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DI CƯ “TUẦN HOÀN” CỦA PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM:
MỘT NGHIÊN CỨU VỀ NGƯỜI BÁN HÀNG RONG TẠI HÀ NỘI
ROLF JENSEN, DONALD M. PEPPARD JR.,
VŨ THỊ MINH THẮNG 1
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Đặt vấn đề
Chủ đề của bài viết này là di cư tuần hoàn [circular migration] của những phụ
nữ nông thôn đang làm việc trong khu vực phi chính thức của nền kinh tế Hà Nội.
Lấy những người bán rong hoa quả và rau bằng quang gánh làm đối tượng của một
nghiên cứu trường hợp, chúng tôi thảo luận khả năng họ tận dụng một cách dễ dàng
những cơ hội việc làm thuộc dạng lao động giản đơn, không đòi hỏi kỹ năng ở khu
vực phi chính thức để kiếm thêm thu nhập. Từ lâu, người ta biết rõ rằng các gia
đình nông thôn cần có thu nhập ngoài nông nghiệp để tồn tại, nhưng một điểm quan
trọng cần nhấn mạnh ở đây là di cư tuần hoàn là cách mà những gia đình nông thôn
này đã chọn lựa để bảo tồn gốc rễ và duy trì bản sắc nông thôn của mình. Cùng với
việc người bán hàng rong đến Hà Nội để làm việc mà không chuyển đến sống hẳn ở
thành phố, gia đình của họ vẫn có thể tiếp tục cuộc sống với tư cách là nông dân. Vì
vậy, tất cả những người phụ nữ mà chúng tôi miêu tả ở đây có hai cuộc sống: thành
viên của gia đình nông dân ở nông thôn và người bán hàng rong trên đường phố. 2
F
1
P

Nghiên cứu này dựa trên những khảo sát và phỏng vấn đã được chúng tôi thực
hiện kể từ năm 2000. Cùng với các các sinh viên của mình, với sự giúp đỡ của các
phiên dịch người Việt Nam, chúng tôi đã thực hiện khảo sát với hơn 1.700 người
bán hàng rong. Từ những khảo sát này, chúng tôi đã tập hợp được nhiều loại số liệu,
trong đó có những số liệu về thu nhập và các thông tin về việc nuôi nấng và chăm
sóc con cái sẽ được chúng tôi trình bày trong bài viết này. Cách tiếp cận thứ hai của
chúng tôi để thu thập những thông tin mà chúng tôi sử dụng là thực hiện các phỏng
vấn sâu. Bắt đầu từ năm 2003, chúng tôi đã phỏng vấn sâu 30 người bán hàng rong
khác để tìm hiểu câu chuyện cuộc đời của họ một cách rất chi tiết. Cuối cùng, chúng
tôi thực hiện những cuộc phỏng vấn hàng năm với 8 người trong số đó nhằm hiểu rõ
hơn về những thay đổi diễn ra trong cuộc sống và công việc của họ cùng với thời
gian.
TS. Đại học Connecticut New London, CT, USA 06320
TS. Đại học Quốc gia Hà Nội
2
Dù trọng tâm của bài viết này là về những người di cư tuần hoàn, cần phải ghi nhận rằng còn có những dạng
người bán hàng rong khác ở Hà Nội. Thực tế là vào năm 2000, chúng tôi nhận thấy có 44% những người bán
hàng rong là người di cư tuần hoàn, 38% di cư hàng ngày, số còn lại là cư dân Hà Nội. Người di cư tuần hoàn
trong nghiên cứu trường hợp này là những phụ nữ đến Hà Nội từ những nơi cách xa thường là trên 25 km và họ
ở lại thành phố trong khoảng thời gian từ vài ngày cho đến vài tháng.
1
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Trong bài viết này, chúng tôi hy vọng đóng góp cho những hiểu biết đó thông
qua việc xem xét quyết định di cư tuần hoàn của người phụ nữ để làm công việc bán
hàng rong ở khu vực phi chính thức của nền kinh tế Hà Nội. Trước tiên, chúng tôi
xem xét nhu cầu có thêm thu nhập - điều nằm sau quyết định di cư trong hầu hết các
trường hợp, và tầm quan trọng của thu nhập này đối với những người bán hàng rong
và gia đình của họ. Sau đó, chúng tôi xem xét một số vấn đề mà chỉ riêng nhu cầu
về thu nhập không thể giải thích được. Chúng tôi thảo luận, ít nhất là ở trường hợp
của gia đình người bán hàng rong, tại sao gánh nặng kiếm thêm thu nhập lại hầu
như chỉ rơi vào trường hợp người vợ và tại sao họ di cư để kiếm tiền trong khi hầu
hết những người chồng lại ở lại quê nhà.
Tầm quan trọng của thu nhập kiếm được ở Hà Nội
Hầu như tất cả các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đều đề cập hoặc nhấn
mạnh rằng thu nhập đóng vai trò chính yếu trong quyết định di cư. Những phụ nữ
trong nghiên cứu của chúng tôi không phải là ngoại lệ. Nghèo khó là lý do cơ bản
giải thích tại sao hầu hết những người bán hàng rong đã quyết định di cư tới Hà Nội
để làm công việc này. Rất nhiều gia đình đã mắc nợ trước khi họ bắt đầu tới Hà
Nội, trong khi những người khác thấy họ không thể chi trả cho những chi phí sinh
hoạt ở làng nếu không có ít nhất một nguồn thu nhập ngoài nông nghiệp. Bên cạnh
chi phí sinh hoạt hàng ngày còn có một loạt các khoản thường gặp cần được trang
trải ở những thời điểm khác nhau của năm, nhiều loại trong số đó cần được trả bằng
những khoản tiền tương đối lớn. Ngay cả với những gia đình có quỹ đất trồng cấy
đáng kể, bao gồm những gia đình có thể sản xuất dư thừa lúa gạo lẫn những gia
đình trồng hoa màu phụ, nếu chỉ trông vào sản xuất lương thực thì họ cũng không
thể trang trải hết những chi phí này. Mặc dù chăn nuôi cũng là một hoạt động nông
nghiệp quan trọng đối với nhiều gia đình, phần lớn người được hỏi nói rằng chỉ
riêng hoạt động này cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu tiền mặt của họ.
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu có tính hệ thống đầu tiên về thu nhập của
người bán hàng rong vào năm 2000 như là một phần của cuộc điều tra đối với 168
người di cư tuần hoàn. Năm 2003, chúng tôi thực hiện một điều tra tương tự với 179
người di cư tuần hoàn. Tại mỗi cuộc điều tra, chúng tôi hỏi về số tiền một phụ nữ
kiếm được trong từng giai đoạn của năm trước đó. Kết quả là, cuộc điều tra năm
2000 đã thu được số liệu về thu nhập từ năm 1999 và điều tra năm 2003 thu được
thông tin về thu nhập năm 2002. Kết quả của những điều tra này được trình bày tại
Bảng 1.
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Bảng 1: Thu nhập gửi về nhà của người bán hàng rong
Năm

