Mekong River Delta 
Vietnamese women's 
marriages 
toTaiwanese/Koreans 

Từ khóa:  
Kinh tế- xã hội, Hôn nhân 
Việt Nam-Đài Loan/Hàn 
Quốc, ĐBSCL 

Keywords: 
Socio-culture, Vietnamese – 
Taiwanese/Korean 
marriages, MRD 

ABSTRACT 

International marriage has received increasing attention in recent years, 
both from a theoretical perspectives and practical studies due to a concern 
with urgent policy issues arising from the emerging trends. The aim of this 
research is to analyze the current situations and the factors affecting to the 
Vietnamese – Taiwanese/Korean marriages through evaluating factors of 
socio-culture of international marriages in the context of globalization. 
The paper will; attempt to update our knowledge of the trends in the 
international marriages in the region, categorize the kinds of international 
marriages taking place and their relative numerical importance in the 
overall international marriage pictures. In addition, it will discuss the 
factors contributing to the trends in international marriages, especially in 
the case of Vietnamese-Taiwanese/Korean marriages in the Mekong River 
Delta (MRD), Vietnam.  

TÓM TẮT 

Hôn nhân quốc tế đã nhận được sự quan tâm nhiều trong những năm gần 
đây, cả nghiên cứu lý thuyết lẫn thực tiễn bởi vì những vấn đề chính sách 
quan trọng xuất phát từ khuynh hướng phát triển loại hình này. Nghiên 
cứu này nhằm phân tích tình hình hiện tại và các nhân tố ảnh hưởng đến 
hôn nhân Việt Nam – Đài Loan và Hàn Quốc qua việc đánh giá khía cạnh 
văn hóa xã hội của hôn nhân quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. Bài viết 
sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về khuynh hướng hôn nhân quốc tế 
trong khu vực, phân loại kiểu hôn nhân quốc tế hiện có và các thống kê 
quan trọng của các mối quan hệ trong một bức tranh tổng thể về hôn nhân 
có yếu tố nước ngoài. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng sẽ thảo luận các nhân 
tố ảnh hưởng đến khuynh hướng hôn nhân quốc tế, đặc biệt trong trường 
hợp cô dâu Việt Nam ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lấy chồng Đài 
Loan và Hàn Quốc. 

 
1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hôn nhân là hiện tượng xã hội, văn hóa xuất 
hiện rất sớm từ khi hình thành xã hội loài người. 
Hôn nhân không chỉ thuần túy là sự kết hợp giới 
tính mà còn qua hôn nhân, thể hiện những sắc thái 
văn hóa của một tộc người. Sự đa dạng thành phần 

tộc người trong một quốc gia dẫn đến sự đa dạng 
về hình thức và nghi lễ có liên quan đến hôn nhân. 
Việt Nam (VN) là quốc gia đa tộc người. Các nhà 
khoa học ở VN đã có nhiều công trình nghiên cứu 
về hôn nhân và gia đình của các tộc người sinh 
sống trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có 
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nhiều công trình nghiên cứu viết riêng rẽ về hôn 
nhân xuyên quốc gia (hôn nhân có yếu tố nước 
ngoài). Nghiên cứu này nhằm phân tích khía cạnh 
văn hóa của hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt 
Nam. 

2 KHÍA CẠNH VĂN HÓA CỦA HÔN 
NHÂN XUYÊN QUỐC GIA 

2.1 Luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam 

Trong luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam 
năm 2000 có ghi “Hôn nhân có yếu tố nước ngoài 
được xác định là: quan hệ hôn nhân và gia đình 
giữa công dân VN và người nước ngoài”, trong 
trường hợp cụ thể được nghiên cứu là phụ nữ VN 
lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc. 

