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1. Dẫn nhập
Sau 30 năm Đổi mới, các đô thị Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Tư ng ứng với
quá trình phát triển này là sự gia tăng di cư ao động. Nếu như trước những năm 1990, di
cư ở Việt Nam chủ yếu di cư c tổ chức đến vùng kinh tế mới theo sự bố trí, sắp xếp
của Nh nước thì xu hướng di cư trong giai đoạn hiện nay chủ yếu di cư từ nông thôn
ra thành thị hoặc các khu công nghiệp (Đặng Nguyên Anh, Nguyễn Bình Minh, 1998: 3136). Đ y xu hướng tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường ao động ở những khu
vực này. Bên cạnh các tác động tích cực không thể phủ nhận, quá trình di cư ao động
cũng bộc lộ nhiều vấn đề xã hội rất đáng quan t m, trong đ c vấn đề hòa nhập xã hội
của ao động nhập cư.
Hoà nhập xã hội (social inclusion) là một thuật ngữ gần đ y được nhắc đến trong
nhiều nghiên cứu quốc tế từ cuối những năm 1990, khi các vấn đề xã hội iên quan được
chú trọng giải quyết một cách toàn diện cả về mặt văn h a, x hội chứ không chỉ dừng lại
ở sự hỗ trợ kinh tế thuần túy (Atkinson & Marlier, 2010). Ở những quốc gia phát triển
như Öc, anada, các nước Bắc Âu và một số quốc gia châu Á, hòa nhập xã hội được gắn
với hệ thống an sinh xã hội và hệ thống dịch vụ xã hội nhằm tạo dựng một xã hội công
bằng v bình đẳng. Hòa nhập xã hội, hiểu một cách đ n giản nhất, là khi mọi thành viên
trong xã hội có thể tham gia đầy đủ vào các quá trình xã hội v được hưởng các lợi ích và
c hội , bao gồm cả lợi ích kinh tế và lợi ích tinh thần, tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết
yếu như việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế, hỗ trợ pháp lý ( UNESCO, 2013).
Tại Việt Nam, vấn đề di cư ao động là chủ đề rất được quan tâm qua nhiều công
trình nghiên cứu khác nhau, chẳng hạn như: Chính sách di dân lao động và phân bố dân
*
**
***
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Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Công Đoàn.
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nghiên cứu n y được t i trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học v Công nghệ Quốc gia (N FOSTED) trong
đề t i m số I3.1-2012.11.
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cư miền núi Việt Nam (Trịnh Thị Quang, 2004: 51 - 64); Báo cáo di cư trong nước - Cơ
hội và thách thức đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam (UN Việt Nam, 2010);
Từ nông thôn ra thành phố: Tác động kinh tế - xã hội của di cư ở Việt Nam (ISDS, 2011).
Nhìn lại nhiều nghiên cứu đ công bố về chủ đề này, có thể thấy phần nào bức tranh toàn
cảnh về thực trạng ao động di cư v những kh khăn khi di cư đến thành phố. Các nghiên
cứu chỉ ra những vấn đề chính m ao động nhập cư đang phải đối mặt kh khăn về nhà
ở, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, và những rào cản đối với việc tiếp cận các dịch
vụ y tế, giáo dục, sinh hoạt cộng đồng, sức khỏe sinh sản… Tất cả những kh khăn n y
đều iên quan đến vấn đề hòa nhập xã hội. Tuy nhiên, các nghiên cứu đi trước mới chỉ
dừng lại ở việc nêu thực trạng những kh khăn m ao động nhập cư gặp phải chứ chưa đi
sâu phân tích mức độ hòa nhập xã hội của họ. Chỉ một số ít công trình đề cập đến vấn đề
n y, nhưng cũng chưa đặt vấn đề hòa nhập xã hội ở vị trí trung tâm, chẳng hạn như các
nghiên cứu của Đặng Nguyên Anh (1998: 16-23) hay Đặng Nguyên Anh và Nguyễn Bình
Minh (1998: 31-36).
Nhằm lấp dần những khoảng trống đ , b i viết đặt mục tiêu mở rộng sự hiểu biết
đối với hòa nhập xã hội của ao động nhập cư. Bài viết dựa trên kết quả nghiên cứu của đề
tài mã số I3.1-2012.11“Các quan điểm lý thuyết về hòa nhập xã hội và hòa nhập xã hội
của nhóm lao động nghèo nhập cư vào các đô thị nước ta trong quá trình công nghiệp
hóa và hiện đại hóa đất nước”do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia tài trợ.
Tại Hà Nội, địa bàn khảo sát là các huyện Đông nh, Thanh Trì, Thường Tín, Gia
L m do đ y những huyện ngoại thành giáp ranh hoặc gần các quận nội thành nên nhiều
người nhập cư cư trú. Vì nghiên cứu hướng đến nh m ao động nghèo nhập cư2, nên tại
những huyện n y người nhập cư thường cư trú không phải mất chi phí nhiều cho n i ở và
thuận tiện trong việc di chuyển vào các quận nội th nh để làm việc. Ở các địa bàn này,
điều tra viên tìm đến những khu nhà trọ có nhiều người nhập cư v các án trại gần công
trình xây dựng để phỏng vấn. Những người nhập cư được phỏng vấn là những người thu
nhập thấp v c n trong độ tuổi ao động. Quá trình khảo sát được thực hiện trong khoảng
thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2014. Tổng dung ượng mẫu khảo sát của đề tài là
644 người ao động nhập cư. Với tuổi trung bình 33, trong đ nam giới chiếm 54,3% và
tỷ lệ nữ giới là 45,7%. Phần lớn ao động nhập cư trong mẫu khảo sát đ đến Hà Nội dưới
7 năm. Trong đ , thời gian sinh sống và làm việc của họ kể từ lần đầu ra Hà Nội đến thời
điểm khảo sát trung bình 43 tháng. H n một nửa (51,1%) những người được khảo sát
đ ập gia đình; 47,7% chưa kết hôn, và một tỷ lệ nhỏ đ y hôn hoặc góa.

