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  Lời giới thiệu

Trong hai thập kỷ qua, di cư lao động nổi lên là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế và phát triển 
ở cả nước xuất cư và nước nhập cư trong khu vực ASEAN. Ước tính hiện có 20,2 triệu người di cư xuất phát 
từ các nước ASEAN, trong số đó gần 6,9 triệu người di cư sang các nước khác trong khu vực. 

Do chi phí cao, mất nhiều thời gian và sự phức tạp đáng kể trong việc tìm kiếm các kênh di cư theo thỏa 
thuận song phương hiện có, nhiều người di cư trong khu vực ASEAN được tuyển dụng làm việc tạm thời 
với tư cách không hợp thức. Hầu hết người lao động di cư ASEAN làm những công việc tay nghề thấp và 
thâm dụng lao động. Bất luận có giấy tờ hợp pháp hay không, người di cư được tuyển dụng vào làm những 
công việc có thay nghề thấp thường bị bóc lột.  

Mặc dù có những giả định về kết quả cuối cùng của di cư ở ASEAN và làm thế nào để đảm bảo những trải 
nghiệm an toàn và mang lại lợi ích cho người lao động di cư, việc thu thập và phân tích số liệu thực tế rất 
hạn chế. Do bản chất tạm thời và không hợp thức của đa số di cư trong khu vực, những thực tế mà người 
lao động di cư phải đối mặt thường bị che dấu. Nghiên cứu này nhằm mục đích khỏa lấp khoảng trống 
hiểu biết về tác động kinh tế-xã hội của di cư lao động với tay nghề thấp trong khu vực.

  Phương pháp nghiên cứu

Trong tháng 7 và 8, 2016, tổng cộng 1.808 người lao động di cư về nước được khảo sát ở Cămpuchia, Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Myanmar và Việt Nam. Số người khảo sát được phân bổ đồng đều trong cả 4 
quốc gia. Ngoài ra, đã tiến hành phỏng vấn định tính 96 người lao động di cư về nước và các bên liên quan. 
Nghiên cứu được thiết kế để tìm hiểu di cư từ cấp độ khu vực, cung cấp dữ liệu so sánh giữa các nước xuất 
cư và các nước nhập cư và các hành lang di cư trong khu vực Đông Nam Á. 

Khảo sát được thực hiện chung giữa Chương trình Tam giác ASEAN (TRIANGLE in ASEAN) của Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO) và Dự án “Giảm nghèo thông qua di cư an toàn, phát triển kỹ năng nghề và tăng cường 
việc làm (PROMISE)” của Tổ chức Di cư Quốc tể (IOM), phối hợp với Công ty tư vấn quản lý RapidAsia.

  Phát hiện của Nghiên cứu 

Kết quả di cư 

Chuyển tiền về nước, chắc chắn là kết quả quan trọng của di cư lao động tại bốn quốc gia xuất cư được 
nghiên cứu. Tuy nhiên, sự nhấn mạnh nặng nề đến tầm quan trọng đối với kinh tế vĩ mô của kiều hối trong 
các cuộc bàn thảo về di cư và phát triển có thể phủ nhận những hiểu biết cân bằng hơn và lấy người di cư 
làm trọng tâm liên quan đến kết quả của di cư lao động. 

Nghiên cứu đã xây dựng công cụ phân tích chính đó là Chỉ số tác động di cư (MOI). Chỉ số MOI đưa ra biện 
pháp đánh giá nhanh các tác động di cư bằng cách tạo ra một điểm số, kết hợp 4 chỉ số tài chính và 4 
chỉ số xã hội để đánh giá những thay đổi từ trước khi di cư đến sau khi di cư. Điểm số MOI được tính cho 
từng cá nhân trả lời phỏng vấn và lập bảng chú dẫn trong phạm vi từ 0–100 cho một chuẩn khả dụng để 
đánh giá sự tiến bộ.