Hôn nhân xuyên quốc gia hay hôn nhân có yếu 
tố nước ngoài xét trên bình diện thế giới và ngay cả 
ở VN, không phải là một hiện tượng mới. Nó xuất 
hiện rất sớm từ quá trình di dân trên thế giới cách 
nay hàng chục ngàn năm, làm cho tình trạng sống 
xen kẽ giữa các thành viên của các tộc người tăng 
lên, dẫn đến sự giao lưu văn hóa tộc người và cũng 
dẫn đến hôn nhân dị tộc còn gọi là hôn nhân dị 
chủng, hôn nhân ngoại tộc). Những cuộc hôn nhân 
giữa cư dân bản địa Nam Mỹ với những người di 
cư đến từ Châu Âu và Châu Phi đã vẽ nên một  
bức tranh văn hóa đa sắc ở các quốc gia Nam Mỹ 
ngày nay.  

Trong lịch sử VN, cũng đã từng xảy ra những 
cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài như những 
trường hợp công chúa Huyền Trân được gả cho 
Vua Chăm, công chúa Ngọc Vạn ở phía Nam. 
Hoặc như cuộc di dân của người Hoa do Trần 
Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch, Hoàng Tiến 
dẫn đầu đã đến cùng Đồng Nai – Gia Định vào 
năm 1679, cũng dẫn đến hôn nhân có yếu tố nước 
ngoài ở ĐBSCL, giữa người Hoa với cư dân bản 
địa, cụ thể giữa người Hoa với người Việt và người 
Khmer -  lớp cư dân đã có mặt trước đó. 

 Trong giai đoạn thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
xâm lược nước ta, cũng đã có một số phụ nữ VN 
lấy chồng người Pháp, người Mỹ. Trong những 
năm 80 – 90 của thế kỷ XX, chúng ta cũng chứng 
kiến nhiều cuộc hôn nhân giữa những công dân 
Việt Nam với những công dân ở các nước Đông 
Âu và Liên Xô (cũ). 

2.2 Văn hóa trong hôn nhân với chồng Đài 
Loan và Hàn Quốc  

Những cuộc hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam 
lấy chồng nước ngoài – mà cụ thể là phụ nữ VN 
lấy chồng ĐL và HQ diễn ra trong những thập niên 

gần đây. Bắt đầu từ năm 2000 trở đi thì đã trở 
thành ‘cơn sốt” thực sự. Từ năm 2005 đến nay, xu 
hướng phụ nữ VN lấy chồng ĐL giảm đi chỉ bằng 
¼ so với những năm trước đó. Nhưng lại có sự gia 
tăng số lượng phụ nữ VN lấy chồng HQ (Hoàng Bá 
Thịnh, 2009). 

GS.TS. Ngô Văn Lệ (2007), có nêu lên một số 
nhận xét bước đầu về các cuộc hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài xảy ra trong những năm qua. Thứ nhất, 
các cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài diễn ra tại 
các địa phương VN, giữa người VN với người 
nước ngoài, diễn ra theo một chiều: phụ nữ là 
người VN lấy chồng là người nước ngoài. Xu 
hướng này sẽ tiếp tục diễn ra trong những năm tiếp 
theo. Thứ hai, phần lớn các cô gái lấy chồng người 
nước ngoài chủ yếu ở nông thôn, vùng sâu, vùng 
xa, nơi rất khó khăn cho việc tiếp cận các nguồn 
lực để phát triển. Và vì vậy, những người sinh sống 
ở nông thôn trong những điều kiện như thế, cũng 
rất khó tiếp cận các nguồn thông tin từ bên ngoài, 
dễ gây ra những ngộ nhận về việc lấy chồng là 
người nước ngoài. Thứ ba, trình độ học vấn của các 
cô gái lấy chồng là người nước ngoài, nói chung là 
rất thấp; hơn 80% có trình độ tiểu học và trung học 
cơ sở, trong đó có tới hơn 8% là mù chữ. Với một 
trình độ học vấn như thế, thì trình độ ngoại ngữ 
chắc chắn không thể khá được. Phần lớn không 
biết tiếng Anh, tiếng ĐL, tiếng HQ nên đây là trở 
ngại lớn nhất trong giao tiếp, khiến các cô gái lấy 
chồng người nước ngoài gặp nhiều khó khăn trong 
đời sống thường nhật. Thứ tư, phần lớn các cuộc 
hôn nhân bị chi phối bởi yếu tố kinh tế. Mục đích 
của các cuộc hôn nhân là làm sao đạt được sự đổi 
đời không chỉ riêng cho cá nhân cô dâu mà còn làm 
sao góp phần đổi đời cho cả những người thân 
trong gia đình. Một khi gia đình nhà chồng không 
đủ khả năng kinh tế đáp ứng, thì các cô dâu VN 
phải bươn chải làm các nghề khác kiếm tiền dành 
dụm gửi về giúp gia đình. Và cuối cùng, các cuộc 
hôn nhân có yếu tố nước ngoài diễn ra trong những 
năm qua, thường thông qua môi giới. Do không 
biết ngoại ngữ, do không có những thông tin cần 
thiết về những người có nguyện vọng kết hôn, nên 
phần lớn các cuộc hôn nhân điều thông qua trung 
gian. Xét về mặt pháp lý thì các cuộc hôn nhân với 
người nước ngoài trong những năm qua, điều là 
những cuộc hôn nhân hợp pháp, tự nguyện, được 
pháp luật của cả hai nước thừa nhận. Nhưng trên 
thực tế lại không hoàn toàn là như vậy. Đơn giản là 
cả cô dâu và chú rể đều không thông thạo tiếng nói 
của nhau, họ cũng không thể sử dụng một ngôn 
ngữ trung gian để giao tiếp. 
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3 ĐẶC ĐIỂM CỦA HÔN NHÂN CÓ YẾU 
TỐ NƯỚC NGOÀI 