Số
ngày
làm
việc

Thu nhập gửi về
Thu nhập gửi về
Thu nhập gửi về
nhà tính theo từng
nhà tính theo từng
nhà hàng năm
ngày trong năm
ngày làm việc

1999

191

10.500 VND

2.005.500 VND

5.500 VND

2002

216

14.500 VND

3.132.000 VND

8.500 VND

Tỷ giá trao đổi năm 1999: 1 $ = 14.000 VND; 2002: 1 $=15.300 VND
[www.Vietcombank.com].
Số được làm tròn đến 500 VND
Như được mô tả tại Bảng 1, chúng tôi ước tính thu nhập hàng năm của một người
bán hàng rong năm 1999 là 2.005.500 VND. Con số này được dựa trên thu nhập trung
vị tính theo một ngày làm việc là 10.500 VND và số ngày làm việc trung bình trong
năm là 191 ngày. Vì những phụ nữ trong nghiên cứu này dành một phần thời gian của
họ ở Hà Nội và một phần thời gian ở quê nhà, chúng tôi cũng tính thu nhập theo số
ngày trong năm, con số này cho thấy thu nhập có được đối với một người bán hàng
rong và gia đình của cô ta theo từng ngày trong cả năm. Cách tính của chúng tôi là lấy
thu nhập hàng năm chia cho 365 ngày. Năm 1999, thu nhập từng ngày trong năm là
5.500 VND, hoặc chỉ chút ít nhỉnh hơn một nửa số tiền mà một người bán hàng rong
kiếm được mỗi ngày trong thời gian làm việc ở Hà Nội. 1
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Bảng 1 cũng cho thấy có sự tăng lên đáng kể về thu nhập của người bán hàng
rong trong giai đoạn 1999 - 2002. Một phần của thu nhập tăng lên này có được là do số
ngày làm việc ở Hà Nội tăng lên thành 216 ngày (tăng 13%), phần còn lại là do thu
nhập từng ngày làm việc tăng tới 14.500 VND (tăng 38%). Thu nhập từng ngày theo số
ngày trong năm tăng tới 8.500 VND (tăng 55%). Mặc dù vẫn còn ở mức thấp, tất cả
các con số về thu nhập năm 2002 đều tăng nhanh hơn tỷ lệ lạm phát, điều này có nghĩa
là thu nhập thực tế mà gia đình người bán hàng rong có thể kiếm được trong năm 2002
đã cao hơn đáng kể so với trong năm 1999.
Một cách để minh họa tầm quan trọng của các mức thu nhập nêu tại Bảng 1 là
xem xét những thu nhập này có thể tác động như thế nào đối với tình trạng nghèo khó
của các gia đình nông thôn. Trong những năm 1990, Việt Nam sử dụng hai định nghĩa
về nghèo: nghèo lương thực - dựa trên mức thu nhập cần có để tiêu thụ một lượng
lương thực thực phẩm cần thiết hàng ngày là 2.100 Kcal cho một người, và nghèo về
1

Con số thu nhập mang về nhà tại Bảng 1 tương đương với số tiền được chuyển về nhà đã được nhiều tác giả khác
thảo luận khi xem xét di cư vĩnh viễn. Thu nhập mang về nhà của một người bán hàng rong là số tiền cô ta để ra được
vào cuối ngày làm việc. Chúng tôi bắt đầu bằng lợi nhuận mà cô ta thu được từ bán hàng rồi trừ đi chi phí cho ăn ở và
sinh hoạt ở Hà Nội.
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nhu cầu cơ bản - được tính bằng cách cộng vào ngưỡng nghèo về lương thực những chi
phí cho những nhu cầu ngoài lương thực. Chúng tôi xem xét hai ví dụ mang tính giả
thuyết, một cho năm 1999 và một cho năm 2002. Một gia đình có bốn thành viên ở mức
nghèo lương thực năm 1999 có thể nhờ vào thu nhập tăng thêm từ một người bán hàng
rong điển hình mà tăng mức tiêu thụ 39%. Sự tăng lên này có thể đưa gia đình này từ mức
nghèo lương thực lên mức nghèo về nhu cầu tối thiểu. Tương tự, vào năm 2002, thêm thu
nhập trung bình của người bán hàng rong vào một gia đình có bốn thành viên ở mức
nghèo lương thực có thể cho phép tăng mức tiêu dùng lên 58%, đưa gia đình này lên mức
cao hơn mức nghèo về nhu cầu cơ bản là 14%. 1
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P