Điểm số MOI trung bình của khu vực là 58, có thể được sử dụng như là điểm tham chiếu trong việc xem 
xét sự chênh lệch giữa các nhóm (hình 1). Người lao động di cư từ Việt Nam có kết quả khá hơn đáng kể 
(điểm số 73) so với người lao động di cư từ Cămpuchia (47), Myanmar (54) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào (59). Điều này được bổ sung bởi những phát hiện định tính của nghiên cứu, cho thấy người di cư Việt 
nam có kết quả tốt hơn do có trình độ kỹ năng nghề ngày càng cao hơn.
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Hình 1. Điểm số theo nước xuất cư

100

80

60

40

20

0

Tổng Căm pu chia CHDCND Lào Myanmar Việt Nam

58
47

59 54

73

Chuẩn bị trước khi di cư

Thông tin tin cậy về di cư an toàn thường không sẵn có cho người lao động di cư Việt Nam, chỉ có một 
phần ba (34 %) người di cư nhận được thông tin giúp họ đưa ra quyết định đi lao động ở nước ngoài. 
Tương tự như vậy, chỉ có 7% người lao động di cư Việt Nam được khảo sát tham gia các lớp bồi dưỡng về 
kiến thức cần thiết trước khi ra nước ngoài làm việc. Trong hầu hết các trường hợp, người di cư phụ thuộc 
nhiều vào bạn bè và gia đình hoặc người/cơ quan môi giới tư vấn di cư vì những đối tượng này được tin 
cậy hơn thậm chí còn hơn cả thông tin chính thống. 

Đào tạo nghề tại chỗ tại các quốc gia nhập cư hiện là phương thức chiến lược để đào tạo kỹ năng nghề 
cho người lao động di cư Việt Nam hơn là đào tạo trước khi đi, và tiếp cận được với số người lao động 
cao gấp 15 lần so với trước khi di cư (69 % so với 4 %). Việc phải dành đáng kể thời gian và tiền bạc cho 
đào tạo trước khi xuất cảnh trong khi không có sự đảm bảo rõ ràng về công việc có thể nhận được ở nước 
tiếp nhận cho thấy nâng cao kỹ năng nghề cần được thực hiện thông qua sự sắp xếp trực tiếp với các nhà 
tuyển dụng ở nước nhập cư. 

Quy trình di cư

Chỉ hơn một nửa người lao động di cư Việt Nam sử dụng các kênh hợp thức (52%), vì tốn kém hơn (trung 
bình 969 USD) và chậm hơn (trung bình mất 27 ngày) so với các kênh không hợp thức nhưng ít khả năng 
dẫn đến bất trắc hơn (hình 2). Mặc dù phát hiện này cho thấy người di cư có cơ hội cân nhắc giữa chi phí 
và lợi ích của tất cả các lựa chọn và đôi khi quyết định chịu rủi ro lớn hơn để đổi lấy sự dễ dàng và trong 
khả năng chi trả, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Việc tiếp cận hạn chế với thông tin, đào tạo và các 
kênh di cư hợp thức cũng như nguồn lực eo hẹp -thậm chí đối với phụ nữ thì việc tiếp cận này hạn hẹp 
hơn nhiều, người lao động di cư phải tận dụng những kênh di cư mà họ có thể tiếp cận được.

Trong khi nhiều mô hình di cư này là phổ biến, thì có nhiều thay đổi đáng chú ý ở Việt Nam. Trong những 
năm gần đây, phương thức mà người lao động Việt Nam di cư ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp vì số 
lượng người ra nước ngoài làm việc tăng lên và số điểm đến cũng tăng lên gấp bội. Khảo sát trên 23.000 
người di cư ở tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh, Việt Nam, cho thấy Thái Lan đã trở thành điểm đến phổ biến 
cho cả nam giới và phụ nữ, đi theo đường bộ qua Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các dòng di cư này 
chủ yếu là không hợp thức, vì Bản ghi nhớ (MOU) ký giữa Việt Nam và Thái Lan vẫn chưa được thực hiện 
và chỉ cho phép làm việc trong ngành đánh cá và xây dựng, mà hai ngành này hiện chỉ có số lượng nhỏ 
người di cư Việt nam làm việc.
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Hình 2. Hiệu quả của các kênh di cư hợp thức và không hợp thức 

Tổng

Kênh hợp thức Kênh không hợp thức

Thời gian trung bình (ngày)

104 33

3197
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18136
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3045

86113

Chi phí trung bình (USD)

881 265

9951 107

215501

123548

171

536794

2031 172

Gặp rắc rối (%)

