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LỜI CẢM ƠN

Tổ chức CARE Quốc Tế tại Việt Nam thực hiện nghiên 
cứu này trong khuôn khổ dự án Tăng cường Quan 
hệ Đối tác vì Sự phát triển Bền vững cho Cộng đồng 
các Dân tộc Thiểu số do Cơ quan Viện trợ Ireland tài 
trợ. Nghiên cứu này đã không thể hoàn thành nếu 
thiếu đi sự đóng góp của những cá nhân, tổ chức 
mà chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn dưới đây. 

Trân trọng cảm ơn giáo sư Đặng Nguyên Anh - Phó 
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội đã cố vấn 
hoàn thiện khung nghiên cứu. Các nghiên cứu 
viên Nguyễn Thị Bích Thúy từ Viện Khoa học Lao 
động và Xã hội thuộc Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội (LĐTBXH), Nghiêm Thị Thủy từ Viện Xã 
hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt 
Nam và Phạm Thị Kim Cương từ Học viện Dân tộc 
thuộc Ủy ban Dân tộc đã tham gia trực tiếp vào 
quá trình thiết kế và thực địa để thu thập thông 
tin cho nghiên cứu. Chuyên gia nghiên cứu chính 
sách Hoàng Xuân Thành đã hỗ trợ phát triển báo 
cáo tóm tắt và hàm ý chính sách của nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn sự điều phối và tổ chức các hoạt 
động thực địa của Ban Dân tộc các tỉnh Kon Tum, 
Quảng Trị và Trà Vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Bắc Kạn, Trung tâm Phát triển Cộng đồng tỉnh Điện 
Biên và sự tham gia hỗ trợ phỏng vấn hộ gia đình 
của các cán bộ xã và thành viên của Hội Liên hiệp 
Phụ nữ và Đoàn Thanh niên tại các xã thuộc địa bàn 
nghiên cứu.

Đặc biệt, cảm ơn người dân và cán bộ chính quyền 
tại các địa phương  thuộc 10 xã là địa bàn nghiên 
cứu đã cung cấp thông tin, chia sẻ các trải nghiệm 
của cá nhân và gia đình liên quan đến chủ đề nghiên 
cứu. 10 xã gồm Mường Phăng và Ngối Cáy thuộc 
tỉnh Điện Biên, Thuần Mang và Nà Phặc thuộc tỉnh 
Bắc Kạn, Đăk Xú và Bờ Y thuộc tỉnh Kon Tum, Đắk 
Rông và Ba Nang thuộc tỉnh Quảng Trị; Thanh Sơn 
và Trà Cú thuộc tỉnh Trà Vinh.
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Báo cáo tóm lược

CÁC THÔNG ĐIỆP CHÍNH

• Xu hướng lao động di cư (đi làm ăn xa ngoài địa phương vì mục đích kinh tế, tìm kiếm việc làm)1 
đang tăng lên trong cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS), đóng góp không nhỏ vào tăng thu nhập 
và giảm nghèo đa chiều của hộ gia đình. Do vậy, cần phải xây dựng hệ thống giám sát các dòng 
di cư ngay từ cấp cơ sở, từ đó lồng ghép các chính sách hỗ trợ người lao động di cư vào kế hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo đa chiều ở các địa phương trên địa bàn DTTS. Trong các 
Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) cần có hợp phần/nội dung hỗ trợ lao động DTTS di 
cư. “Việc làm có trả công” nên là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đo lường nghèo đa 
chiều, kể cả ở các vùng DTTS.

• Đổi mới mô hình đào tạo nghề và các nội dung đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thực tế của lao động 
di cư DTTS (đào tạo nghề cho lao động DTTS theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, dựa trên kết 
quả đầu ra; đào tạo kỹ năng mềm và các nghề phù hợp với người đi làm ăn xa). Với người đi xuất 
khẩu lao động, cần bổ sung hình thức hỗ trợ trực tiếp cho người lao động DTTS bên cạnh hình thức 
hỗ trợ thông qua doanh nghiệp. 

• Đổi mới cách thức truyền thông để cung cấp các thông tin hữu ích, cần thiết cho lao động DTTS 
di cư. Ví dụ: truyền thông dựa vào những người đi trước cùng nhóm dân tộc, truyền thông đa 
phương tiện. Giảm rủi ro trong gửi tiền về nhà cho lao động DTTS di cư bằng cách phát triển các 
hình thức gửi tiền về nhà an toàn qua thanh toán điện tử. Hỗ trợ xây dựng các tài khoản tiết 
kiệm, mô hình tiết kiệm cho những lao động đi làm ăn xa ở nơi đến và cả những lao động đi làm 
ăn xa trở về.

• Chính sách về lao động di cư cần tính đến yếu tố giới; các chương trình hỗ trợ cần có chỉ tiêu phân 
tách giới. Đồng bộ các chính sách an sinh xã hội (quản lý liên thông, không theo hộ khẩu) để nữ 
giới di cư, người già và trẻ em trong gia đình của người lao động di cư không bị bỏ lại phía sau. 

GIỚI THIỆU

Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành 
tựu1quan trọng trong giảm nghèo. Tuy nhiên tỷ lệ 
nghèo vẫn cao và tập trung chủ yếu ở các nhóm 
DTTS. Năm 2018, chỉ 14,6% dân số là người DTTS 
nhưng lại chiếm đến 55% số hộ nghèo trong cả nước. 
Khoảng cách giữa người DTTS và người dân tộc Kinh 
còn rất rộng và ở nhiều chiều cạnh: từ thu nhập, tiếp 
cận giáo dục, y tế đến tiếp cận thông tin, tiếp cận thị 
trường2. Một trong những nguyên nhân chính dẫn 
đến các nhóm DTTS bị tụt lại phía sau so với nhóm 
người Kinh là thiếu việc làm phi nông nghiệp và ít đi 
lao động, làm ăn xa. Hiện nay, mặc dù khung pháp 

1     “Người lao động di cư” hoặc “người đi làm ăn xa” trong nghiên 
cứu này là người đi đến một khu vực khác (tỉnh khác, huyện khác hoặc 
xã khác) để làm việc, kiếm tiền và gửi tiền về nhà; có hộ khẩu tại địa 
phương nhưng không thường xuyên ở tại địa phương; có thể đi trong 
một khoảng thời gian nhất định rồi lại về (theo thời vụ) hoặc chỉ về 
thăm nhà theo tuần, tháng, quý hoặc năm.