3.1 Phân tích góc độ văn hóa của hôn nhân 
nước ngoài 

Theo nghiên cứu của GS.TS. Ngô Văn Lệ 
(2007), việc nghiên cứu hiện tượng phụ nữ VN lấy 
chồng nước ngoài được tiếp cận dưới góc độ giao 
lưu văn hóa tộc người và sự tiếp biến văn hóa tộc 
người. Một trong những biểu hiện sâu sắc của quá 
trình giao lưu văn hóa tộc người là các cuộc hôn 
nhân có yếu tố nước ngoài hay hôn nhân xuyên 
quốc gia. Như vậy, các đặc điểm của hôn nhân có 
yếu tố nước ngoài trong bối cảnh hiện nay, sẽ được 
thừa nhận như thế nào dưới góc độ văn hóa? 

Trước hết, đó là sự tiếp nhận những giá trị văn 
hóa mới. Mỗi tộc người trong quá trình tồn tại và 
phát triển của mình, đã sáng tạo một phức hợp văn 
hóa, phản ánh sự phát triển kinh tế - văn hóa, xã 
hội và văn hóa bao giờ cũng gắn với một tộc người 
cụ thể, những giá trị văn hóa vật chất, tinh thần 
(văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể) của một 
tộc người, chính là sự sáng tạo của tộc người trong 
suốt tiến trình lịch sử, tạo nên bản sắc của tộc 
người đó. Một chướng ngại vô cùng khó khăn 
trong các cuộc hôn nhân dị tộc, đó là sự khác biệt 
văn hóa, mà khác biệt trước hết, lại dễ nhận biết, là 
khác biệt về ngôn ngữ. Ngôn ngữ bao giờ cũng gắn 
với một tộc người – mỗi tộc người nói một ngôn 
ngữ. Ngôn ngữ làm chức năng phân biệt tộc người, 
làm chức năng liên kết các tộc người lại với nhau. 
Vì vậy, vượt qua rào cản ngôn ngữ không phải là 
một việc đơn giản. Ngoài ra, còn những khó khăn 
khác như phong tục tập quán trong gia đình, ngoài 
xã hội. Vấn đề đó thì mỗi tộc người, mỗi xã hội lại 
có những chuẩn mực khác nhau, nhiều khi không 
tắm mình trong môi trường văn hóa đó, không thể 
nào vượt qua được. Để tiếp nhận những giá trị văn 
hóa mới, phải có một sự chuẩn bị. Nhưng không 
phải ai và lúc nào cũng có thể chuẩn bị được. Phần 
lớn, những cô gái VN lấy chồng nước ngoài, thì 
hầu như họ không được chuẩn bị cả về ngôn ngữ 
lẫn văn hóa. Do không được chuẩn bị trước như 
vậy, cho nên họ gặp rất nhiều khó khăn, khi sống 
trong môi trường có chuẩn mực văn hóa và lối 
sống khác so với chuẩn mực văn hóa và lối sống đã 
gắn bó với họ hàng chục năm. Việc chưa sẵn sàng 
tiếp nhận những giá trị văn hóa mới trong điều kiện 
cụ thể của phụ nữ VN lấy chồng nước ngoài, sẽ là 
những phiền toái trong quá trình hội nhập của họ 
(Nguyễn Thị Hồng Xoan, 2005). 