2

Quan niệm về nh m ao động nghèo nhập cư ở đ y gần với quan niệm ngh o đa chiều tức là không chỉ
dựa vào thu nhập m c n căn cứ vào mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội c bản. Vì thế, ngoài
tiêu chí việc làm và thu nhập, ở mức độ nhất định, các mục ở dưới sẽ b n đến việc tiếp cận các dịch vụ
nhà ở, giáo dục (qua việc đăng ký/xin cho con v o học trường công), y tế (qua tham gia bảo hiểm y tế),
tiếp cận thông tin (qua sinh hoạt cộng đồng).
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Dựa trên kết quả khảo sát này, kết hợp với phỏng vấn sâu3 và các nghiên cứu trường
hợp, ph n tích dưới đ y sẽ tập trung vào hai nội dung chính: 1) thực trạng hòa nhập xã hội
của nh m ao động nhập cư, v 2) những kh khăn, trở ngại mà nhóm xã hội này gặp phải
trong quá trình hòa nhập xã hội.
2. Động cơ và cách thức đến thành phố
Có rất nhiều lý do khiến người ao động rời bỏ quê hư ng để ra thành phố tìm việc.
Mặc dù lý do của từng cá nh n khác nhau, nhưng giữa họ có nhiều điểm chung liên quan
đến động c v cách thức di cư. Để hiểu rõ h n nguyên nh n v cách thức đến thành phố
của ao động nhập cư, chúng ta sẽ phân tích sâu một số trường hợp cụ thể. Đầu tiên là
trường hợp của anh Nguyễn Văn Tùng.
Anh Nguyễn Văn Tùng
Anh Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1988, quê ở huyện Thanh hư ng - tỉnh Nghệ n. Gia đình anh
c 6 người, trong đ , một em gái đang học đại học và một người đang học trung học phổ thông, cùng
người bố thường xuyên đau ốm do di chứng chiến tranh. L gia đình thuần nông với 6 sào ruộng, mỗi sào
cho thu hoạch 3 tạ lúa/vụ, mỗi tạ úc được giá nhất bán được 700.000đ, trừ đi chi phí thuốc trừ sâu, phân
đạm… thì thu nhập còn lại chẳng c n được bao nhiêu. hưa kể có những năm, do b o ũ nên gia đình
anh chỉ m được 1 vụ mùa. Số tiền thu được từ nông nghiệp chỉ đủ trang trải tiền ăn trong nh . Do di
chứng chiến tranh, bố của anh Nguyễn Văn Tùng thường xuyên ốm đau mỗi khi trái gió trở trời, mỗi lần
đi bệnh viện, gia đình anh lại phải vay mượn anh em, h ng x m để có tiền thuốc thang, chữa trị. Với
người em đang đi học, các khoản học phí cũng một gánh nặng với bố mẹ của anh Nguyễn Văn Tùng.
Để đỡ đần cho cha mẹ và giúp nuôi hai em ăn học đ ng ho ng, anh Tùng quyết định ra Hà Nội
m thuê. an đầu, anh xin vào làm công nhân phụ hồ, bốc vác nhưng công việc vất vả và thu nhập thấp.
Sau đ , qua bạn bè giới thiệu, anh v o m bưng bê, phục vụ và nấu nướng tại quán c m bình d n với
mức ư ng 3 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, anh chi tiêu tằn tiện và gửi về cho gia đình 2 triệu. Hy vọng
trong tư ng ai của anh Nguyễn Văn Tùng đi m ở thành phố một thời gian, ngoài việc nuôi các em ăn
học và hỗ trợ bố mẹ, anh muốn tích cóp một số vốn nhất định để học nghề cắt tóc và về quê lập nghiệp.