2     Irish Aid, Ủy ban Dân tộc, UNDP, 2017. “Tổng quan thực trạng 
kinh tế xã hội của 53 DTTS năm 2015”; World Bank, 2018. “Bước tiến 
mới: Giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam. Báo cáo cập nhật 
2018”; Oxfam, 2019. Mối quan hệ giữa bất bình đẳng và giảm nghèo 
tại Việt Nam.

lý có những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ quyền 
của người di cư nhưng còn thiếu các chính sách phù 
hợp cho người lao động di cư, đặc biệt lao động di 
cư là người DTTS. Dù đã có nhiều điều tra thống kê, 
nghiên cứu về di cư nói chung nhưng các nghiên cứu 
cụ thể về lao động di cư của người DTTS còn rất hạn 
chế. Hiện chưa có một công trình nghiên cứu toàn 
diện nào về lao động di cư DTTS với số liệu quy mô 
trên cả nước. 

Trong bối cảnh này, dự án Tăng cường Quan hệ Đối 
tác vì Sự phát triển Bền vững cho cộng đồng Dân 
tộc Thiểu số (P4EM) do Cơ quan Viện trợ Ireland 
(Irish Aid) tài trợ qua tổ chức CARE Quốc tế tại 
Việt Nam đã thực hiện một nghiên cứu sâu nhằm 
tìm hiểu thực trạng và vai trò của lao động di cư 
trong cộng đồng DTTS. Nghiên cứu được tiến hành 
từ tháng 10 - 12/2019 tại 5 tỉnh là nơi cư trú của 
các nhóm DTTS điển hình trong cả nước, gồm Điện 
Biên (H’Mông, Thái), Bắc Kạn (Tày, Nùng), Quảng Trị 
(Paco, Vân Kiều), Kon Tum (Ba Na, Ê Đê) và Trà Vinh 
(Khmer); mỗi tỉnh lựa chọn 2 xã có tỷ lệ lao động 
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di cư cao3. Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo 
sát định lượng dùng bảng hỏi cấu trúc phỏng vấn 
615 người thân của 820 người DTTS đã và đang đi 
làm ăn xa; và thu thập dữ liệu định tính thông qua 
phỏng vấn sâu (20 người thân của lao động đi làm 
ăn xa, 10 lao động đi làm ăn xa đã trở về, 7 đại diện 
các công ty XKLĐ, 16 lao động di cư tại nơi đến – 
nơi họ đang sống và làm việc) và thảo luận nhóm 
(15 cuộc với 80 cán bộ cấp tỉnh/huyện/xã, 10 cuộc 
với 112 người dân ở các địa phương trên địa bàn 
nghiên cứu).

1. Lao động DTTS di cư:   
Xu hướng ngày càng tăng 

Thiếu thông tin, số liệu về lao động DTTS di cư ở 
các cấp. Các nghiên cứu, điều tra thống kê về di 
cư hiện có của Việt Nam4 chỉ bao gồm số liệu di cư 
chung (về người trên 5 tuổi thay đổi nơi cư trú so 
với 5 năm trước), không có số liệu tách riêng lao 
động DTTS di cư, không bao gồm các trường hợp 
di cư thời vụ, ngắn hạn để tìm việc làm. Báo cáo 
Tổng quan thực trạng kinh tế-xã hội của 53 DTTS 
(Irish Aid, UBDT, UNDP, 2017) cũng chỉ có số liệu 
di cư chung theo từng nhóm dân tộc5, không có số 
liệu lao động DTTS di cư tìm việc làm. Ở các cấp 
địa phương, số liệu về lao động DTTS di cư thường 

3     Địa bàn khảo sát gồm 10 xã liệt kê trong Lời cảm ơn của tài liệu 
này (trang 1).

4     Tổng cục Thống kê, “Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019”; 
TCTK, Quỹ Dân số Liên Hợp quốc, 2016. “Điều tra di cư nội địa quốc gia 
2015: các kết quả chủ yếu”; Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Tổ chức Di cư 
Quốc tế, 2016. “Hồ sơ di cư Việt Nam”.

5     Một số DTTS có di cư trong tỉnh cao như Cống (4,36%), Tày (4,03%), 
Cơ Tu (3,71%), Thái (3,50%), Khmer (3,14%). Một số DTTS di cư ngoài 
tỉnh cao như Khmer (0,57%), Cơ Tu (0,53%), H’Mông (0,51%), Tày 
(0,50%). Tuy nhiên, di cư của các DTTS còn thấp so với di cư của người 
Kinh, có di cư trong tỉnh 11,42% và di cư ngoài tỉnh 1,72%.

không được thống kê và tổng hợp đầy đủ, do quản 
lý lao động di cư ở các địa phương chủ yếu tập 
trung vào nhóm lao động đi làm ăn xa cần xác nhận 
giấy tờ nhân thân qua Ủy ban Nhân dân xã, chưa 
có cơ chế nắm bắt lao động di cư ngay từ cấp thôn 
bản. Thiếu thông tin, số liệu về lao động DTTS di cư 
gây khó khăn cho việc thiết kế và thực thi các chính 
sách về di cư trong phát triển kinh tế-xã hội và giảm 
nghèo ở các vùng DTTS.

Xu hướng lao động di cư đang tăng lên rõ rệt 
trong cộng đồng DTTS. Kết quả nghiên cứu tại 10 
xã ở 5 tỉnh cho thấy, so với năm 2018, số lao động đi 
làm ăn xa năm 2019 tăng rất mạnh trong các cộng 
đồng dân tộc Tày và Nùng ở Bắc Kạn (148%); dân 
tộc Khmer ở Trà Vinh (178%); dân tộc Thái, Mường 
ở Điện Biên (198%). Lao động đi làm ăn xa là xu 
hướng mới nổi trong một số cộng đồng dân tộc Vân 
Kiều ở Quảng Trị, Xơ Đăng ở Kon Tum, H’Mong ở 
Bắc Kạn. Trước năm 2017, gần như không có người 
đi; riêng 2 năm 2018 và 2019, số lượng người đi 
tăng đột biến (Biểu đồ 1).