Vấn đề thứ hai, để có thể hòa nhập vào môi 
trường sống mới, những người phụ nữ VN lấy 

chồng nước ngoài cần phải thích ứng văn hóa. Sự 
khác biệt đầu tiên khi họ sống nơi “đất khách quê 
người” dễ nhận thấy đó là sự khác biệt quê hương 
đất nước. Sau khi lấy chồng, sống ở nước ngoài, thì 
đối với những người phụ nữ đó, tất cả đều mới lạ, 
từ cảnh quan xung quanh, đến những con người cụ 
thể. Một môi trường sống, một không gian văn hóa 
hoàn toàn mới. Một khó khăn trong quá trình hội 
nhập đã đề cập ở trên – mà những phụ nữ lấy 
chồng nước ngoài thường gặp – là sự không hiểu 
biết về ngôn ngữ của Đài Loan và Hàn Quốc 
(Phạm Thị Thùy Trang, 2005). Vượt qua rào cản 
ngôn ngữ không phải là một việc làm đơn giản. 
Muốn giao tiếp thông thường với những người 
trong gia đình chồng cũng đòi hỏi một lượng từ 
vựng nhất định. Sự thích ứng trong môi trường mới 
do những khác biệt về không gian sống cũng như 
những khó khăn vì không biết tiếng Hàn của những 
phụ nữ VN lấy chồng người HQ theo dòng thời 
gian sẽ được khắc phục. Từ một kết quả nghiên 
cứu thực tế ở Hàn Quốc (2010), các tác giả cho 
thấy rằng sau 3 năm hoặc hơn 3 năm, nhiều người 
có khả năng sử dụng được tiếng Hàn, vì tiếng Hàn 
không phải là thứ tiếng khó học. Mặt khác, những 
người phụ nữ VN lấy chồng là người Hàn Quốc, 
cũng xác định rất rõ, họ sẽ định cư lâu dài, do vậy, 
muốn hội nhập vào xã hội nơi họ sinh sống, không 
có cách nào khác hơn là phải biết tiếng Hàn 
(Nguyễn Ngọc Tuyền, 2010). 

Tuy nhiên, sự thích ứng văn hóa, mà cụ thể ở 
đây là sự thích ứng trong cuộc sống gia đình, 
những quan hệ xã hội, trong môi trường mới là một 
thách thức lớn. Xét về những khía cạnh lịch sử, thì 
cả văn hóa VN và HQ chịu ảnh hưởng của văn hóa 
Trung Hoa thông qua những tác động của nho giáo. 
Gia đình HQ hiện nay, do tác động của các yếu tố 
văn hóa ngoại sinh (tác động đồng đại), nhất là văn 
hóa phương Tây và tác động nội sinh (tác động lịch 
đại), nhất là quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, quá trình đô thị hóa sau chiến tranh, 
đã có những biến đổi sâu sắc. Những gia đình của 
người Hàn ngày nay vẫn duy trì được chế độ phụ 
quyền do ảnh hưởng của Nho giáo, và chế độ gia 
trưởng vẫn còn tồn tại sâu sắc mặc dù thế hệ và 
thành viên của gia đình đơn giản hóa và ít đi.  
Quan niệm phân chia công việc trong gia đình vẫn 
duy trì theo truyền thống. Người phụ nữ vẫn là 
người chính lo toan công việc gia đình và chăm sóc 
con cái.  