Những ví dụ nói trên được dùng để minh họa cho việc số tiền kiếm được từ nghề
bán hàng rong có thể giúp đưa một gia đình nông thôn thoát nghèo hoặc giữ cho họ
khỏi rơi vào tình trạng nghèo cùng cực như thế nào. Việc 18.3% dân số nông thôn năm
1998 sống ở ngưỡng hoặc dưới ngưỡng nghèo lương thực và 44.9% dân số nông thôn
sống ở ngưỡng hoặc dưới ngưỡng nghèo về nhu cầu cơ bản chỉ là điểm nhấn mạnh
thêm cho tầm quan trọng của vấn đề này. 2
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Một cách khác để thấy tầm quan trọng của thu nhập của một người bán hàng rong
trong giai đoạn này là nhìn vào khía cạnh phân chia thu nhập và tiêu dùng của toàn bộ
dân số. Một lần nữa, chúng tôi sử dụng hai trường hợp mang tính giả thuyết. Thứ nhất,
chúng tôi giả định rằng một gia đình nông thôn có bốn thành viên mà trong đó người
phụ nữ không có nguồn thu nhập bên ngoài. Sau đó, chúng tôi xem xét điều gì sẽ xảy
ra đối với gia đình này về phương diện phân chia thu nhập (2002) và tiêu dùng (1999)
nếu chúng tôi cộng số tiền mà cô ta có thể kiếm được từ việc bán hàng rong. Tiếp theo,
chúng tôi xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta buộc phải ngừng việc bán hàng vì bất cứ lý
do gì. Ở từng trường hợp, chúng tôi sử dụng thu nhập trung bình hàng năm mà một
người bán hàng rong kiếm được vào năm 1999 và sau đó là vào năm 2002. Tiếp sau đó,
để biết điều kiện sống của gia đình sẽ ra sao nếu kiếm được hoặc không kiếm được thu
nhập này, chúng tôi giả định rằng mức sống này nằm ở mức thu nhập trung bình cho
từng ngũ phân vị trong dân số. 3 Với những giả định như vậy, Bảng 2 đo lường sự thay
đổi về mức sống của một gia đình bằng cách xem nó chuyển dịch vị trí giữa các ngũ
phân vị tiêu dùng năm 1998 và các ngũ phân vị thu nhập năm 2002. Đồng thời, bảng
này cũng chỉ ra số phần trăm thay đổi mà phần thêm vào hay mất đi của thu nhập của
5F
P
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2

3
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Các mức đói nghèo năm 1998 của Tổng cục Thống kê (GSO), 200: 260. Chúng tôi tính mức nghèo về nhu cầu cơ bản
bằng cách điều chỉnh mức của năm 1998 do lạm phát. Bởi vì không có lạm phát giữa năm 1998 và 1999, chúng tôi có
thể xem xét số liệu của chính chúng tôi về những ngưỡng này cho năm 1999.
Tỷ lệ dân số nông thôn sống ở ngưỡng hoặc dưới ngưỡng nghèo lương thực giảm xuống còn 11.9% năm 2002. Tỷ lệ
dân số nông thôn sống ở mức hoặc dưới mức nghèo chung (một ngưỡng thay thế cho mức nghèo về nhu cầu cơ bản)
của năm đó là 35.6% (GSO 2000: 263; GSO 2004: 25, 193). Giống De Brauw và Harigaya đã lập luận, chúng tôi cho
rằng một phần của lý do nằm đằng sau sự cải thiện cho các tỷ lệ nghèo đói ở nông thôn chính là nhờ vào thu nhập
kiếm được từ các hoạt động của khu vực phi chính thức giống như những hoạt động của người bán hàng rong.
Vì cách thức thu thập số liệu, phân chia thu nhập năm 1998 được tính về phương diện theo ngũ phân vị chi tiêu tính
theo đầu người hơn là ngũ phân vị thu nhập. Với những giả định trong phân tích này của chúng tôi, “vấn đề đo
lường” này là không đáng kể. Vì phần lớn phụ nữ sử dụng tiền kiếm được để giúp chi dùng cho gia đình, việc xem
nguồn thu nhập này dưới góc độ ngũ phân vị chi tiêu thay vì ngũ phân vị thu nhập không phải là một vấn đề.
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người bán hàng rong thể hiện qua nhóm ở giữa của mỗi ngũ phân vị phân chia thu nhập
ở từng năm.
Bảng 2: Thay đổi mức sống đối với hội gia đình nông thôn có bốn thành viên
Phân chia Tiêu dùng/Thu nhập quốc gia*
Ngũ phân
Ngũ phân
Ngũ phân Ngũ phân Ngũ phân
vị nghèo
vị giàu
vị thứ hai vị thứ ba
vị thứ tư
nhất
nhất
1999
được bổ sung
thêm nguồn thu
nhập từ bán hàng
rong

+ 1 ngũ
phân vị

+ 1 ngũ
phân vị

+ 1 ngũ
phân vị

+ 1 ngũ
phân vị

~

mất nguồn thu nhập
từ bán hàng rong

~

- 1 ngũ
phân vị

- 1 ngũ
phân vị

không
thay đổi

không
thay đổi

chuyển dịch ngũ
nhân vị trung bình
(+/-)

42%

27%

21%

15%

7%

+ 1 ngũ
phân vị

+ 1 ngũ
phân vị

+ 1 ngũ
phân vị

không
thay đổi

~

~

- 1 ngũ
phân vị

- 1 ngũ
phân vị

không
thay đổi

không
thay đổi

54%

33%

24%

17%

8%

2002
được bổ sung
thêm nguồn thu
nhập từ bán hàng
rong
mất nguồn thu nhập
từ bán hàng rong
chuyển dịch ngũ nhân
vị trung bình (+/-)