Biểu đồ 1. Xu hướng lao động di cư
trong cộng đồng DTTS tại các địa bàn khảo sát
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TÁC ĐỘNG CỦA LAO ĐỘNG ĐI LÀM ĂN XA TẠI XÃ MƯỜNG PHĂNG, HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mường Phăng là một trong 13 xã vùng ngoài lòng chảo huyện Điện Biên, cách thành phố Điện Biên 
35km với 1.138 hộ; trong đó tỷ lệ hộ người dân tộc Thái chiếm 78%, Mông 20% và Kinh 2%. Đây là 
xã thuần nông, làm lúa 2 vụ/ năm. Trước 2016, người dân chủ yếu trồng lúa và dong riềng. Diện tích 
rừng khá nhiều nhưng bà con bị cấm đi rừng và cấm phát nương làm rẫy mới ở những khu vực quy 
hoạch rừng đặc dụng đã được phê duyệt. Vì thế thời gian nông nhàn nhiều, tới 3 - 4 tháng/ năm. 
Trước đây, lao động đi làm ăn xa rất ít, mỗi thôn chỉ có vài người song tính đến tháng 11/2019, mỗi 
thôn đều có khoảng 40 – 50% người dân trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, thường là ở Hà Nội và 
một số tỉnh khác như Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, và Lào Cai. Đặc 
biệt, trên toàn xã có tới 400/500 đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa. Lực lượng đi lao động ngoài địa 
phương đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã một cách rõ rệt. Thu nhập của 
người đi làm ăn xa từ 40-60 triệu đồng/ người/ năm đã góp phần vào tăng thu nhập bình quân của 
xã từ 18 triệu đồng/ người/ năm vào năm 2016 lên 30 triệu đồng/ người/ năm vào năm 2019 và kéo 
tỷ lệ nghèo từ 42,05% năm 2016 % xuống còn 11,04% vào năm 2019. 

“Đi làm ăn xa làm tăng thu nhập bình quân và giảm nghèo của xã. Năm 2016, cả xã có 26 thôn thì 
có 18 thôn đặc biệt khó khăn. Bây giờ (tháng 10 năm 2019), mới rà soát thì cả xã còn 100 hộ nghèo/ 
tổng số 1.138 hộ cả xã.” (ông Mùa A Kềnh, Phó chủ tịch xã Mường Phăng)

“Có ông trưởng thôn còn xin nghỉ làm trưởng thôn để đi làm ấy chứ.” (Ông Lù Văn Việt –Trưởng 
thôn, Bản Yên 2) 

“Người ta đi làm ăn xa thu nhập còn cao hơn cả thu nhập của cán bộ xã, có đồng chí bí thư đoàn đi 
làm ăn xa về lại giới thiệu cho các đoàn viên khác đi cùng.” (Ông Cầm Văn Dũng – Bí thư Đoàn xã 
Mường Phăng) 

Tiền từ việc đi làm ăn xa giúp người dân cải tạo, xây mới nhà cửa, mua sắm đồ đạc xe máy, tivi và 
cho con đi học. Tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn về chất lượng nhà 
ở theo quy định đạt 99,10%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ 
sinh và đảm bảo ba sạch đạt 64,25%. 

Đồng bào DTTS chủ yếu đi làm ăn xa trong nước. 
Tại các địa bàn khảo sát, đi làm việc qua biên giới 
(đi Trung Quốc, Lào, Campuchia) đang có xu hướng 
giảm, do các chính sách quy định và quản lý biên giới 
giữa các nước thắt chặt và người dân cũng có nhiều 
lựa chọn các công việc trong nước hơn. Xu hướng 
phổ biến nhất trong đi làm ăn xa trong nước hiện 
nay là đi làm công nhân trong các nhà máy (đi làm 
ăn xa thường xuyên). Chủ yếu là lao động trẻ chưa 
có gia đình; thu nhập khoảng 4,5 – 10 triệu đồng/
tháng; sống trong các khu lưu trú của công ty hoặc 
ở tại các khu trọ quanh công ty và khu công nghiệp. 
Ít phổ biến hơn là xu hướng làm các công việc phi 
chính thức và theo thời vụ như phụ hồ, buôn ve chai, 
bốc vác, thợ nề, thợ mộc… - các nghề “có thể về nhà 
lúc nào mình muốn”. Độ tuổi lao động của nhóm làm 
các công việc không chính thức là khoảng trên 30; 
thường đi cả vợ chồng và con cái; thu nhập khoảng 

Biểu đồ 2. Các loại hình đi làm ăn xa
trong cộng đồng DTTS (%)

18,3

10,3

2,7

68,7

Đi làm ăn xa thường xuyên

Đi làm ăn xa theo thời vụ

Đi lao động qua biên giới

Đi xuất khẩu lao động

6,5-13 triệu đồng/tháng nhưng không ổn định; nơi ở 
thường theo nhóm tại công trình hoặc thuê nhà trọ 
giá rẻ gần các khu lao động. 
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Yếu tố lực đẩy của xu hướng “người DTTS đi làm 
ăn xa gia tăng” là khó khăn về thu nhập và việc 
làm tại địa phương như: thiếu đất sản xuất, đất 
đai cằn cỗi; thiếu việc làm, công việc tại chỗ kiểu 
thời vụ không ổn định (do cơ giới hóa nông nghiệp 
ngày càng phổ biến nên nhu cầu thuê lao động làm 
nông nghiệp giảm, do việc làm phi nông nghiệp tại 
chỗ ít…); thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp và 
không đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng (do thiên 
tai, dịch bệnh, ít có sản phẩm để bán, giá cả bấp 
bênh…); thiếu vốn đầu tư và phát triển sản xuất. 
Người dân đi nơi khác tìm việc làm là giải pháp đối 
phó với các khó khăn hiện tại, thực hiện khát vọng 
cải thiện đời sống. Ngoài ra, một bộ phận thanh 
niên DTTS có tâm lý mong muốn di cư để khám phá, 
thoát ly khỏi làng quê và lao động nông nghiệp. 

Biểu đồ 3. Yếu tố lực đẩy của đi làm ăn xa
trong cộng đồng DTTS

44,7%

Thiếu vốn đầu tư và
phát triển sản xuất

Thu nhập thấp,
không ổn định

Thiếu việc làm,
công việc kiểu thời vụ

bấp bênh

Thiếu đất sản xuất,
đất cằn cỗi

không thể canh tác

56,9% 57,1%

63,3%

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
VỀ LỰC ĐẨY CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ:

“Không có các công ty nhà máy xí nghiệp 
tại địa phương.”

“Thời tiết khắc nghiệt, thiếu nước tưới 
tiêu, thường xuyên mất mùa nên thu nhập 
từ nông nghiệp không đáp ứng được nhu 
cầu của người dân.”