Trường hợp của anh Nguyễn Văn Tùng phản ánh nhiều điểm đáng chú ý. Thứ nhất,
động c di cư đến thành phố của anh Tùng, trước hết, là vì hoàn cảnh kinh tế của gia đình.
Cả gia đình 6 người sống hoàn toàn dựa vào nông nghiệp nhưng thu nhập từ nông sản chỉ
xấp xỉ 2 triệu/tháng (3 tạ lúa/1 sào ruộng x 6 sào ruộng x 700.000đ/tạ = 12.600.000đ/1
mùa vụ/6 tháng), không đủ trang trải chi phí sinh hoạt, đặc biệt khi trong nh c người
ốm đau hoặc nuôi con cái ăn học. Mỗi tháng, tiền đi m ở thành phố mà anh Tùng gửi về
(2 triệu đồng) bằng thu nhập của cả gia đình anh m nông cộng lại. Số tiền này giúp bố
mẹ anh trang trải tiền ăn học của 2 cô con gái và tạo ra một khoản dự phòng lúc bố anh
ốm đau. Thứ hai, một lý do khác khiến anh Tùng di cư ra th nh phố và quyết tâm bám trụ
3

Tên của tất cả những người cung cấp thông tin/những người được phỏng vấn m chúng tôi đề cập
đến trong bài viết này không phải là tên thật. Nhiều phỏng vấn s u được tiến h nh trước khi khảo sát
định ượng.
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tại đ y để học nghề và kiếm đồng vốn về quê lập nghiệp. nh không định gắn bó với
nghề bưng bê, phục vụ tại quán ăn suốt đời. Anh muốn quay về quê sinh sống nhưng
không phải để làm nông, công việc được anh Tùng đánh giá thu nhập thấp và thiếu
ổn định, m
để mở một cửa hàng cắt tóc. Thành phố trở thành miền đất hứa với anh
Tùng bởi ở đ y c c hội việc m v c hội học việc, giúp anh thoát ly khỏi công việc
nông nghiệp của gia đình. Thứ ba, cách thức ra thành phố của anh khá đ n giản. an đầu,
anh tự mày mò và xin việc nhưng gặp nhiều kh khăn do công việc m anh xin được vất
vả và thu nhập thấp. Về sau, với sự hỗ trợ và giới thiệu từ bạn b , anh xin được việc làm ở
quán ăn. Tuy vẫn vất vả nhưng thu nhập cao h n, ại được nuôi ăn ở. Như vậy, cách thức
ra thành phố của anh bao gồm cả tự túc và qua giới thiệu, và với sự giới thiệu từ người
quen, anh gặp nhiều thuận lợi h n trong công việc.
Tiếp tục tìm hiểu về động c v cách thức ra thành phố của một ao động nhập cư
khác, chúng ta đi s u ph n tích trường hợp của chị Đinh Thị Hiền Thảo.
Chị Đinh Thị Hiền Thảo
Chị Đinh Thị Hiền Thảo, 30 tuổi, quê quán tại Hòa Bình. Chị ra Hà Nội làm việc được h n một
năm, công việc chủ yếu

đi bán ngô dạo ở khu vực Cầu Diễn v Đại học Thư ng mại từ 4 giờ chiều đến

12 giờ đêm. Thỉnh thoảng, chị bán thêm sắn, ổi, bưởi, tùy theo mùa. Chị Thảo lấy chồng v o năm 24
tuổi. Hai vợ chồng có với nhau 2 người con: con lớn học lớp 1 và con thứ mới được 3 tuổi. Lúc chị đi
m xa nh , người chồng thay chị ở nhà làm ruộng v chăm s c các con.
Trước đ y, cuộc sống gia đình chị chủ yếu dựa vào nông nghiệp, làm ruộng theo mùa nhưng thu
nhập không đủ để chi tiêu hàng ngày. Lúc nông nhàn, chị muốn đi m thêm nhưng không tìm được việc
vì ở quê chị, số ượng công việc thuê mướn không nhiều, thu nhập lại thấp. Có một số công ty và khu
công nghiệp gần địa phư ng, nhưng chị Thảo không mấy mặn mà vì chị không có bằng cấp, không có kỹ
năng dự tuyển - phỏng vấn và thu nhập làm tại các công ty n y cũng không cao. Một người họ hàng của
chị, cũng m nghề buôn bán tự do ở Hà Nội, về quê thấy chị Thảo không có việc làm nên rủ chị đi m
cùng. Mặc dù rất thư ng v nhớ con nhưng muốn o cho các con ăn học đầy đủ nên chị quyết định di cư
ra Hà Nội.