*1999: phân chia tiêu dùng quốc gia; 2002: phân chia thu nhập quốc gia
Bảng 2 cho thấy vào năm 1999, ngoại trừ những gia đình đã thuộc ngũ phân vị
giàu nhất, thì phần đóng góp của thu nhập từ bán hàng rong đã giúp chuyển dịch đa số
các gia đình sang các ngũ phân vị có thu nhập cao hơn kế tiếp. Năm 2002, phần thu
nhập bổ sung từ bán hàng rong đã giúp chuyển dịch ba ngũ phân vị có thu nhập thấp
nhất sang các ngũ phân vị có thu nhập cao hơn kế tiếp. Bảng này cũng chỉ ra rằng sự
cải thiện mức sống đã có thể cao hơn ở hai ngũ phân vị nghèo nhất. Năm 1999, một gia
đình sống ở mức chi tiêu trung bình thuộc ngũ phân vị nghèo nhất vốn đã ở dưới
ngưỡng nghèo lương thực. Khi một phụ nữ quyết định bắt đầu ra Hà Nội làm nghề bán
hàng rong thì việc này đã giúp mức chi tiêu của gia đình cô ta tăng 42% và giúp
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chuyển dịch gia đình cô ta sang ngũ phân vị thứ hai, bằng đúng 8% dưới mức chi tiêu
trung bình của ngũ phân vị này. Nếu gia đình người phụ nữ này cho đến lúc đó sống ở
mức chi tiêu trung bình của ngũ phân vị nghèo thứ hai, thì gia đình cô ta sẽ chuyển
sang ngũ phân vị thứ ba với mức tăng 27% về chi tiêu tính theo đầu người. Năm 1999,
tiền kiếm được ở những gia đình thuộc các ngũ phân vị khác, cho dù có ít hơn, vẫn
mang nhiều ý nghĩa: các gia đình thuộc ngũ phân vị trung bình thứ ba và thứ tư đã
chuyển dịch sang ngũ phân vị kế tiếp với mức chi tiêu tính theo đầu người tăng tương
ứng là 21% và 15%.
Năm 2002, một gia đình có bốn thành viên sống với mức thu nhập trung bình
theo đầu người ở ngũ phân vị nghèo nhất đã có được mức tăng về thu nhập là 54%.
Điều này chỉ giúp gia đình này đạt mức tăng 6% dưới mức trung bình của ngũ phân vị
thứ hai. Tương tự như vậy, một gia đình ở mức trung bình của ngũ phân vị thứ hai có
được mức tăng thu nhập theo đầu người là 33% và tăng 4% dưới mức trung bình của
ngũ phân vị thứ ba. Thu nhập có được đối với những gia đình ở mức trung bình của
những ngũ phân vị còn lại tăng tương ứng là 24%, 17% và 8%.
Bảng 2 cũng còn cho thấy việc mất đi nguồn thu nhập từ bán hàng rong khiến cho
phần lớn các gia đình trong ngũ phân vị thứ hai và thứ ba bị dịch chuyển xuống ngũ
phân vị nghèo hơn kế tiếp cả trong năm 1999 cũng như 2002. 1 Trước hết, hãy xem xét
tình hình của năm 1999, mức độ giảm sút về điều kiện sống của gia đình có lẽ lớn đến
mức gia đình trung bình trong ngũ phân vị nghèo nhất đã bị tụt xuống 45% dưới
ngưỡng nghèo lương thực và 61% dưới ngưỡng nghèo về nhu cầu cơ bản. Các gia đình
vốn lúc đầu ở vị trí trung bình của ngũ phân vị thứ hai có thể thấy mình trong ngũ phân
vị thứ nhất chỉ với 5% trên ngưỡng nghèo lương thực nhưng với tận 25% dưới ngưỡng
nghèo về nhu cầu cơ bản. Ngay cả khi một gia đình vốn đã từng ở vị trí trung bình của
ngũ phân vị thứ ba sau khi bị mất đi nguồn thu nhập từ bán hàng rong cũng đã có thể bị
tụt xuống ngũ phân vị thứ hai và thấy mình chỉ còn ở trên ngưỡng nghèo về nhu cầu cơ
bản là 4.5%.
F
6
P

P

Năm 2002, một gia đình người bán hàng rong ở mức thu nhập trung bình của ngũ
phân vị nghèo nhất đã có thể có một mức thu nhập chừng 8% trên ngưỡng nghèo lương
thực. Tuy nhiên, nếu bị mất đi thu nhập từ bán hàng rong, thì thu nhập của gia đình này
sẽ tụt xuống chừng một nửa của ngưỡng nghèo lương thực. Còn một gia đình ở vị trí
trung bình của ngũ phân vị thứ hai khi mất thu nhập từ bán hàng rong sẽ rơi vào kết
cục là chuyển xuống ngũ phân vị nghèo nhất; gia đình này có thể vẫn ở trên ngưỡng
nghèo lương thực 18% nhưng lại ở dưới ngưỡng nghèo về nhu cầu cơ bản là 15%. Một
gia đình ở vị trí trung bình của ngũ phân vị thứ ba khi không còn nguồn tiền kiếm được
từ bán hàng rong sẽ tụt xuống ngũ phân vị thứ hai song vẫn duy trì vị trí ở trên cả hai
ngưỡng nghèo lương thực và nghèo về nhu cầu cơ bản.
Những kết luận có được từ các ví dụ kể trên đặt ra giả thiết rằng gia đình của
1