26 51

1338

4852

7266

17

4525

993

Những người lao động di cư Việt Nam sang Thái Lan chi một khoản tiền nhỏ từ lương cho chi phí tuyển 
dụng, chi trả các chi phí không đến một tháng lương (hình 3). Tuy nhiên, nhìn chung người Việt Nam phải 
trả chi phí cao nhất để đi làm việc ở nước ngoài (709 USD), phải vay mượn khoản tiền lớn (1.044 USD) và 
mất khoảng thời gian dài nhất để trả nợ (11 tháng). Việc trả phí cao hơn rất nhiều là do tỷ lệ người lao 
động Việt Nam di cư hợp thức sang Malaysia thông qua các công ty tuyển dụng cao hơn. 

Hình 3. Chi phí tuyển dụng tính theo tỷ lệ thu nhập hàng năm 
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Việc làm và điều kiện làm việc 

Ít người lao động di cư Việt Nam được bố trí công việc mà họ cho là có kỹ năng nghề phù hợp (1 %). Hiện 
nay, bố trí việc làm phù hợp cho lao động di cư còn rât hạn chế ở Thái Lan và Malaysia. Họ chủ yếu được 
tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu cần người lao động với mức lương thấp trong các ngành thâm dụng lao 
động thay vì dựa trên việc đánh giá kinh nghiệm hoặc được đào tạo chính quy phù hợp với công việc.

Yêu cầu làm việc ở nước nhập cư đòi hỏi cao và tiền lương trả không tương xứng. Người di cư Việt Nam có 
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thời giờ làm việc kéo dài (10 giờ/ngày), hầu như tất cả các ngày trong tuần (6,3 ngày/tuần) với mức lương 
357 USD/ tháng. Tuy nhiên, số tiền này vẫn cao hơn nhiều so với tiền lương mà người di cư thuộc các quốc 
tịch khác nhận được.

Cứ 5 người di cư từ Việt Nam thì một người (21 %) nói rằng họ không nhận được bất cứ quyền lao động 
nào, tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với tỷ lệ mà người di cư từ các quốc gia xuất cư khác cho biết. Số lượng 
lớn người di cư Việt Nam cho biết việc thiếu bảo vệ quyền lao động có liên quan mật thiết đến tình trạng 
không hợp thức ở mức cao tại Thái Lan, nơi 40 % người di cư không được bảo vệ.

Trong quá trình làm việc, hầu hết người lao động di cư Việt Nam đối mặt với một số hình thức vi phạm 
quyền lao động (76 %) và ít được tiếp cận với các biện pháp giải quyết pháp lý (hình 3). Chỉ có 4 % người 
di cư Việt Nam cố gắng tìm kiếm bồi thường cho những lạm dụng mà họ gặp phải. Người sử dụng lao động 
và cán bộ quản lý hoặc gia đình và bạn bè là những nguồn hỗ trợ chủ yếu cho họ.

Hình 4. Trải nghiệm những lạm dụng quyền lao động trong quá trình làm việc theo quốc 
gia xuất cư (%)
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Kiều hối và tài chính 

Tất cả những người di cư Việt Nam đều gửi tiền về nước với lượng kiều hối trung bình 245 USD từ Thái Lan 
và 162 USD từ Malaysia (hình 4). Nhìn chung, tiền gửi về của người lao động di cư Việt Nam được sử dụng 
để hỗ trợ cho các thành viên trong gia đình họ (60 %). 

Mặc dù sự tiếp cận với hệ thống tài chính của người di cư nhìn chung là rất thấp, người di cư Việt Nam là 
ngoại lệ trong khu vực. Ở Việt Nam, 28 % người di cư có tài khoản ngân hàng và 42 % mở tài khoản ngân 
hàng khi ở nước ngoài. Việc này có thể là do Việt Nam có thị trường chuyển tiền chính thức hơn các quốc 
gia xuất cư khác. 

Trở về và hòa nhập

Mặc dù người lao động di cư Việt Nam mang về những kỹ năng nghề mới từ nước ngoài (70 %), nhưng chỉ 
có tỷ lệ nhỏ có khả năng áp dụng những kỹ năng đó khi trở về nhà (3%). Những thách thức mà họ phải đối 
mặt cùng với thiếu sự hỗ trợ sau khi trở về để tái hòa nhập thành công có thể hạn chế khả năng đóng góp 
của họ vào phát triển kinh tế xã hội lâu dài của đất nước.