Từ trường hợp của chị Đinh Thị Hiền Thảo, chúng ta thấy một số điểm đáng chú ý.
Thứ nhất, cũng giống như trường hợp của anh Nguyễn Văn Tùng, động c di cư đến
thành phố của chị Thảo để cải thiện kinh tế của gia đình. Nghề nông thiếu ổn định và
thu nhập thấp, không đủ để trang trải chi phí cho một hộ gồm 4 khẩu (bố, mẹ và hai con).
Chị quyết định ra thành phố làm việc, dù chỉ là công việc tay ch n nhưng thu nhập cao
h n so với khi ở nhà làm nghề nông. Thứ hai, nguyên nhân quan trọng thúc đẩy chị Thảo
ra thành phố là do ở quê không có nhiều công việc. Trong thời gian nông nhàn, chị có
nhiều thời gian nhưng ại không thể kiếm được việc. Muốn kiếm việc, chị bắt buộc phải
ra thành phố. Thứ ba, cách thức di cư của chị Thảo chủ yếu qua người quen (họ hàng)
giới thiệu. Người quen này đ từng đi m công việc bán dạo, có nhiều kinh nghiệm, từ đ
hướng dẫn và bảo ban chị.
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Từ hai trường hợp cụ thể m chúng ta đ ph n tích ở trên, mặc dù hoàn cảnh gia
đình khác nhau, nhưng c thể thấy nhiều điểm chung trong động c v cách thức di cư ra
thành phố của họ. Nguyên nhân kinh tế là nguyên nhân chủ yếu lý giải quyết định di cư
của người ao động. Công việc làm nông thu nhập thấp, thiếu ổn định, không đủ để trang
trải chi phí sinh hoạt trong gia đình đ thúc đẩy họ đi ra th nh phố. Họ di cư để tìm kiếm
c hội thay đổi công việc với mức thu nhập cao h n. Thông tin định tính từ hai trường
hợp ao động di cư n y c nhiều điểm trùng khớp với các nghiên cứu trước đ y về lao
động di cư. hẳng hạn, theo báo cáo về “Thực trạng việc m, đời sống của lao động di cư
từ nông thôn ra thành thị và khu công nghiệp” thì 45,9% người ao động cho biết họ
không hài lòng với thu nhập từ công việc ở quê mang lại; 38,7% không có việc làm ở quê
và 12,6% những người di cư muốn thay đổi môi trường sống (Cục Việc làm, 2013). Như
vậy, những lý do phi kinh tế chiếm một tỷ lệ không lớn trong quyết định di cư của người
ao động.
3. Việc làm và thu nhập
Như đ ph n tích ở trên, người ao động di cư ra th nh phố với động c chủ yếu liên
quan đến việc làm và thu nhập. Do đ , khi đánh giá vấn đề hòa nhập xã hội của ao động
nhập cư, ĩnh vực đầu tiên cần xem xét là vấn đề việc làm. Theo một số nghiên cứu đi
trước thì ao động nhập cư thường làm việc trong khu vực phi chính thức, với những công
việc như thợ xây, phụ hồ, bốc vác, bán hàng rong, giúp việc nhà, bảo vệ… Đ y những
công việc c điều kiện ao động yếu kém, bị phân biệt đối xử, không được hưởng các chế
độ do pháp luật ao động quy định (UNDP, 2013; UNESCO, 2013).
Với ao động nhập cư ở Hà Nội, kết quả khảo sát cho thấy: những công việc mà họ
thường m
ao động ch n tay, ít đ i hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật và bằng cấp. Kết
quả cụ thể về công việc của 644 người ao động nhập cư trong mẫu khảo sát như sau.
Kết quả khảo sát cho thấy ao động di cư đến Hà Nội chủ yếu là làm công nhân tại
các công ty, các khu công nghiệp (52,8%). Các công việc phổ biến tiếp sau đ
ao động
tự do với các công việc như xe ôm, phụ hồ, bốc vác (17,2%) v ao động trong các c sở
sản xuất nhỏ (10,2%). Đáng chú ý những công việc luôn gắn liền với hình ảnh của lao
động nhập cư như bán h ng rong v giúp việc nhà thì chỉ có một tỷ lệ nhỏ ao động nhập
cư trong mẫu khảo sát thực hiện hai công việc này (4% và 3,7%). Kết quả khảo sát cũng
cho thấy để c được việc làm ở đô thị, người ao động thường chủ động tự tìm kiếm
(64,3%) hoặc qua sự giới thiệu của họ h ng (23,0%), hay người cùng quê (10,2%). Rất ít
người tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm (3,0%), thậm chí, không có bất kỳ lao
động nào (0%) tìm việc qua kênh của chính quyền/đo n thể ở địa phư ng sở tại.
Hình thức hợp đồng ao động bao gồm: hợp đồng từ 1 năm trở lên; hợp đồng từ 6
tháng đến dưới 1 năm; hợp đồng dưới 6 tháng; không có hợp đồng ao động. Trong các
loại hình này, phổ biến nhất là hợp đồng từ 1 năm trở lên (55,1%), và không có hợp đồng
(19,1%), còn lại là hợp đồng ngắn hạn (từ 6 tháng đến dưới 1 năm, v dưới 6 tháng).
Ngo i ra cũng cần nhấn mạnh rằng những ao động bán hàng rong, buôn bán tự do cũng
có thể được xem như một loại hình ao động không ký kết hợp đồng. Về mức độ thay đổi

BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN XÃ HỘI HỌC | ios.vass.gov.vn

Nguyễn Tuấn Anh, Lê Mai Trang, Phạm Văn Quyết

31

việc làm, một tỷ lên lớn ao động nhập cư được khảo sát (45,5%) chưa thay đổi công việc
lần nào kể từ khi họ ra Hà Nội làm việc cho đến thời điểm khảo sát. Một bộ phận đáng kể
ao động nhập cư đ thay đổi việc làm 1 lần (18,8%), 2 lần (20,7%), và 3 lần (9,6%). Số
ao động nhập cư trong mẫu khảo sát đ thay đổi việc làm từ 4 lần trở lên chiếm tỷ lệ
không đáng kể.
Khi xét tới khía cạnh thu nhập, kết quả khảo sát cho thấy ao động nhập cư ở Hà
Nội có mức thu nhập trung bình là 4,35 triệu đồng/tháng. Về mức độ ổn định của thu
nhập, tỷ ên người trả lời nói rằng thu nhập của họ ổn định và khá ổn định lần ượt là
29% và 30,3%, trong khi tỷ lệ đánh giá thu nhập của họ không ổn định là 23,4%. Số còn
lại cho rằng kh đánh giá mức độ ổn định của thu nhập của họ. Như vậy, dù thu nhập
không cao, nhưng một bộ phận lớn ao động nhập cư c thu nhập ổn định và khá ổn định.
Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ ao động nhập cư vẫn có thu nhập “bấp bênh”. Về chi
tiêu, mức chi tiêu trung bình của một ao động nhập cư ở Hà Nội là 2,58 triệu đồng/tháng.
Số tiền n y được ao động nhập cư chi v o các khoản khác nhau như ăn uống, nhà ở, điện,
nước, vệ sinh, điện thoại. Ngo i ra, ao động nhập cư c n d nh ra một khoản tiền trong
tổng số thu nhập của mình để gửi về quê cho gia đình, hay giữ lại để tiết kiệm. Tuy nhiên,
do thu nhập không cao, và chi tiêu ở thành phố chiếm phần lớn trong tổng thu nhập nên
họ không có nhiều tiền gửi về quê hỗ trợ gia đình, hay giữ lại làm tiền tiết kiệm.
4. Vị thế cư trú (loại hình cư trú) và nhà ở
Hòa nhập xã hội và loại trừ xã hội không chỉ thể hiện ở thị trường ao động mà còn ở vị
thế cư trú v nh ở của ao động nhập cư. Khi không đăng ký cư trú với chính quyền địa
phư ng sở tại hoặc thiếu các giấy tờ chứng minh vị thế cư trú, ao động nhập cư kh c thể
thụ hưởng các dịch vụ xã hội ở n i họ cư trú như dịch vụ nhà ở, tài chính, giáo dục, y tế... Họ
bị xem cư d n “hạng hai” (UNES O, 2013). Kết quả khảo sát với người ao động nhập cư
ở Hà Nội trong nghiên cứu này cho thấy 10,2% có hộ khẩu thường trú ở thành phố
(KT1/KT2); 37,9% đăng ký tạm trú dài hạn (KT3); 39,0% đăng ký tạm trú ngắn hạn (KT4),
còn lại chưa khai báo, đăng ký tạm trú, thường trú. Như vậy, tỷ lệ ao động nhập cư trong