Bởi vì chúng tôi đo lường những thay đổi từ mỗi ngũ phân vị trung bình nên tỷ lệ thay đổi sẽ vẫn giữ nguyên.
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những người bán hàng rong có thể có hoặc không đạt được thu nhập hàng năm ước tính
tại Bảng 1. Thu nhập thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn những con số này song có
tác động rõ rệt đến sự thay đổi về mức sống của các gia đình. Tương tự, sự khác biệt
của quy mô gia đình thực tế với quy mô bốn thành viên của gia đình trong giả thuyết
cũng có tác động như vậy. Dù sao, thu nhập mà người phụ nữ có thể kiếm được cho gia
đình khi đi bán rong đồ ăn trên đường phố Hà Nội sẽ có tác động đáng kể đến điều kiện
sống của cả gia đình, một cách tuyệt đối hay tương đối, trừ với những gia đình giàu
nhất. Cũng như vậy, nếu một người bán hàng rong buộc phải từ bỏ nghề này, việc mất
thu nhập sẽ gây nhiều khốn khó, đặc biệt là đối với những gia đình thuộc nhóm 50%
thấp hơn trong phân chia thu nhập.
Từ các điều tra của chúng tôi vào năm 2006 và 2008, chúng tôi biết rằng thu nhập
hàng ngày của người bán hàng rong đã tiếp tục tăng: năm 2006, thu nhập một ngày điển
hình là 20.000 VND trong khi đến năm 2008 đã là 25.000 VND. Như vậy, từ năm 1999,
thu nhập một ngày điển hình tăng 138% (từ 10.500 VND lên 25.000 VND). Bởi vì mức
giá tăng dưới 75% trong giai đoạn này, có vẻ như thu nhập của người bán hàng rong cũng
đã tăng trên phương diện thực tế. 1 Trong khi sự tăng lên về thu nhập thực tế rõ ràng là tích
cực, việc nguồn thu nhập tiền mặt này tăng đồng thời cũng làm cho nó càng trở nên quan
trọng hơn đối với những người bán hàng rong và gia đình họ.
7F
P

P

Tại sao không làm một công việc ở gần nhà hơn?
Liên quan đến câu hỏi tại sao một người bán hàng rong lại quyết định tới Hà Nội làm
việc thay vì làm một công việc ở gần nhà hơn, phần lớn người được hỏi nói rằng không có
những công việc khác dành cho họ ở tại làng hoặc gần đấy và họ không có sự lựa chọn nào
khác ngoài di cư. Nhiều người trong số này không sống gần bất kỳ một khu công nghiệp
nào do chính quyền huyện hoặc tỉnh xây dựng (chỉ có 14% những phụ nữ được khảo sát
năm 2007 sống ở những xã có các nhà máy được xây dựng trong khoảng 10 năm trở lại),
và dù họ có sống ở những nơi như vậy, họ cũng không có trình độ và các kỹ năng đặc thù
cần thiết cho những nghề này. Họ cũng có khuynh hướng đến từ những làng có rất ít cơ
hội việc làm (nếu có) cho phụ nữ. Ví dụ như vào năm 2003, trên 80% số người di cư tuần
hoàn bán hàng rong được khảo sát nói rằng họ thậm chí còn chưa bao giờ tìm kiếm một
việc làm gần làng của mình, và 60% trong số này nói rằng đơn giản là vì không có công
việc nào ngoài nông nghiệp để tìm cả.
Ở những nơi có cơ hội việc làm ngay tại địa phương cho phụ nữ, người bán hàng
rong thường nói rằng những công việc này quá nặng nhọc đối với họ hoặc không giúp
kiếm đủ tiền để trang trải. Chẳng hạn, có những lò gạch truyền thống hoạt động phổ
biến trong khu vực và nhiều phụ nữ đã tới làm việc ở đó, mà công việc chủ yếu là gánh