Trong khu vực, di cư được cho là có tác động đáng kể đến giảm nghèo, giảm tỷ lệ người sống dưới mức 
nghèo xuống hai con số (11 %) trước và sau di cư. Kết quả này đặc biệt ấn tượng ở Việt Nam, nơi tỷ lệ 
nghèo giảm 17%. Trong khi cũng cần lưu ý là Việt Nam Nam trải qua quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh 
trong giai đoạn nghiên cứu, kết quả của nghiên cứu cho thấy di cư lao động có tiềm năng góp phần đáng 
kể vào giảm nghèo.
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Đa số người di cư làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp trước khi di cư (52 %) và làm việc ở nước ngoài cho 
thấy đã tạo điều kiện công nghiệp hóa lực lượng lao động tại quốc gia này một cách hiệu quả hơn so với 
quốc gia khác. Việt Nam là nước thành công nhất trong lĩnh vực này với tổng số 27 % người di cư chuyển 
từ nông nghiệp sang ngành chế tạo và một số ngành khác sau khi về nước. 

  Kết luận 

Những phát hiện của nghiên cứu này cho thấy mặc dù lợi ích kinh tế-xã hội của di cư lao động chưa được 
tối đa hóa trong khu vực ASEAN, kết quả tích cực có thể đạt được khi người lao động di cư được tạo cơ 
hội nâng cao kỹ năng nghề, tránh vay nợ, được nhận lương tối thiểu và tìm được việc làm sinh lợi sau khi 
về nước. Để hỗ trợ đạt được kết quả tích cực hơn, cần thay đổi cách tiếp cận di cư trong xây dựng chính 
sách. Các mục tiêu cần điều chỉnh nhằm mục đích tăng cường số lượng người lao động di cư thu được 
lợi ích một các toàn diện từ lao động di cư thay vì chỉ đơn giản là tăng lượng tiền kiều hồi cho quốc gia. 

Bảo vệ quyền lao động tại các quốc gia nhập cư là yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo điều kiện đạt 
được kết quả tích cực hơn cho người lao động di cư, đặc biệt đảm bảo người lao động nhận được mức 
lương tối thiểu. Điều này cho thấy việc chính thức hóa điều kiện làm việc của lao động di cư, những người 
thường bị loại ra ngoài yêu cầu về lương tối thiểu theo luật định là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo cho 
lao động di cư hưởng lợi từ những trải nghiệm dư cư của họ.

Việc thiếu đảm bảo bảo vệ lao động dẫn đến tình trạng di cư ở ASEAN thường được coi là sự may rủi cho 
người lao động di cư và gia đình họ. Người di cư hiện ít có khả năng kiểm soát việc họ trải nghiệm di cư 
tốt hay xấu, dù họ đưa ra quyết định thế nào. Trên phương diện lớn hơn, việc tăng cường tác động tích 
cực của di cư đòi hỏi có những thay đổi về chính sách và thực hành của những người có trách nhiệm thực 
hiện quyền: các quan chức chính phủ, người sử dụng lao động và các công ty tuyển dụng hơn là thay đổi 
hành vi của người lao động di cư.

  Khuyến nghị

1. Phát triển các kênh di cư hợp thức ít tốn kém tiền của, thời gian và ít phức tạp hơn: Mặc dù di cư hợp 
thức có thể giảm khả năng gặp phải bất trắc trong quá trình di cư, nhưng lợi ích của sự bảo vệ này hiện 
không thu hút được lao động do chi phí cao, quy trình chậm chạp và những yêu cầu rắc rối. Các quốc 
gia xuất cư và nhập cư cùng với cơ quan thuộc khu vực ASEAN phải hợp tác với nhau để đơn giản hóa 
quy trình để di cư lao động hiệu quả hơn và với chi phí phải chăng hơn cho người lao động di cư và 
có những khuyến khích rõ ràng cho việc sử dụng các kênh hợp thức.