“Người lao động trẻ không thích các công 
việc nông nghiệp, chúng nó thích công 
việc có thu nhập cao hơn, máy móc công 
nghiệp, kỹ thuật, dây chuyền.”

”Làm nông nghiệp thì bây giờ cũng áp dụng 
máy móc, mà cũng phụ thuộc vào thời tiết, 
mấy năm nay toàn mất mùa, đất đai lại 
chẳng đủ, người thì cứ ngày càng đông nên 
người ta cũng chả có lựa chọn nào khác và 
phải tìm đường đi kiếm ăn thôi.”

Yếu tố lực hút của xu hướng “người DTTS đi làm 
ăn xa tăng lên” do nhu cầu của thị trường lao động 
ngày càng cao. Hiện nay, sự cạnh tranh mạnh mẽ 
giữa các đơn vị sử dụng lao động, nhất là các công 
ty sản xuất dây chuyền khiến nguồn cung lao động 
có kỹ năng trở nên khan hiếm. Nhiều công ty đã về 
tận các vùng miền núi xa xôi nhất để tuyển dụng lao 
động DTTS. Có những công ty còn trao thưởng cho 
lao động khi giới thiệu được người DTTS vào làm 
việc bởi họ ấn tượng với thế mạnh của người DTTS 
là chăm chỉ, thật thà. Đặc biệt, xu hướng hòa đồng 
giữa các dân tộc đã làm giảm sự kỳ thị với người 
DTTS; cộng đồng nơi đến cũng nhìn nhận và đánh 
giá cao các điểm mạnh của đồng bào DTTS.

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DTTS VỀ LỰC HÚT CỦA 
LAO ĐỘNG DI CƯ:

“Chỉ cần biết đọc biết viết nói được tiếng 
Kinh vì khi vào làm việc họ sẽ đào tạo 
khoảng từ 1-3 tháng.”

“Nhu cầu tuyển lao động của các công ty 
rất lớn, mình cũng có nhiều lựa chọn, công 
ty còn khuyến khích mình về quê rủ người 
vào làm cùng, được thưởng nữa.”

“Ở đây họ không kỳ thị gì cả, họ hay bảo 
người dân tộc hiền lành, thật thà’’

“Người dân tộc mình chịu khó làm là người 
ta thương mà.”

“Người mình chăm chỉ, biết nghe lời nên 
quản lý nó dễ lắm.”

HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Các địa phương cần xây dựng hệ thống giám 
sát các dòng di cư, thu thập và tổng hợp số 
liệu di cư của đồng bào DTTS bao gồm cả 
khu vực chính thức và phi chính thức. Việc 
nắm bắt tình hình lao động DTTS di cư cần 
thực hiện ngay từ cấp thôn bản. Trên cơ sở 
đó, lồng ghép các chính sách hỗ trợ người 
lao động DTTS di cư trong kế hoạch phát 
triển kinh tế-xã hội, kế hoạch giảm nghèo 
đa chiều của các địa phương.
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Tương tự, kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy 
tầm quan trọng của tiền gửi về từ người đi làm ăn 
xa. Điểm đánh giá tầm quan trọng của lao động 
đi làm ăn xa với sự phát triển kinh tế - xã hội tại 
địa phương là 7,8 điểm (thang điểm quan trọng 
từ 1-10 điểm). Trung bình cứ 1 người lao động đi 
làm ăn xa có trách nhiệm chu cấp và nuôi dưỡng 
khoảng 2 thành viên trong gia đình không có hoặc 
ít khả năng lao động. Phân tích mục đích sử dụng 
tiền gửi về cho thấy, ngoài các mục đích phổ biến 
là chi tiêu sinh hoạt hàng ngày (86,3%) và trả nợ 
(55,2% - thường để trả các khoản vay đầu tư sản 
xuất và xây sửa nhà ở), có một tỷ lệ đáng kể hộ gia 
đình sử dụng tiền gửi về cho giáo dục và học nghề, 
y tế, nhà ở, nhà vệ sinh, công trình nước và mua 
các thiết bị điện tử như ti-vi, điện thoại phục vụ 
cho việc tiếp cận thông tin – đây đều là các chỉ tiêu 
chính trong đo lường nghèo đa chiều. Ngoài tiền, 
13% người đi làm ăn xa còn gửi các loại vật phẩm 
về nhà bao gồm quần áo, sách vở, thuốc và dụng 
cụ y tế, điện thoại, ti-vi và đồ điện gia dụng khác. 

2. Tiền gửi về của người DTTS di 
cư: Giúp tăng thu nhập và giảm 
nghèo đa chiều của hộ gia đình 

Lao động di cư góp phần tạo sinh kế và cải thiện 
thu nhập của các hộ gia đình DTTS. Theo Ngân 
hàng Thế giới (2018), tỷ lệ hộ gia đình DTTS có thu 
nhập từ tiền lương đã tăng từ 31,01% năm 2010 
lên 43,9% năm 2016. Lần đầu tiên vào năm 2016, 
tỷ trọng thu nhập từ tiền lương đã vượt tỷ trọng 
thu nhập từ trồng trọt trong các nhóm DTTS. Kết 
quả từ nghiên cứu này cũng cho thấy, thu nhập từ 
người DTTS đi làm ăn xa chiếm gần một nửa tổng 
thu nhập của hộ gia đình tại địa phương (43,5%). 

Biểu đồ 4. Tỷ lệ thu nhập từ người đi làm ăn xa
so với tổng thu nhập của hộ gia đình (%)

Thu nhập từ lao động đi làm ăn xa ở nơi khác

Thu nhập từ nông lâm ngư nghiệp tại địa phương

Thu nhập phi nông lâm ngư nghiệp tại địa phương

23,3

43,5

33,2

Trong thang điểm từ 1-10 về tầm quan trọng, đại 
diện các hộ gia đình xếp sự quan trọng của tiền do 
người lao động đi làm ăn xa gửi về đối với kinh tế 
hộ gia đình ở mức 8,3 điểm.  

Lao động di cư tác động tích cực đến giảm nghèo 
đa chiều. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (2018) 
chỉ ra mức tăng tiền lương bình quân trên mỗi 
người lao động trong giai đoạn 2014 – 2016 là yếu 
tố đóng góp khoảng một nửa trong tổng mức giảm 
nghèo được quan sát thấy trong giai đoạn này. Báo 
cáo của Tổ chức Oxfam (2019) cũng đưa ra cùng 
nhận định, tỷ lệ tiếp cận việc làm phi nông nghiệp 
càng cao thì tỷ lệ nghèo có xu hướng càng thấp và 
ngược lại. 