mẫu khảo sát có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội chỉ chiếm một phần mười trong tổng số lao
động nhập cư. Đăng ký tạm trú dài hạn v đăng ký tạm trú ngắn hạn là hai loại hình cư trú
phổ biến của ao động nhập cư. Điều đáng ưu ý một bộ phận đáng kể ao động nhập cư
(h n 10%) không đăng ký tạm trú, thường trú. Lý do của việc không đi đăng ký tạm trú,
thường trú rất đa dạng, bao gồm: ngại đi đăng ký, không c thời gian, ngại tiếp xúc với công
an, thấy không cần thiết, o không được chấp nhận, không biết thủ tục…
“Anh thuê chỗ này được 3 tháng rồi, đi làm suốt nên cũng chẳng để ý chuyện giấy
tờ. Hồi đầu chú chủ nhà cũng bảo nộp bản phô tô công chứng, chứng minh nhân
dân để làm tạm trú nhưng bọn anh có mấy ai nộp đâu. Cơ bản là phải bỏ ra cả
buổi đi công chứng giấy tờ thì ai đi làm cho bọn anh”.
(PVS, nam, 26 tuổi, thợ xây)
Gắn liền với loại hình cư trú vấn đề nhà ở, kết quả nghiên cứu cho thấy: có 76,6%
người ao động tham gia khảo sát đang ở nh đi thuê; 4,2% ở nhà của công ty, và 3,6% ở
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nhờ nh người quen. Tỷ lệ người ao động nhập cư ở nhà riêng của họ chỉ chiếm 8,2%. Về
loại hình nhà ở, kết quả nghiên cứu chỉ ra một số loại hình nhà ở phổ biến của người lao
động nhập cư nh cấp 4 (54,5%), v nh đ n s c mái ợp tạm (18,5%). Số người sống
trong các loại nh khác như chung cư, nh mái bằng nhiều tầng chiếm tỷ lệ không nhiều.
Tìm hiểu thêm về tình trạng n i ở của ao động nhập cư ở Hà Nội, thông tin từ một số
phỏng vấn sâu cho thấy nhiều ao động nhập cư cho rằng n i ở của họ c đường/ngõ chật
chội, hệ thống thoát nước kém, nhà ở ẩm thấp và vệ sinh môi trường kém. Về an ninh trật
tự và an toàn ở khu d n cư, vấn đề trộm cắp/cướp giật, nghiện hút, mãi dâm, cờ bạc, ô đề
là những mối lo của một bộ phận ao động nhập cư. Một bộ phận người ao động nhập cư
cảm thấy môi trường n i họ đang sinh sống không an to n, đặc biệt là với những người
ao động sống ở các “x m iều”, bờ đê, gần khu chợ “phức tạp” (PVS, nữ, 26 tuổi, nhân
viên bán hàng và 36 tuổi, bán rau củ).
5. Tham gia bảo hiểm
Việc đ ng v hưởng chế độ bảo hiểm cũng phản ánh điều kiện sống và an sinh xã
hội của người ao động. Khảo sát về mức độ tham gia bảo hiểm của ao động nhập cư
trước khi đến Hà Nội v khi đ đến Hà Nội cho kết quả cụ thể như sau.
Bảng 1. Tỷ lệ tham gia một số loại bảo hiểm của lao động nhập cư ở quê trước đây
và ở Hà Nội tại thời điểm khảo sát
Đơn vị: %
Ở quê