Phụ nữ VN lấy chồng nước ngoài là ĐL và HQ 
phần lớn sống ở nông thôn, chủ yếu là cùng với gia 
đình chồng, lại là nơi những nếp sống văn hóa 
truyền thống có điều kiện bảo lưu. Hơn nữa, trong 
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ứng xử gia đình, cũng như ngoài xã hội, người Hàn 
vẫn tồn tại nguyên tắc “trưởng ấu hữu tự”, có nghĩa 
là “có trật tự theo tuổi tác” (Trần Giang Linh, 
2009). Vì vậy, có những nguyên tắc ăn nói, ứng xử 
nhất định cả ở gia đình và ở ngoài xã hội, như 
người nhỏ tuổi hay bề dưới không được phép uống 
rượu và hút thuốc trước mặt người lớn. Những 
người phụ nữ VN lấy chồng là người HQ hầu như 
chưa tiếp cận với văn hóa HQ, nhất là những 
nguyên tắc ứng xử có tính tôn ty như vậy, sẽ rất 
khó khăn trong quá trình thích ứng. 

3.2 Văn hóa hôn nhân trong tiến trình hội 
nhập kinh tế quốc tế 

Quá trình hội nhập của những cô dâu VN là 
một cuộc đấu tranh cam go giữa những giá trị văn 
hóa đã trở thành chuẩn mực trong cuộc sống hàng 
ngày và cuộc sống thực tế mà họ phải đối diện nơi 
đất khách quê người… Tuy nhiên, nếu nhìn nhận 
văn hóa dưới khía cạnh phát triển thì tất cả: "mọi 
hiện tượng văn hóa đều tuân thủ qui luật truyền 
thống và cách tân vì lịch sử luôn vận động, có lúc 
chậm, có lúc nhanh, có lúc đột biến" (Đặng 
Nghiêm Vạn, 2009). Những người phụ nữ VN lấy 
chồng là người HQ có nhu cầu thích ứng (vì xác 
định rõ mục đích hôn nhân, chấp nhận sống lâu dài 
tại HQ); mặt khác, lại được sống trong môi trường 
phải thường xuyên tiếp xúc với cư dân bản địa 
(trong gia đình cũng như ngoài xã hội) làm cho quá 
trình hội nhập diễn ra nhanh hơn. Quá trình hội 
nhập nhanh là khả năng thích ứng trong môi trường 
được thể hiện. Những người phụ nữ VN lấy chồng 
và sinh sống tại HQ, không chỉ cần thích ứng với 
văn hóa ứng xử, mà còn phải làm quen với hoạt 
động lao động sản xuất từ các công cụ lao động, 
cách gieo trồng, chăm sóc và bảo quản sản phẩm 
sau thu hoạch. Một công việc gia đình khác cũng 
đòi hỏi người phụ nữ, phải chú tâm như là một 
thiên chức của mình. Đó là việc chăm sóc các 
thành viên trong gia đinh, việc nội trợ, chế biến 
thức ăn, đảm bảo cho gia đình luôn sống trong 
không khí vui tươi đầm ấm. Đây quả thực là những 
công việc gia đình không đơn giản, nhất là đối với 
các phụ nữ VN còn xa lạ với lối sống của gia đình 
người Hàn. 

Để có thể thích ứng trong môi trường văn hóa 
mới, những phụ nữ VN phải chủ động hội nhập. Vì 
vậy, một môi trường thân thiện trong phạm vi gia 
đình, trong dòng họ, cũng như ngoài xã hội, sẽ tạo 
những thuận lợi về mặt tâm lý, bỏ qua đi những 
mặc cảm về số phận để quá trình hội nhập diễn ra 
nhanh hơn. Những phụ nữ VN lấy chồng nước 
ngoài có thể có những mục đích khác nhau, loại bỏ 

đi tất cả những trở ngại, họ vẫn mong muốn có một 
mái ấm gia đình. Vì vậy, họ cần một thái độ vị tha 
của những người thân trong gia đình, dòng họ và 
xã hội, chứ không phải là lòng thương hại cho số 
phận phải sống xa quê hương. Mọi sự kỳ thị của 
gia đình, của những người thân, của xã hội, sẽ tạo 
một môi trường không thân thiện, càng làm cho sự 
mặc cảm gia tăng, dễ dẫn đến những xung đột. Mặt 
khác, cũng cần một sự nỗ lực của những người phụ 
nữ trong bối cảnh đi làm dâu nơi đất khách quê 
người. Họ tự mình phải nhận thức được cái giá 
phải trả, một khi họ không hội nhập và thích ứng 
được trong môi trường sống mới. 