Biểu đồ 5. Tỷ lệ các hộ gia đình sử dụng tiền
do người lao động di cư gửi về cho các mục đích khác nhau

và số tiền trung bình mỗi hộ sử dụng trong 12 tháng qua
cho mục đích đó

3,1%
7,4 triệu VNĐ

Đầu tư các hoạt động kinh tế
phi nông nghiệp (Cho vay, mở cửa

hàng, phát triển dịch vụ)

Mua phương tiện đi lại
(xe máy, xe đạp)

Xây sửa nhà bao gồm
xây nhà vệ sinh, công trình

nước, kéo điện

Tiết kiệm

Mua các đồ dùng lâu bền
trong gia đình (tivi,

nồi cơm điện, điện thoại)

Chi phí y tế

Đầu tư phát triển nông nghiệp
(mua phân bón, thuốc trừ sâu,

cây giống, đất canh tác)

Tiêu dùng quần áo, giầy dép,
đồ trang sức, mỹ phẩm

Chi phí lễ hội, ma chay, cưới hỏi,
lễ kỷ niệm, đóng quỹ các

hoạt động cộng đồng

Chi phí giáo dục và học nghề

Trả nợ

Tiêu dùng cho các
hoạt động sinh hoạt hàng ngày

(ăn uống, vệ sinh)

8,8%
16,8 triệu VNĐ

13,1%
19,1 triệu VNĐ

16,4%
6,7 triệu VNĐ

21,7%
7,7 triệu VNĐ

27,4%
4,9 triệu VNĐ

32,2%
3,5 triệu VNĐ

36,5%
3,2 triệu VNĐ

41,0%
4,3 triệu VNĐ

45,3%
3,9 triệu VNĐ

55,2%
11,8 triệu VNĐ

86,3%
9,6 triệu VNĐ
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HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

• Các Bộ, ngành khi thiết kế và hướng dẫn thực hiện các CTMTQG (CTMTQG Phát triển Kinh tế-Xã 
hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, CTMTQG Giảm nghèo Bền vững) giai đoạn 2021-2030 cần 
bao hàm nội dung hỗ trợ lao động DTTS đi làm ăn xa. Cụ thể, hợp phần hỗ trợ sinh kế phi nông 
nghiệp, phát triển việc làm của các CTMTQG cần bao gồm các hoạt động/tiểu dự án hỗ trợ lao 
động nghèo, thanh niên, phụ nữ DTTS đi làm ăn xa.

• Bộ LĐTBXH cần đưa “việc làm có trả công” trở thành một chỉ tiêu quan trọng của đo lường 
nghèo đa chiều, kể cả ở vùng DTTS trong thời gian tới.

3. Nguồn thông tin và   
Mạng lưới xã hội của người 
DTTS di cư: Dựa vào những 
người tiên phong, theo từng 
nhóm dân tộc

Có người quen đi trước là yếu tố chính tác động 
đến quyết định đi làm ăn xa của lao động di cư 
DTTS. Biểu đồ 6 cho thấy 79,1% lao động DTTS 
quyết định đi làm ăn xa là do có người quen (gia 
đình/họ hàng/người cùng làng) đi trước giới thiệu 
và rủ đi cùng; chỉ 20,9% tự tìm thông tin trên mạng, 
do công ty về tuyển trực tiếp hoặc do cán bộ xã tư 
vấn và giới thiệu. Niềm tin dựa vào những người 
thân quen, cùng nhóm dân tộc, người có uy tín 
trong cộng đồng sẽ thúc đẩy quyết định đi làm ăn 
xa của họ.

Biểu đồ 6. Nguồn thông tin đi làm ăn xa (%)

33,6

18,62,3

45,5

Người cùng làng đi trước, về kể chuyện và rủ đi cùng

Người thân (gia đình/họ hàng) đi trước và rủ đi cùng

Tự tìm/biết thông tin từ trên mạng

Công ty về xã tuyển người, CB xã tư vấn và giới thiệu

So với người Kinh, mạng lưới xã hội của lao động 
di cư DTTS hẹp và kém linh hoạt hơn nhiều. Lao 
động di cư người DTTS thường xây dựng mạng lưới 

xã hội của mình theo các tiêu chí: cùng quê (thôn/
bản), cùng nhóm dân tộc, cùng chỗ làm. Ở nơi đến, 
người di cư DTTS thường lập lên những khu vực, 
xóm cùng dân tộc để hỗ trợ nhau, cùng thực hành 
văn hóa của dân tộc mình (nói tiếng dân tộc, nấu 
ăn, thực hành nghi lễ văn hóa). Tuy nhiên, việc hình 
thành xóm cùng dân tộc cũng đặt ra một số thách 
thức như: cản trở tương tác với các nhóm khác, 
giới hạn vốn xã hội tại nơi đến và đẩy họ đến mức 
lề hóa về không gian và xã hội cao hơn6.

Lao động di cư DTTS thường trực tiếp mang tiền 
về nhà hoặc gửi qua người quen. Kết quả khảo sát 
cho thấy có 46,8% người di cư chọn phương thức 
tự mang tiền về hoặc gửi người thân quen mang 
tiền về nhà cho gia đình. Khoảng 25% dùng chuyển 
khoản qua ngân hàng hoặc các công ty chuyển tiền. 
Việc chuyển tiền qua ngân hàng hoặc bưu điện gây 
khó khăn đối với gia đình người di cư do không biết 
dùng máy ATM phải nhờ người giúp, di chuyển xa 
mới đến được bưu điện, ngân hàng, tính riêng tư 
không đảm bảo….

Tính liên kết cộng đồng mạnh trong mạng lưới xã 
hội tại quê nhà là yếu tố thúc đẩy người đi làm 
ăn xa trở về. Lao động DTTS di cư vẫn giữ mối liên 
kết chặt chẽ với gia đình và cộng đồng tại quê nhà. 
55,5% người đi làm ăn xa khẳng định chắc chắn sẽ 
trở về. Hiện có 36% người DTTS di cư sử dụng Zalo 
và Facebook để liên hệ thường xuyên với người 
thân. Nhiều trường hợp lao động di cư sau khi trở 
về quê nhà đã có những sáng kiến giúp thay đổi 
cách thức canh tác, hình thức kinh doanh để phát 
triển kinh tế hộ gia đình. Có tới 85,5% người dân 
được phỏng vấn đồng ý với ý kiến “người trở về 
tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn hội ở địa 
phương”.