Ở Hà Nội

18,6

24,7

Bảo hiểm xã hội

6,4

29,0

Bảo hiểm nhân thọ

2,3

4,2

Các loại bảo hiểm
Bảo hiểm y tế tự nguyện

Nguồn: Đề tài mã số I3.1-2012.11

Như vậy, so với thời điểm trước khi di cư đến Hà Nội, tỷ lệ tham gia bảo hiểm của
lao động nhập cư c cao h n. Tuy nhiên, nhìn chung, tỷ lệ ao động nhập cư tham gia
bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội không cao. Số người tham gia bảo hiểm
nhân thọ lại càng ít. Với bảo hiểm xã hội, loại bảo hiểm có nhiều người tham gia nhất,
thì cũng chưa đến một phần ba ao động nhập cư tham gia. Như đ ph n tích ở trên,
người ao động nhập cư đa phần làm việc ở khu vực phi chính thức,
ao động tự do,
không được ký kết hợp đồng ao động nên không tham gia loại bảo hiểm n y. hưa kể,
ngay cả khi có hợp đồng ao động, một số chủ sử dụng ao động cố tình không thực hiện
việc đ ng bảo hiểm bắt buộc cho người ao động. Về lý do của việc không nhiều lao
động nhập cư tham gia các oại bảo hiểm, thông tin từ các cuộc phỏng vấn sâu cho biết
một số nguyên nh n như ao động tự do có thu nhập thiếu ổn định, trong khi mức đ ng
để tham gia các hình thức bảo hiểm tự nguyện lại quá cao so với thu nhập của họ; người
ao động không được tiếp cận thông tin về các loại bảo hiểm; người ao động không
nhận thức được lợi ích của các loại bảo hiểm này; và thiếu các biện pháp hỗ trợ từ chính
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quyền sở tại để thúc đẩy việc tham gia đ ng bảo hiểm của ao động nhập cư (PVS, nữ,
63 tuổi, bán h ng nước).
Một điểm đáng chú ý một bộ phận đáng kể ao động nhập cư (24,7%) đ trích
một khoản trong thu nhập của mình để tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Tuy nhiên,
không phải ao động nhập cư n o cũng tiếp cận được với dịch vụ y tế ở thành phố mỗi khi
đau ốm. Thậm chí, có một bộ phận ao động nhập cư khi ốm đau thì về quê chữa bệnh để
tiết kiệm chi phí. Một ao động nhập cư cho biết:
“Ở đây cái gì cũng đắt đỏ, thuốc cũng đắt lắm nên cô thường về quê điều trị, ở
trên này đụng đến mà lại nhập viện lại mất nhiều tiền lắm, họ cứ làm quan trọng
lên thôi”.
(PVS, nữ, 49 tuổi, bán hàng rong)
6. Tham gia sinh hoạt cộng đồng nơi cư trú
Mặc dù mục đích chủ yếu của người ao động nhập cư khi đến thành phố là làm
việc, nhưng việc tham gia sinh hoạt cộng đồng tại địa phư ng sở tại thể hiện mức độ hòa
nhập của họ ở môi trường sống mới. Kết quả khảo sát về việc tham gia một số sinh hoạt
cộng đồng n i cư trú của ao động nhập cư được thể hiện qua bảng dưới đ y.
Bảng 2. Mức độ tham gia sinh hoạt cộng đồng nơi cư trú của người lao động nhập cư
Đơn vị: %
Mức độ tham gia
Các hoạt động

Thường

Thỉnh

Hiếm

Không

xuyên

thoảng

khi

bao giờ

Họp tổ dân phố/xóm

5,4

54,8

11,6

28,1

100,0

Lễ hội của địa phư ng n i cư trú

7,0

59,9

13,7

19,4

100,0

Sinh hoạt tổ chức, đo n thể ở địa phư ng n i cư trú

4,7

45,7

17,5

32,1

100,0

Tổng

Nguồn: Đề tài mã số I3.1-2012.11.

Nhìn chung, đối với cả ba hoạt động cộng đồng bao gồm tham gia họp tổ dân phố,
tham gia lễ hội, và tham gia sinh hoạt trong các tổ chức, đo n thể ở n i cư trú thì số ượng
ao động nhập cư thường xuyên tham gia rất ít. Thêm nữa, số ượng người không bao giờ
tham gia và hiếm khi tham gia lại chiếm tỷ lệ lớn. Điều đáng n i một tỷ lệ lớn ao động
nhập cư thỉnh thoảng mới tham gia các loại sinh hoạt cộng đồng n i trên. Như vậy, một
bộ phận lớn ao động nhập cư không tích cực, hoặc không tham gia các hoạt động cộng
đồng n i họ cư trú.
Các phỏng vấn s u cũng cho thấy một số nguyên nhân quan trọng của thực trạng ít
tham gia sinh hoạt cộng đồng được ao động nhập cư đề cập đến sau đ y. Thứ nhất, áp lực
mưu sinh, kiếm tiền gửi về cho gia đình ở quê khiến ao động nhập cư không c thời gian
v điều kiện tham gia sinh hoạt cộng đồng. Thứ hai, ao động nhập cư chưa nhận thấy tầm
quan trọng và mức độ cần thiết của các hoạt động này. Thứ ba, ao động nhập cư không

BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN XÃ HỘI HỌC | ios.vass.gov.vn