2. Chuyển chi phí tuyển dụng từ người lao động sang người sử dụng lao động: Người lao động di cư cung 
cấp dịch vụ quý giá cho người sử dụng lao động vì vậy người hưởng lợi cần phải chi trả cho dịch vụ đó. 
Số tiền lớn mà người lao động di cư vay nợ để thanh toán cho phí tuyển dụng làm giảm thu nhập từ 
di cư và thậm chí có thể dẫn người di cư đến nguy cơ mất nhà ở và đất đai. Theo các tiêu chuẩn quốc 
tế mà ILO nêu trong Công ước ILO về Cơ quan tuyển dụng tư nhân, 1997 (số 181), Nguyên tắc chung và 
Hướng dẫn hoạt động tuyển dụng công bằng của ILO và Hệ thống liêm chính tuyển dụng quốc tế do 
IOM thực hiện (IRIS), cần phải loại bỏ chi phí tuyển dụng của người lao động ở cả quốc gia xuất cư và 
quốc gia nhập cư.



3. Đào tạo kỹ năng nghề phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động và không tạo thêm gánh nặng 
về thời gian và nguồn lực cho người lao động di cư: Hầu hết người lao động di cư hiện đang được 
tuyển dụng theo nhu cầu cần người lao động lương thấp chứ không phải theo kỹ năng nghề phù hợp 
với công việc khi bắt đầu làm. Việc bố trí việc làm phù hợp với kỹ năng của người lao động di cư sẽ 
mang lại lợi ích cho cả người sử dụng lao động và người di cư, góp phần nâng cao năng xuất lao động 
và lương và điều kiện lao động tốt hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là đào tạo kỹ năng nghề nên thông 
qua các hình thức không làm tăng chi phí và thời gian cho người lao động di cư khi đi làm việc ở nước 
ngoài, như các chương trình đào tạo nghề tại chỗ và thời gian học nghề được trả lương. Việc xây dựng 
quan hệ đối tác giữa người sử dụng lao động và các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề và kỹ năng (TVET) 
Có thể tăng cường hệ thống TVET quốc gia cho cả nam và nữ lao động di cư và đáp ứng nhu cầu của 
thị trường lao động.

4. Mở rộng tiếp cận pháp lý cho người lao động di cư: Khả năng của người lao động di cư đòi bồi thường 
khi bị lạm dụng trong quá trình tuyển dụng và làm việc vẫn còn rất hạn chế. Cải thiện cơ chế khiếu nại 
cho người lao động di cư đòi hỏi có các can thiệp toàn diện, kể cả việc thiết lập các khung pháp lý và 
thể chế rõ ràng; tập huấn tăng cường năng lực cho người cung cấp dịch vụ; phối hợp giữa các cơ quan 
chính phủ, công đoàn, người sử dụng lao động và các tổ chức phi chính phủ; tiến hành tiếp cận hiệu 
quả với người di cư; và có các biện pháp khắc phục công bằng và đáp ứng yêu cầu. Việc này cần bao 
gồm một số điều khoản ràng buộc pháp lý trong luật để xử lý các vi phạm như thay thế hợp đồng, và 
các công ty tuyển dụng cũng phải chịu trách nhiệm với các vi phạm điều khoản hợp đồng lao động về 
điều kiện làm việc tại các quốc gia nhập cư.

5. Mở rộng dịch vụ cho người lao động di cư để hỗ trợ họ về nước và hòa nhập: Ở hầu hết các quốc gia 
xuất cư trong khu vực, trừ Philipin, sự hỗ trợ cho người di cư sau khi về nước chỉ giới hạn trong việc hỗ 
trợ những người bị buôn bán. Tuy nhiên, người lao động di cư gặp rất nhiều thách thức trong việc tìm 
việc làm, khởi nghiệp và tái hòa nhập cộng đồng. Cần xây dựng các chương trình hỗ trợ tái hòa nhập 
kinh tế xã hội thành công để đạt được lợi ích toàn diện của di cư. 

Nghiên cứu này được Bộ Ngoại giao và Thương mại, Chính phủ Australia, Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canađa và Cơ quan 
Phát triển và Hợp tác Thụy Sỹ tài trợ thông qua Chương trình Tam giác ASEAN của ILO và Chương trình Promise của 
IOM. 
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