6     iSEE, 2019. “Định vị cơ hội và thách thức: nghiên cứu thanh niên 
dân tộc thiểu số di cư tại thành thị miền Bắc Việt Nam” 
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HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

• Các địa phương và doanh nghiệp cần đổi mới cách thông tin, truyền thông đối với người DTTS 
di cư (dựa vào những người đi trước, cùng nhóm dân tộc) nhằm cung cấp đầy đủ các thông 
tin về quyền và trách nhiệm của người lao động, luật lao động, tiếp cận các dịch vụ cơ bản, trợ 
giúp pháp lý… Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0, sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ 
thông tin với người DTTS di cư.

• Các địa phương cần hỗ trợ người DTTS di cư giảm rủi ro trong quá trình gửi tiền về nhà, thông 
qua nâng cao hiểu biết và kỹ năng cho người dân trong việc sử dụng các hình thức chuyển tiền 
an toàn, thanh toán điện tử. Hỗ trợ xây dựng các tài khoản tiết kiệm, các mô hình tiết kiệm để 
tạo vốn và là tiền đề cho hoạt động trở về của người di cư DTTS trong tương lai. 

Màu sắc: thể hiện nơi đi (quê 
nhà, cụ thể là cùng huyện/xã). 

Hình dạng (vuông, tròn): thể 
hiện mối quen biết với người 
ảnh hưởng (quen trước (vuông)  
hay sau (tròn) khi đi làm ăn xa ở 
nơi đến).

Biểu đồ 7. Mạng lưới xã hội của người đi làm ăn xa

Vân Kiều H’Mông Khmer

Kinh (mạng lưới tham chiếu, 2018)
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Lao động di cư trong cộng đồng dân tộc thiểu số: Thực trạng và hàm ý chính sách

4. Kỹ năng và tay nghề của 
người DTTS di cư: Còn nhiều 
hạn chế

Lao động di cư DTTS thường có học vấn thấp. Học 
vấn của lao động DTTS di cư chủ yếu ở cấp THCS 
(46,4%) và THPT (27%). Trong số người DTTS di cư 
có trình độ THCS chỉ có 28,5% hoàn thành chương 
trình học và tốt nghiệp THCS; tương tự, chỉ có 18% 
hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp THPT; 
còn lại bỏ học giữa chừng. Học vấn không cao dẫn 
đến lao động di cư DTTS chủ yếu làm các công việc 
tay nghề thấp, lao động phổ thông cho thu nhập 
không cao và không ổn định. 

Biểu đồ 8. Trình độ học vấn của lao động di cư (%)

27

7,7

4,9

14,0

46,4

Chưa bao giờ đến trường

Học Tiểu học

Học Trung học cơ sở

Học Phổ thông trung học

Học Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học

Các chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc 
làm chưa hiệu quả đối với lao động DTTS di cư. Tại 
các địa bàn khảo sát, lao động DTTS di cư hầu như 
chưa được đào tạo kỹ năng nghề phù hợp với việc 
làm ở nơi đến, mà chủ yếu làm theo kinh nghiệm 
của người đi trước, hoặc phải học nghề từ đầu sau 
khi được doanh nghiệp tuyển dụng. Rất ít người 
tiếp cận hiệu quả với chương trình đào tạo nghề 
có liên kết với doanh nghiệp tuyển dụng. Thực tế, 
thiếu kỹ năng bổ trợ và không được hỗ trợ tìm kiếm 
việc làm tại nơi đến gây khó khăn cho lao động 
người DTTS khi di cư. Nhiều lao động di cư tự nhận 
thấy một số điểm yếu của mình như: kỹ năng giao 
tiếp kém, không có kinh nghiệm tìm kiếm việc làm, 
yếu về quản lý chi tiêu/tích lũy, không có mục tiêu 
và kế hoạch phát triển nghề nghiệp khi đi làm ăn 
xa,... Hiện còn thiếu các cơ chế, chính sách được 
thể chế hóa để hỗ trợ cho lao động DTTS đi làm ăn 
xa. Trong khi đó, các hỗ trợ hiện có tại các địa bàn 
khảo sát chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, chưa đồng bộ 
và chủ yếu dựa trên tự sáng tạo của từng đơn vị sử 
dụng lao động hoặc chính quyền địa phương.
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Báo cáo tóm lược

HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Các Bộ, ngành khi xây dựng chính sách đào tạo nghề, dự án đào tạo nghề/tạo việc làm trong các 
CTMTQG cần chú trọng đào tạo nghề theo yêu cầu của doanh nghiệp và dựa trên kết quả đầu ra, 
phát triển các sàn giao dịch việc làm lưu động phù hợp với địa bàn DTTS. Xây dựng chương trình 
đào tạo một số nghề phổ biến trong thị trường lao động khu vực không chính thức cho người lao 
động DTTS (như xây dựng, nghề mộc, giúp việc gia đình…); đào tạo kỹ năng mềm giúp người lao 
động DTTS sẵn sàng, tự tin hơn khi đi làm ăn xa (kỹ năng quản lý tài chính, lập kế hoạch chi tiêu, kỹ 
năng giao tiếp, kỹ năng tìm kiếm việc làm…).

MỘT SỐ ĐIỂM SÁNG TRONG HỖ TRỢ LAO ĐỘNG DI CƯ TẠI CÁC ĐỊA BÀN KHẢO SÁT

• Công ty phối hợp với xã tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm cho người dân, 
vận động người dân đi làm. Tổ chức xe đưa đón và xây dựng các khu lưu trú cho 
công nhân ở công ty.

• Công ty cũng khuyến khích người đi trước giới thiệu người thân, quen đến công 
ty để làm việc qua hình thức thưởng trực tiếp cho người lao động.

• Công ty phối hợp với địa phương mời già làng đi đến trước, thăm cơ sở làm 
việc, chỗ ăn chỗ ở sau đó về nói chuyện lại với bà con và vận động đi làm ở công 
ty. 

• Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm kết nối trực tiếp với công ty ở Bình 
Dương và đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ.

• Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm của Sở LĐTBXH phối hợp với doanh 
nghiệp mở các lớp đào tạo spa và trang điểm.

• Truyền đạt thông tin, tài liệu truyền thông theo các hoạt động tại chùa, mời chủ 
trì tham gia tư vấn việc làm cho người dân.