Nguyễn Tuấn Anh, Lê Mai Trang, Phạm Văn Quyết

34

tiếp cận được các thông tin về các sinh hoạt cộng đồng n i cư trú. Đ y được xem là lý do
chủ yếu khiến người ao động dù muốn tham gia sinh hoạt cộng đồng nhưng bị hạn chế
rất nhiều. Cụ thể là chỉ có 27,7% số người trả lời nói rằng họ được mời tham gia họp tổ
dân phố; 35,5% số ao động nhập cư n i được mời tham gia lễ hội, v 21,6% được mời
tham gia sinh hoạt các tổ chức, đo n thể n i họ cư trú.
thể nói rằng, chỉ một bộ phận
người ao động nhập cư được tiếp cận thông tin về các hoạt động cộng đồng n i họ đang
cư trú, hay được mời tham gia các hoạt động cộng đồng n i cư trú.
7. Kết luận
Những phân tích trên đ b n về hòa nhập xã hội của ao động nhập cư tại Hà Nội
trên một số bình diện khác nhau. Điểm ưu ý ở đ y nh m người nhập cư được đề cập
đến trong bài viết này chỉ là một nhóm nhập cư với những đặc điểm như đ được n i đến
ở trên. Nhìn một cách khái quát, mấy điểm sau đ y những điểm nổi bật.
Thứ nhất, về hòa nhập xã hội trong ĩnh vực việc m, ao động nhập cư chưa thực sự tiếp
cận được các công việc ổn định và có thu nhập cao. Đa phần ao động khi di cư đến thành phố
làm công nhân trong các công ty, khu công nghiệp hoặc làm việc trong khu vực phi chính thức
với các công việc tay ch n ít đ i hỏi bằng cấp v trình độ chuyên môn kỹ thuật như thợ xây, bán
hàng rong, bốc vác, giúp việc, v.v… Đi k m với đ
điều kiện ao động tồi tàn, không có hợp
đồng ao động, hoặc chỉ ký kết hợp đồng ngắn hạn. Kết quả người ao động nhập cư không
chỉ khó hòa nhập vào thị trường ao động ở trình độ cao mà còn bị hạn chế trong việc thụ hưởng
nhiều chính sách/chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành. Phần lớn các công việc mà
người ao động nhập cư c thể tiếp cận được đều có mức thu nhập không cao so với mức sống
thành thị. Thu nhập trung bình của người ao động di cư chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt tại
thành phố nên khoản tích ũy v gửi về cho gia đình ở quê không nhiều. Đáng chú ý c rất ít
ao động nhập cư tiếp cận được các dịch vụ hỗ trợ việc làm hoặc nhận được sự hỗ trợ của chính
quyền địa phư ng sở tại trong quá trình tìm việc khi mới ra thành phố.
Thứ hai, mức độ hòa nhập xã hội của người ao động nhập cư ở khía cạnh vị thế cư
trú và nhà ở không cao. Đa phần người ao động khi di cư đến thành phố chỉ đăng ký tạm
trú ngắn hạn. Thậm chí, vì nhiều nguyên nhân, một bộ phận c n không đăng ký với chính
quyền địa phư ng. Về nhà ở, chỉ một số rất ít người ao động nhập cư c nh riêng. Họ
chủ yếu đi thuê nh trọ, sống trong loại hình nh đ n s v bán kiên cố với điều kiện vệ
sinh, vật chất và an ninh trật tự không cao.
Thứ ba, mức độ hòa nhập xã hội của người ao động còn thể hiện ở việc tham gia
đ ng bảo hiểm và tiếp cận các dịch vụ công tại thành phố. Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ
người ao động nhập cư tham gia các hình thức bảo hiểm không cao do nhiều nguyên
nh n như: không ký kết hợp đồng ao động, không đủ thu nhập để đ ng bảo hiểm, không
có thông tin về bảo hiểm v.v… Ngo i ra, vì không c hộ khẩu thường trú nên họ cũng gặp
nhiều kh khăn khi thực hiện một số công việc iên quan đến các dịch vụ công, chẳng hạn
như xin cho con học trường công.
Thứ tư, một khía cạnh thể hiện rõ mức độ hòa nhập xã hội của ao động nhập cư
chính là việc tham gia sinh hoạt cộng đồng n i cư trú. Nhiều hoạt động iên quan đến
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sinh hoạt cộng đồng n i cư trú đều ít có sự tham gia của ao động nhập cư. Nguyên
nhân một phần vì áp lực công việc khiến người ao động không có thời gian v điều
kiện tham gia sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đ , nguyên nh n quan trọng là do họ
không tiếp cận được các thông tin iên quan đến sinh hoạt cộng đồng. Họ không được
mời tham gia, hay nói cách khác, họ bị loại trừ khỏi các hoạt động này ở địa phư ng n i
họ di cư tới. Điều này khiến ao động nhập cư sống thu mình lại và hạn chế sự tư ng tác
xã hội trong môi trường mới.
Tóm lại, những phân tích về mức độ hòa nhập xã hội của ao động nhập cư ở Hà
Nội qua một số khía cạnh khác nhau, từ ao động, việc m đến nhà ở, tình trạng cư trú,
tiếp cận dịch vụ công và tham gia sinh hoạt cộng đồng, đều cho thấy ao động nhập cư
chưa thực sự hòa nhập v o môi trường n i họ di cư đến. Họ vẫn bị loại trừ và gặp nhiều
trở ngại trong quá trình hòa nhập v o môi trường đô thị n i họ cư trú.
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