1

Trang web của Tổng cục Thống kê, truy cập ngày 22/8/2008; chúng tôi ước tính mức giá trung bình tăng
khoảng 20% từ năm 2007 cho đến đầu năm 2008. Chúng tôi không có số liệu hệ thống về thu nhập hàng năm
của người bán hàng rong sau năm 2002, vì vậy những con số này không được đem so sánh tuyệt đối với những
con số ở Bảng 1. Tuy nhiên, xu hướng tăng lên là rõ ràng và chúng tôi tin chắc vào kết luận về thu nhập thực tế.
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gạch mới đóng vào lò để nung và gánh gạch ra khỏi lò khi đốt xong. 1 Do cách thức tính
tiền để trả công của nghề này, những người phụ nữ này khó có thể nghỉ ngơi một lúc
khi họ thấy mệt vì phải gánh khối lượng được yêu cầu. Chủ lò gạch thuê người gánh
gạch theo từng nhóm, và một nhóm được trả tiền không phải tính bằng số giờ họ làm
việc mà bằng tổng số gạch được gánh vào và dỡ ra khỏi lò cho từng lần nung. Nếu một
người phụ nữ không thể theo kịp nhịp độ của cả nhóm và cần nghỉ ngơi, những người
khác trong nhóm sẽ phải làm việc nhiều hơn trong khi tất cả các thành viên của nhóm
lại nhận số tiền công bằng nhau. Những phụ nữ mà chúng tôi đã trò chuyện nói rằng
bằng cách đi bán hàng rong ở Hà Nội, họ không phải mang vác nặng như vậy, và vì họ
làm cho bản thân mình, nếu họ cần nghỉ ngơi thì không làm tổn hại đến ai cả.
8F
P
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Ngoài nghề gánh gạch, có lẽ dạng nghề khác phổ biến nhất trong các cơ hội việc
làm ở địa phương cho phụ nữ là bán hàng ở các chợ quê và nhiều người bán hàng rong
thực sự đã làm việc này trong những khoảng thời gian họ không thể di cư ra Hà Nội.
Tuy nhiên, rất ít trong số họ có thể có nguồn hàng hoàn toàn từ những sản phẩm nông
nghiệp của chính mình và vì thế họ phải mua lại từ những người bán buôn. Họ thường
bán những hàng hoá này bằng xe đạp hoặc ở những chỗ cố định ở chợ quê. Dù bằng
cách nào thì khối lượng hàng hóa bán ra cũng như phần lời lãi họ thu được đều rất thấp
và số tiền có thể kiếm được không thể nào bằng số tiền kiếm được nếu di cư ra Hà Nội.
Một khi việc di cư ra Hà Nội đã được quyết, hầu như bao giờ cũng là với ý định
trở thành người bán hàng rong trên đường phố. Một lý do quan trọng của điều này là
thực tế phần lớn những phụ nữ này đã lập gia đình khi họ quyết định tới Hà Nội, và có
rất ít công việc mà những phụ nữ đã kết hôn có thể làm mà vẫn đảm bảo trở về nhà
thường xuyên được. Nhiều nghề ở khu vực phi chính thức ở Hà Nội do phụ nữ làm, ví
dụ như bán hàng tại các cửa hàng và quầy hàng trong chợ, làm việc tại các nhà hàng,
giúp việc, hát ở các quán bar - karaoke, nhân viên mát xa hoặc những dạng công việc
mại dâm khác, đều đòi hỏi phải di cư trong một thời gian khá dài nếu không nói là di
cư vĩnh viễn. Vì thế, những công việc này thường do những phụ nữ độc thân hoặc
người đã kết hôn nhưng có chồng và con sống cùng ở Hà Nội làm. Công việc bán hàng
rong trên đường phố không giống vậy và vì thế lôi cuốn nhiều phụ nữ đã kết hôn những người cần di cư nhưng cũng muốn duy trì bản sắc gia đình nông thôn của mình.
Bản thân quyết định trở thành người bán hàng rong chịu ảnh hưởng của những
chuẩn mực làng xóm và mạng lưới xã hội - một phần quan trọng của đời sống nông
thôn. Chuẩn mực chi phối di cư nội địa ở nhiều nếu không phải là hầu hết các làng
trong toàn khu vực là việc một người phụ nữ hiếm khi được phép rời làng lên Hà Nội
một mình cũng như khi không biết trước là sẽ ở đâu và sẽ làm việc gì. Thay vào đó,
nếu cô ta tới Hà Nội thì phải đi cùng nhóm với những người phụ nữ khác cùng làng - là
những người đã làm việc ở thành phố. Những người trong nhóm sẽ dạy cô ta việc bán
hàng ở Hà Nội, sắp xếp cho ở cùng nhà trọ và nhìn chung là hỗ trợ cô ta khi ở thành
phố.
1

Jensen và Peppard, 2004.
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Một điểm khác nữa ở đây, vô cùng quan trọng trong văn hoá làng xã ở vùng đồng
bằng sông Hồng và các vùng xung quanh, là mọi người thường làm theo những người
ở làng của họ. Vì thế, hiếm khi tìm được chỉ một nhóm phụ nữ từ một làng hay một xã
di cư ra Hà Nội mà không thấy những nhóm khác cũng đến từ làng hay xã đó và làm
nghề tương tự tại thành phố.
Tại sao người di cư là phụ nữ mà không phải là chồng của họ?
Khi một phụ nữ đã quyết định di cư, điều đó thường có nghĩa là chồng của cô ta
sẽ ở lại quê nhà và không di cư. Ví dụ, trong số những người bán hàng rong được
phỏng vấn năm 2006 và năm 2008, chỉ có 15% (62 trong số 410 người được hỏi) có
chồng cũng di cư. 1 Đồng thời, việc vắng nhà và xa gia đình trong những khoảng thời
gian có thể lên tới hàng tuần tạo ra gánh nặng lớn đối với những người bán hàng rong.
Khi trả lời phỏng vấn của chúng tôi, những người phụ nữ này thường nói về việc họ
nhớ con mình như thế nào khi ở Hà Nội. Và khi nói về điều này, nhiều người trong số
họ thường khóc, ngay cả ở trên đường phố nơi diễn ra các cuộc phỏng vấn ngắn hoặc ở
trong phòng riêng khi chúng tôi thực hiện phỏng vấn sâu. Năm 2006, khi chúng tôi hỏi
liệu những người bán hàng rong hay chồng của họ ở nhà thì sẽ tốt hơn cho con cái,
85% số người trả lời nói rằng họ đáng ra phải là người ở lại quê nhà. Ngay cả khi
những người phụ nữ bán hàng rong cảm thấy sự cần thiết phải tới Hà Nội để làm việc
thì có vẻ như rõ ràng là họ vẫn muốn được ở nhà với gia đình hơn. 2
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Có nhiều lý do người bán hàng rong đưa ra để giải thích tại sao bản thân họ chứ
không phải chồng họ là người di cư. Nhiều lý do khác biệt tùy theo làng và vùng,
nhưng các lý do còn lại thì không phải như vậy và có vẻ như bắt nguồn từ những niềm
tin và thông lệ phổ biến trải rộng qua các vùng. Ngoài ra, trong bất kỳ gia đình nào
cũng có một vài nguyên cớ ẩn dấu sau việc người vợ di cư và việc cố gắng xác định
một lý do quan trọng nhất cho quyết định di cư thường gặp nhiều khó khăn và cũng
không thực sự hữu ích. Tuy nhiên, có thể nói rằng chỉ riêng nhu cầu về thu nhập thì
không thể giúp giải thích được bản chất về giới của di cư trong các gia đình của phần
lớn người bán hàng rong.
Có vẻ như phong tục và truyền thống đóng một vai trò quan trọng trong sự hình
thành quyết định này. Nhiều phụ nữ nói rằng, vì những lý do họ không thể giải thích hết
được, ở làng của họ đàn ông chỉ đơn giản là không di cư và thay vào đó phụ nữ sẽ là
người di cư nếu gia đình cần thêm thu nhập. Thường thì họ cho rằng chuẩn mực của làng
xã là đàn ông làm những gì đàn ông khác ở làng làm và phụ nữ làm những gì phụ nữ
khác ở làng làm. Bản chất của những chuẩn mực này, vì thế, có vẻ như càng củng cố
mẫu hình di cư mà trong đó người chồng ở lại nhà trong khi vợ của họ tới Hà Nội làm
1

