
NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ DỊCH CHUYỂN
Phụ nữ di cư ở Hà Nội ứng phó với bất ổn như thế nào?*

* Cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2018 với sự tham gia của hơn 1.000 phụ nữ di 
cư ở Hà Nội đang làm các nghề như bán hàng rong, thu gom rác, bán trà đá vỉa hè,  
khuân vác theo giờ, giúp việc, cắt tóc, nhân viên khách sạn, nhà hàng hoặc cửa hàng 
quần áo, công nhân nhà máy,... Họ không có hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng có hiệu 
lực trong 1-3 tháng và/hoặc không có bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Sự hỗ trợ của CARE cho phụ nữ di cư có hoàn cảnh khó khăn nhận được tài trợ từ Chính 
phủ Úc, Tập đoàn Target, UPS, Tập đoàn Gap,...và Quỹ Tập đoàn Châu Á.
Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập: info@care.org.vn hoặc 
facebook.com/CAREinVietnam
** Nguồn: UNFPA (https://bit.ly/2tJHt0m)
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1/5 cư dân thành phố là 
người di cư**
2/3 phụ nữ tham gia phỏng 
vấn đã kết hôn và có ít nhất 
1 thành viên không đi làm 
trong gia đình
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Chưa đầy 6% có 
bảo hiểm xã hội tự 
nguyện

Thường xuyên liên lạc với gia đình và người thân
Tích cực tham gia vào các mạng/ nhóm chính thức và không chính 
thức
Tiếp cận thông tin đa dạng qua nhiều kênh khác nhau

Chỉ có 6/10 phụ nữ có 
phòng tắm/nhà vệ sinh 
an toàn & riêng tư
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nước sạch để sử 
dụng hàng ngày
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Tận dụng các kĩ năng thủ công/ kinh doanh có được trước khi di cư
Tham gia nhiều mạng lưới khác nhau, xây dựng các mối quan hệ 
với những người tương đồng
Linh hoạt thay đổi công việc hoặc làm nhiều việc cùng 1 lúc
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