Cuối cùng là thái độ của gia đình, của cộng 
đồng đối với những đứa trẻ được sinh ra do các 
cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài – những đứa 
con lai. Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Sống 
trong môi trường mà đứa trẻ dù muốn hay không, 
cũng sẽ chịu ảnh hưởng của hai nền văn hóa (văn 
hóa phía cha và văn hóa phía mẹ). Trong trường 
hợp này, do sinh sống sau hôn nhân ở quê chồng, 
nên những đứa trẻ sinh ra sẽ chịu ảnh hưởng văn 
hóa phía cha. Nhưng ở một chừng mực nhất định, 
những yếu tố văn hóa phía mẹ cũng có một sự chi 
phối nhất định. Vì vậy, trong cuộc sống gia đình, 
nhất là quan hệ vợ chồng và quan hệ với những 
người xung quanh, cần một không khí thuận hòa, 
tạo nên sự kết nối với các thế hệ, các thành viên. 
Một hành vi dù nhỏ thể hiện sự kỳ thị đối xử không 
bình đẳng, không cân bằng sẽ gây những tác động 
tiêu cực đối với trẻ em. Cho nên, một môi trường 
thân thiện trong gia đình được đối xử công bằng và 
bình đẳng sẽ làm cho các em tự tin, dễ hòa nhập 
vào cộng đồng. Một thái độ kỳ thị thiếu tôn trọng, 
có thể đẩy đứa trẻ ra khỏi tầm kiểm soát. Sự hội 
nhập của trẻ em còn phụ thuộc vào môi trường giáo 
dục. Ở đâu những đứa trẻ được tôn trọng, sống 
trong môi trường thân thiện thì ở đó, trẻ em dễ gắn 
bó với nhau hơn. Chính sự đồng cảm trong gia 
đình, ngoài xã hội, trong giáo dục, trong cuộc sống, 
sẽ giúp xóa đi những mặc cảm về thân phận. Đây 
thực sự là một việc rất khó khăn trong khi cuộc 
sống lại không đơn giản. 

4 KẾT LUẬN 

Trong xu thế phát triển chung của lịch sử nhân 
loại, quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, 
không có một quốc gia – dân tộc nào lại muốn trở 
thành người ngoại cuộc trong dòng chảy đó. 
Nhưng để có thể hội nhập, mỗi quốc gia – dân tộc 
phải có một bản lĩnh vững vàng, không chỉ phát 
huy những giá trị văn hóa truyền thống trong bối 
cảnh mới, mà còn đủ sức tiếp nhận những giá trị 
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văn hóa mới làm phong phú thêm những giá trị văn 
hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế - 
hội nhập mà không hòa tan, vẫn giữ được bản sắc 
của mình. Trong bối cảnh của thế giới hiện tại, khi 
khoảng cách giữa các quốc gia, giữa các khu vực 
như bị thu hẹp lại, nhờ vào những tiến bộ khoa 
học, kỹ thuật, thì hôn nhân xuyên quốc gia diễn ra 
ở khắp Châu Lục và bình thường như bao việc 
khác của cuộc sống nhân loại. Việc phụ nữ VN lấy 
chồng nước ngoài là một hiện tượng xã hội bình 
thường. Ý kiến của Lê Văn Nuôi (2006) có thể 
xem như một lời kết luận ngắn gọn cho nội dung 
này: “Hôn nhân với người khác quốc tịch trong bối 
cảnh nước ta quan hệ đa phương và hội nhập toàn 
cầu là chuyện bình thường. Nhưng chỉ bình thường 
và đáng ủng hộ khi họ quan hệ hôn nhân bình 
đẳng, đến với nhau qua một quá trình giao tiếp, có 
tình yêu thật sự và cô dâu VN có đủ trình độ văn 
hóa để hội nhập văn hóa xứ người”. 
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