2

Tuổi trung vị của đứa con bé nhất của những gia đình này 6 và chỉ có một người trong số những phụ nữ này
không có con dưới hoặc bằng 18 tuổi đang sống ở nhà.
Đây là một điểm vốn bản thân nó đã quan trọng, nhưng nó cũng quan trọng là vì quan niệm phổ biến của người
dân Hà Nội cho rằng người bán hàng rong đến thành phố bởi vì họ không có gì tốt hơn để làm ở quê nhà. Ví dụ
xem Jesen và Peppard, 2007.
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việc. Một số phụ nữ đã nói với chúng tôi rằng ngay cả khi họ muốn ngừng làm việc ở Hà
Nội, có thể chồng của họ vẫn lưỡng lự hoặc di cư thay thế một cách miễn cưỡng.
Một lý do khác của việc người vợ chứ không phải người chồng di cư là ở nhiều
làng, phụ nữ nói rằng có nhiều cơ hội việc làm tại địa phương dành cho nam giới hơn
là cho phụ nữ. Điều này đặc biệt quan trọng cho những gia đình của người bán hàng
rong phải phụ thuộc vào hai nguồn thu nhập bên ngoài. Trong những trường hợp này,
phụ nữ thường cảm thấy họ không có lựa chọn nào khác ngoài di cư nhưng chồng của
họ thì có. Trong khi một số người chồng dù sao vẫn quyết định di cư, nhiều người khác
thì không. Trong số nhưng phụ nữ được phỏng vấn năm 2006 và 2008, 15% có chồng
cũng di cư, nhưng 20% làm những việc cho phép họ có thể trở về nhà vào cuối ngày.
Công việc mà những người chồng không di cư thường làm ở cách nhà họ không xa và
họ có thể đi bộ hoặc đi xe đạp đến nơi làm. Những loại việc này bao gồm cắt và đùn
gạch ở những lò gạch gần đó, bốc dỡ cát, xi măng, phân bón và các hàng hoá khác
được vận chuyển bằng tàu thuyền ở nhiều cảng sông trải khắp miền đồng bằng Sông
Hồng, hay làm thợ xây hoặc phụ nề. Bằng cách làm những việc tại làng hoặc gần làng,
họ thường về được nhà vào giờ ăn trưa để chăm sóc con cái. Ngoài ra, vì những loại
việc này thường dừng lại một vài tuần trong mùa trồng cấy hay gặt hái và vì còn có
nhiều cơ hội khác để ngừng làm việc khi cần thiết, những người đàn ông làm việc này
vẫn có thể tiếp tục làm nông dân.
Bên cạnh đó, phần nhiều phụ nữ nhận thức được sự thuận lợi của việc có thể kiếm
tiền hàng ngày khi bán hàng rong trong khi nhiều công việc di cư mà đàn ông làm chỉ
được trả tiền công khi việc kết thúc. Một vài trong số các công việc này, đặc biệt là những
việc liên quan đến xây dựng, có thể kéo dài vài tháng và các gia đình thường phải phụ
thuộc vào một nguồn thu nhập bên ngoài thường xuyên hơn để đáp ứng được nhu cầu tiền
mặt. Hơn nữa, nếu một người thợ xây phải trở về nhà trước khi công việc kết thúc vì việc
gấp của gia đình, anh ta thường chỉ nhận được số tiền đủ cho việc đi lại. Trong khi đó,
người bán hàng rong được linh hoạt hơn nhiều. Họ có thu nhập tiền mặt hàng ngày và họ
có thể làm việc hoặc không mà không phải xin phép bất cứ ai.
Một vài người bán hàng rong cũng nói rằng lý do chồng họ ở nhà trong khi họ di
cư là một khi con họ đến độ tuổi nào nó, thường thì người chồng sẽ dạy bảo con cái tốt
hơn. Tuy nhiên, lý do này cần phải được hiểu trong bối cảnh là phần lớn những phụ nữ
này cho rằng nếu có một sự lựa chọn, sẽ tốt hơn khi để người mẹ ở nhà chăm sóc con
cái thay vì người cha. Điều này không nhằm nói rằng một số phụ nữ không thực sự tin
là chồng họ dạy dỗ con cái tốt hơn họ. Tuy nhiên, nó gợi mở rằng, đối với nhiều phụ
nữ, việc cho rằng người chồng dạy bảo con cái tốt hơn là một cái cớ thường được dùng
để lý giải tại sao họ là người di cư khi đưa ra quyết định di cư hơn là để thực sự giải
thích tại sao quyết định đó được đưa ra.
Một lý do phổ biến và quan trọng khác để giải thích tại sao nam giới ở nhà là
quan niệm cho rằng phụ nữ có thể kiếm được hoặc để dành được nhiều tiền hơn so với
chồng của họ. Đôi khi điều này xảy ra là bởi vì số tiền nam giới được trả hàng ngày ít
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hơn số tiền phụ nữ có thể kiếm được bằng nghề bán hàng rong, và trong các trường
hợp khác, người bán hàng rong cho rằng vì khi nam giới di cư, họ sẽ tiêu nhiều tiền vì
bản thân cho những thứ như thuốc lá, rượu, cờ bạc và gái mại dâm, mặc dù họ miễn
cưỡng khi nói về chồng mình theo cách này. Họ nói rằng phụ nữ quan tâm nhiều hơn
đến con cái và đến việc để dành tiền so với người chồng. 1 Số liệu của chúng tôi không
chỉ cho thấy người bán hàng rong để dành hầu hết số tiền kiếm được khi ở Hà Nội mà
còn cho biết rằng khoản tiền ít ỏi mà họ chi tiêu cho bản thân khi ở thành phố hoàn
toàn không cho phép họ sống một cách thoải mái ở đây.
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Kết luận
Bài viết này là một đóng góp vào số lượng những nghiên cứu đang tăng lên về di
cư tạm thời ở Việt Nam. Những phát hiện của chúng tôi góp phần chứng minh cho một
vài giải thích mang tính lý thuyết về di cư, ví dụ như thu nhập thêm đặc biệt quan trọng
đối với các gia đình nông thôn và sự tồn tại của những ảnh hưởng mang tính văn hoá và
xã hội tác động đến việc người phụ nữ và người chồng quyết định để người vợ di cư.
Ngoài ra, các phát hiện của chúng tôi giống như các nghiên cứu trường hợp khác về di
cư tuần hoàn nông thôn ở Việt Nam: phần lớn người di cư không tìm kiếm công việc lâu
dài ở thành phố, họ theo những mẫu hình di cư chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những gì
những phụ nữ khác ở làng của họ làm, và khi ở Hà Nội họ thường sống trong cùng nhà
trọ với những phụ nữ khác từ cùng làng hay cùng xã.
Điều chúng tôi bổ sung cho những hiểu biết về di cư tuần hoàn là nhiều thông tin hơn
về tầm quan trọng của thu nhập kiếm được ở Hà Nội đối với gia đình những người di cư
nông thôn, và chi tiết về việc quyết định để người phụ nữ di cư được đưa ra như thế nào.
Chúng tôi xem xét các chuẩn mực làng xóm về độ tuổi của con cái khi người mẹ có thể để
chúng ở nhà, và chúng tôi đưa thêm những minh chứng về sự phân chia mang tính giới về
công việc nhà nông và việc nhà cả khi người phụ nữ đi vắng lẫn khi cô ta ở nhà.
Có vẻ như những vai trò giới truyền thống không cản trở sự di cư tuần hoàn của
phụ nữ, ít nhất là ở những gia đình của những người bán hàng rong đường phố và
người thu mua phế liệu. Tuy nhiên điều này không ám chỉ rằng những vai trò giới bị
đảo ngược: những phát hiện của chúng tôi tương tự với phát hiện của Resurreccion và
Ha và Nguyen Binh rằng khi phụ nữ trở về nhà thì họ cũng quay lại với những việc
nhà. Người chồng - người đã làm nhiều việc trong số đó khi vợ đi vắng, tiếp tục giúp
đỡ trong một số trường hợp, nhưng chúng tôi không tìm thấy bằng chứng cho thấy di
cư tuần hoàn đã dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ ở những vai trò giới hay ở vị thế truyền
thống của người phụ nữ so với nam giới.
Trong những thập niên 1980 và 1990, có những thời kỳ các cấp chính quyền
thành phố Hà Nội đã cố gắng ngăn chặn hoạt động của người bán hàng rong và chấm
1