• Công ty lên kế hoạch sản xuất theo các dịp lễ hội của người Khmer để công nhân 
nghỉ về nhà hoặc tổ chức kỷ niệm các dịp lễ ngay tại công ty.

• Chính quyền hỗ trợ người dân vé tàu xe đi và về từ công ty, hoặc tổ chức xe đưa 
đón công nhân những dịp lễ tết. 

Quảng Trị

Kon Tum

Trà Vinh

Điện Biên
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Lao động di cư trong cộng đồng dân tộc thiểu số: Thực trạng và hàm ý chính sách

5. Người DTTS đi lao động 
ở nước ngoài: Khó tiếp cận 
chính sách hỗ trợ 

Người DTTS còn ít đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng có thời hạn (xuất khẩu lao động), các 
trường hợp thành công có thể mang lại thu nhập 
đáng kể cho gia đình. Tại địa bàn khảo sát chỉ có 7 
trường hợp người DTTS đang đi xuất khẩu lao động 
theo chương trình của công ty môi giới xuất khẩu 
lao động, có hợp đồng chính thức với đơn vị môi 
giới, các quy định và cam kết rõ ràng giữa người đi 
xuất khẩu lao động, công ty môi giới và công ty tiếp 
nhận lao động nước sở tại. Tiền gửi về khoảng từ 
80-120 triệu đồng/năm, trước hết để phục vụ mục 

đích “trả nợ chi phí trước khi đi”, và “xây nhà”.

Người lao động DTTS gặp khó khăn trong tiếp cận 
với các chương trình xuất khẩu lao động. Người 
DTTS thiếu thông tin, tư vấn cụ thể về xuất khẩu lao 
động, dẫn đến tâm lý lo sợ, đề phòng. Họ cũng khó 
đáp ứng được các yêu cầu cao về trình độ học vấn 
và chi phí, nên thường chọn các thị trường miễn 
phí hoặc chi phí thấp như Malaysia, Đài Loan, Ả Rập 
Xê-út. Những ràng buộc về điều kiện giải ngân vốn 
vay khi có đầy đủ visa và vé máy bay của ngân hàng 
khiến cho người DTTS gặp khó khăn trong việc ứng 
trước các chi phí. Nhiều người có xu hướng đi xuất 
khẩu lao động theo đường tự giới thiệu cá nhân, 
không thông qua doanh nghiệp, trong khi các chính 
sách hỗ trợ xuất khẩu lao động thường thực hiện 
thông qua doanh nghiệp.

HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Các cơ quan quản lý chương trình hỗ trợ XKLĐ và các địa phương cần cung cấp đầy đủ thông tin về 
XKLĐ cho đồng bào DTTS (theo cách nêu trong hàm ý chính sách ở phần 3). Với lao động DTTS tự 
chủ động liên hệ với các cơ sở đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì được hỗ trợ trọn 
gói trực tiếp cho người lao động, mức hỗ trợ như các lao động đi làm việc ở nước ngoài theo cơ 
chế đặt hàng với doanh nghiệp.

6. Nhạy cảm giới: Những khó 
khăn của phụ nữ DTTS khi đi 
làm ăn xa

Trong cộng đồng DTTS, nam giới có xu hướng đi 
làm ăn xa nhiều hơn nữ giới. Trên toàn quốc, xu 
hướng hiện nay là nữ giới di cư nhiều hơn nam 
giới7. Riêng với nhóm DTTS, nam giới di cư nhiều 
hơn nữ giới8. Tại địa bàn khảo sát, nhìn chung nam 
giới DTTS đi làm ăn xa cũng nhiều hơn nữ giới (nam 
55,8%, nữ chiếm 44,2%), chủ yếu do các yếu tố tập 
quán và phân công lao động trong gia đình như 
“nữ phải ở nhà chăm sóc nhà cửa con cái” (Quảng 
Trị, Trà Vinh), “nữ ở nhà thôi không được đi xa, từ 
trước đến giờ chỉ có nam đi ra ngoài làm ăn thôi” 
(Điện Biên). Riêng ở hai địa bàn Kon Tum và Bắc 
Kạn, nữ giới đi làm ăn xa nhiều hơn nam giới do ở 

7     Tổng cục Thống kê, Quỹ Dân số Liên Hợp quốc, 2016. “Điều tra di 
cư nội địa quốc gia 2015: các kết quả chủ yếu”. 

8     Bộ LĐTBXH, CARE-Oxfam-SNV, 2018. Đánh giá độc lập Phân tích 
Giới trong CTMTQG Giảm nghèo Bền vững giai đoạn 2016-2020.

Kon Tum công việc tại chỗ yêu cầu lao động có sức 
khỏe (nam giới) như trồng, chăm sóc và thu hoạch 
cây công nghiệp (cao su, tiêu, cà phê); tại Bắc Kạn 
do xu hướng đi làm công nhân tại các nhà máy may 
và điện tử - nơi mà nhu cầu tuyển lao động nữ cao 
hơn, ngoài ra hoạt động bán hàng quanh khu công 
nghiệp cũng được nhận định là phù hợp hơn với 
lao động nữ. 

28,2

71,8

Điện Biên
(n=159)

Bắc Kạn
(n=155)

Kon Tum
(n=149)

Quảng Trị
(n=170)

Trà Vinh
(n=186)

5 tỉnh
(n=280)

54,3
60,8

39,2
45,7

Biểu đồ 9. Giới tính của lao động di cư (%)  

Nữ Nam

40,0

60,0

40,2

59,8

44,2

55,8
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Báo cáo tóm lược

Các chính sách di cư chưa có sự nhạy cảm về giới. 
Tại các địa phương chưa có các nghiên cứu hoặc 
đánh giá về các khó khăn, hạn chế của nam giới/
phụ nữ DTTS di cư để có các giải pháp phù hợp. 
Thiếu các số liệu phân tách giới, các chỉ tiêu về tỷ lệ 
nam nữ trong giám sát, đánh giá chính sách. Chính 
sách an sinh xã hội cho nữ giới di cư còn nhiều 
khoảng trống. Lao động nữ phi chính thức khó tiếp 
cận bảo hiểm xã hội tự nguyện (vì bảo hiểm xã hội 
tự nguyện mới được hưởng hai chế độ hưu trí và 
tử tuất, chưa có chế độ thai sản, tai nạn lao động - 
bệnh nghề nghiệp). 