Những câu trả lời này càng góp phần củng cố ý kiến cho rằng trách nhiệm trong gia đình của một người phụ nữ
bao gồm cả việc kiếm thu nhập tiền mặt cho gia đình (Luong, 2003: 220) Resurreccion và Ha cũng gặp những trả
lời tương tự trong nghiên cứu trường hợp của họ.
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dứt nạn tắc nghẽn và tai nạn giao thông do việc chiếm dụng lòng đường và vỉa hè. 1
Những nỗ lực này bao gồm nhiều hành động chống lại những người buôn bán trên vỉa
hè bên cạnh những người bán hàng rong bằng quang gánh mà chúng tôi đã nghiên cứu.
Trong năm 2003 có cả một chiến dịch của lực lượng công an đối với người bán hàng
rong trên đường phố và vào gần đây nhất, vào năm 2008, thành phố công khai một nỗ
lực toàn diện để hạn chế và có lẽ là sẽ đi đến chỗ xóa sổ nghề này. Những chính sách
này nhằm làm cho Hà Nội xanh sạch và hiện đại hơn. 2 Kể từ thời điểm bài nghiên cứu
này được viết, vẫn còn chưa rõ liệu hành động của lực lượng công an gần đây, cũng
giống như những nỗ lực “dọn sạch” đường phố trước đây, có thất bại hay không trong
việc ngăn chặn việc tiếp tục buôn bán của một số lượng lớn những người bán hàng
rong (và những dạng bán hàng khác).
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Quyết định trở thành một người di cư tuần hoàn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố,
từ nhu cầu có thêm thu nhập đến độ tuổi của con cái. Tuy nhiên, rõ ràng là với những
người di cư tuần hoàn mà chúng tôi đã nghiên cứu, cũng như những đối tượng của
phần lớn những nghiên cứu khác, gia đình họ vẫn có ý định tiếp tục làm cư dân nông
thôn và nông dân. Vì thế, những cố gắng về phía chính quyền thành phố Hà Nội để hạn
chế mạnh mẽ cơ hội kiếm thu nhập của người bán hàng hàng rong đường phố - điều
cho phép họ và gia đình họ sống ở nông thôn, có thể có những tác động cơ bản tới
những gia đình này.
Thời gian này, những người bán hàng rong đường phố đang bị đe dọa từ nhiều
phía - từ một lượng cư dân đang giàu lên ưa chuộng những loại thực phẩm chất lượng
tốt hơn tới một chính quyền thành phố có ý định loại bỏ vết tích của một phong tục
truyền thống. Khi những áp lực kinh tế và chính trị này tiếp tục ảnh hưởng đến sinh kế
của người bán hàng rong đường phố, có thể trong tương lai việc tìm hiểu về nghề này
và những phụ nữ này sẽ ngày càng khó khăn.
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