Còn tồn tại định kiến đối với phụ nữ DTTS đi làm 
ăn xa. Ngoài hạn chế về ngôn ngữ và khả năng 
giao tiếp, định kiến giới trong cộng đồng tác động 
không nhỏ đến quyết định đi làm ăn xa của phụ 
nữ DTTS. Không ít trường hợp bố mẹ e ngại cho 
con gái chưa lập gia đình đi làm ăn xa vì sợ con 
khi trở về khó lấy chồng; nhiều gia đình không cho 
phụ nữ đã kết hôn đi làm một mình nếu không có 
chồng đi cùng vì những quan niệm phụ nữ đi làm 
ăn xa một mình thường dễ sa ngã, làm những việc 
“không đàng hoàng”.  

HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Các chính sách về di cư cần tính đến yếu tố giới. Cần đảm bảo quyền lợi về thai sản cho lao động nữ 
trong khu vực kinh tế phi chính thức bằng cách bổ sung chế độ thai sản vào chương trình bảo hiểm 
xã hội tự nguyện. Các địa phương cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông trong cộng đồng thay đổi 
định kiến đối với nữ giới DTTS di cư.

12
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Lao động di cư trong cộng đồng dân tộc thiểu số: Thực trạng và hàm ý chính sách

7. An sinh xã hội: Chăm sóc 
người già và đi học của trẻ em 
trong các gia đình DTTS đi làm 
ăn xa

Hiện tượng cha mẹ đi làm ăn xa và gửi con cái ở 
lại cho ông bà chăm sóc ngày càng phổ biến. Có 
gia đình đi làm ăn xa thì bố mẹ gửi tiền về cho ông 
bà chăm sóc con cái.Nhưng có gia đình do chi phí 
ở thành phố đắt đỏ không hoặc rất ít khi gửi tiền 
về cho ông bà chăm sóc con, gây gánh nặng cho 
người già tại địa phương. (Ví dụ: ông bà phải tốn 
chi phí mua đồ ăn, thuốc men, chi phí học tập cho 
các cháu; ông bà bận chăm sóc con cháu nên hạn 
chế khả năng tạo thu nhập). Không ít trường hợp 
cháu ở với ông bà, bố mẹ ít quan tâm dẫn đến mải 
chơi, học kém, thậm chí bỏ học. 

“Người già không có ai chăm nom, lại phải 
trông cháu nữa.”

“Bố mẹ đi xa, ở nhà không có người trông 
nom chăm sóc dạy dỗ, trẻ con nó bỏ học 
hết à!”“Mình già rồi, nó bảo đi học thì 
mình biết là nó đi học, chứ thực tế nó đi 
đâu làm sao mình quản lý được… nó bỏ 
học đi chơi cũng chịu.”

“Ở đây, bố mẹ đi làm ăn xa, bọn trẻ con 
nó bỏ học hết, không đi học… vì có ai nhắc 
đâu, ông bà thì già yếu.”

Có nhiều trường hợp bố mẹ đi làm ăn xa phải đưa 
cả người già, trẻ em đi cùng. Tuy nhiên, họ khó xin 
được học hành cho con cái ở nơi đến bởi sự quá 
tải của trường lớp dẫn đến ưu tiên cho học sinh có 
hộ khẩu thường trú. Qua khảo sát, có 55,8% lao 
động DTTS đi làm ăn xa đã kết hôn và 20% đi cả vợ 
chồng con cái đến nơi mới. Đa số “lo lắng không 
xin được học cho con ở nơi mới” và trên thực tế, 
15% “người đi làm ăn xa phải trở về vì không xin 
được học cho con”. 

Các chế độ an sinh xã hội khác ở nơi đến của hộ di 
cư cũng gặp khó khăn. Theo quy định, những hộ 
gia đình di cư, không có mặt tại địa phương trên 
6 tháng không được đưa vào danh sách rà soát 
nghèo, cận nghèo hàng năm. Tuy nhiên, qua phỏng 
vấn một số hộ gia đình DTTS, họ cũng không được 
rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại nơi đến mặc dù có 
đăng ký tạm trú. Hiện thiếu sự liên kết giữa nơi đi 
và nơi đến về rà soát nghèo của hộ tạm trú. Khó 
khăn này làm giảm cơ hội được hỗ trợ từ chính 
sách (ví dụ chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh 
thuộc hộ nghèo hoặc chính sách hỗ trợ Bảo hiểm 
Y tế cho hộ nghèo) của những hộ nghèo di cư cả 
gia đình.

HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Các Bộ, ngành và địa phương cần thiết kế, triển khai đồng bộ và liên thông các chính sách về giáo 
dục, y tế và các chính sách bảo trợ xã hội cho các hộ gia đình di cư ở nơi đi và nơi đến, không phụ 
thuộc vào hộ khẩu/tình trạng cư trú để người thân của lao động di cư (người già và trẻ em) và bản 
thân người di cư không bị bỏ lại phía sau. 
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Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam cảm ơn Cơ quan Viện trợ Ireland đã tài trợ cho việc triển khai nghiên cứu cũng như biên soạn 
và in ấn tài liệu này. Tài liệu không nhất thiết phản ánh quan điểm của Cơ quan Viện trợ Ireland.

Ảnh bìa từ trái sang phải:

• Ngày càng nhiều người dân tộc thiểu số rời quê hương miền núi để đi làm công nhân trong các nhà máy may ở đồng bằng 
như thế này. Ảnh: © Vũ Thị Hương Giang/CARE

• Lò Thị San, một công nhân may người dân tộc Thái đến từ Sơn La. Ảnh: © Vũ Thị Hương Giang/CARE

• Các vườn điều ở Bình Phước có khá nhiều lao động dân tộc thiểu số đến từ tỉnh khác đến làm thuê thời vụ. Họ sẽ ở trong các 
lán tại vườn như thế này trong suốt thời gian thu hoạch. Ảnh: © Thạch Vân/CARE

©Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam 2020
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Nhóm nghiên cứu:
Ngô Thị Thanh Hương

Đặng Bảo Nguyệt
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Lê Thị Linh Chi

Nhóm hỗ trợ:
Nguyễn Đức Thành

Huỳnh Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Hoàng Ánh



Lao động di cư trong cộng đồng dân tộc thiểu số: Thực trạng và hàm ý chính sách

TỔ CHỨC CARE QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM
Tầng 9, Tòa nhà CDC
25 Lê Đại Hành, Hà Nội
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