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CHUYỂN ĐỔI VIỆC LÀM TRONG THỊ TRƢỜNG
LAO ĐỘNG NHẬP CƢ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
VŨ THỊ THÙY DUNG*

Tóm tắt: Bài viết tập trung vào phân tích quá trình chuyển đổi việc làm của người
nhập cư ở Đà Lạt. Sự khác biệt trong chuyển đổi việc làm của nhóm nhập cư so với nhóm
dân địa phương không chỉ tạo nên sự sôi động của thị trường lao động việc làm ở Đà Lạt,
mà còn khẳng định vai trò của dân nhập cư trong sự phát triển kinh tế, xã hội của thành
phố. Nhóm lao động nhập cư trở thành nhóm năng động trong quá trình di động xã hội.
Khác với nhiều nghiên cứu trước đó, bài viết này chỉ ra vai trò của vốn xã hội tương đối
mờ nhạt so với nhiều yếu tố khác như động cơ, mục đích di cư, học vấn của người nhập
cư. Số liệu của bài viết được lấy từ cuộc khảo sát trên 600 người dân (bao gồm 200 người
dân nhập cư ngắn hạn, 200 người dân nhập cư dài hạn, và 200 người dân địa phương) tại
2 phường và 1 xã của thành phố Đà Lạt.
Từ khóa: lao động nhập cƣ, chuyển đổi việc làm, Đà Lạt.
Nhận bài: 09/5/2018

Gửi phản biện: 04/6/2018

Duyệt đăng: 05/9/2018

1. Đặt vấn đề
Chủ đề dân nhập cƣ và lao động nhập cƣ trong nhiều năm gần đây đƣợc rất nhiều
quốc gia quan tâm, từ các nghiên cứu hàn lâm đến thực tiễn chính sách, ở cả trong và
ngoài nƣớc (Bevelander, 2005; Rezaei, 2007; Eggerth và Flynn, 2012). Tất cả đều có
những nghiên cứu rất sâu về cơ hội việc làm của dân nhập cƣ trên thị trƣờng ở nhiều nƣớc
nhƣ Thụy Điển, Đan Mạch, Mỹ và Việt Nam. Pieter Bevelander và Christer Lundh (2007)
đề cập đến các cơ hội việc làm và sự thay đổi việc làm, nghề nghiệp của phụ nữ và nam
giới di cƣ trong thị trƣờng lao động. Tuy nhiên, những cơ hội này khó khăn hơn đối với
phụ nữ vì họ gặp phải rất nhiều rào cản từ phía gia đình và thể chế, từ định kiến giới, đặc
biệt ở Việt Nam. Cả ở Thụy Điển và Việt Nam thì cơ hội tham gia thị trƣờng của phụ nữ
đều thấp hơn nam giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam khoảng cách này càng gia tăng do định
kiến giới ở Việt Nam vốn đã sâu sắc. Nghiên cứu này cho thấy cơ hội thay đổi nghề
nghiệp, việc làm của phụ nữ và nam giới trên thị trƣờng lao động trong quá trình chuyển
đổi và phát triển kinh tế là rất lớn, họ có nhiều cơ hội hơn trong việc lựa chọn việc làm
của mình. Thị trƣờng lao động, sự phát triển kinh tế trong tình hình mới cho phép ngƣời
di cƣ và dân nhập cƣ tự do lựa chọn, phát triển việc làm, nghề nghiệp của mình. Tuy
nhiên, rào cản lớn khiến dòng di cƣ lao động này khiến họ chỉ có thể làm những công việc
đơn giản và đƣợc trả công không cao do họ thiếu vắng trình độ, kỹ năng làm việc, đặc
*
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biệt đối với nhóm phụ nữ. Nghiên cứu cũng đề cập vai trò của thể chế rất quan trọng
trong việc nâng đỡ các nhóm di dân và nhập cƣ để ổn định công việc và cuộc sống của họ
tại nơi ở mới.
Cũng tƣơng đồng với các nghiên cứu của Bevelander và Lundh, nghiên cứu của
Shahamak Rezaei (2007) về việc làm của dân nhập cƣ cũng cho thấy do sự phát triển kinh
tế ở các nƣớc kém phát triển, đã hạn chế rất lớn cơ hội và lợi ích của các nhóm xã hội, đặc
biệt là phụ nữ. Các yếu tố về mạng xã hội, các nguồn lực kinh tế và các mối quan hệ đồng
nghiệp, cơ hội việc làm rất lớn cho ngƣời nhập cƣ. Tính năng động xã hội giúp ích rất lớn
cho họ tìm kiếm và thay đổi việc làm trên thị trƣờng lao động, đặc biệt là nhờ các nguồn
lực trên mà họ có đƣợc các kỹ năng làm việc, điều mà rất cần cho một thị trƣờng lao
động, một nền kinh tế phát triển. Nghiên cứu của Donald Eggerth và Michael Flynn
(2012) cũng đã cung cấp một nghiên cứu khám phá để áp dụng lý thuyết về sự điều chỉnh
công việc của ngƣời lao động nhập cƣ ở Latin.
Khi bàn về các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình di cƣ, nhiều nghiên cứu chỉ rõ vai
trò của vốn xã hội, mạng lƣới xã hội (Halpern, 2005; Nguyễn Quý Thanh, 2005; Phạm
Quốc Thắng, 1992; Granovetter, 1974), cũng nhƣ vai trò của yếu tố nhân khẩu học nhƣ
giới tính, học vấn, tôn giáo có ảnh hƣởng nhiều tới quyết định di chuyển và lựa chọn việc
làm của họ (Đặng Nguyên Anh, 2005; 2007). Trong đó, yếu tố giới tính ảnh hƣởng nhiều
đến khả năng di cƣ của nữ giới không chỉ trong thị trƣờng lao động, mà còn hạn chế khả
năng thích nghi và hòa nhập vào đời sống cộng đồng mới nơi đến.
Nghiên cứu này chỉ ra sự đa dạng trong chuyển đổi việc làm của các nhóm nhập cƣ
cùng các yếu tố ảnh hƣởng sẽ giúp các nhóm nhập cƣ nhìn nhận rõ hơn vấn đề của họ để
có sự điều chỉnh phù hợp trong thị trƣờng lao động đầy tiềm năng ở Đà Lạt. Thứ hai, lao
động nữ nhập cƣ giữ nguyên các việc làm nông nghiệp không phải là một xu hƣớng
truyền thống, mà đó chính là cách để họ củng cố nguồn lực tài chính, thúc đẩy vị thế việc
làm của họ trong tƣơng lai. Thứ ba, không giống với các nghiên cứu trƣớc đó về đánh giá
tác động vốn xã hội và nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy logistic để đánh giá tác
động của vốn xã hội, phát hiện ra rằng, so với các yếu tố khác (mục đích, động cơ, học
vấn của ngƣời nhập cƣ), vốn xã hội có vai trò mờ nhạt đến sự thay đổi việc làm của dân
nhập cƣ.
2. Số liệu và phương pháp
Số liệu của bài viết đƣợc lấy từ điều tra thực địa ở 3 địa bàn: một xã, hai phƣờng ở
Đà Lạt. Bằng phƣơng pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, hệ thống, phân tầng, nhiều giai đoạn2,
với 600 ngƣời phân đều ở 3 nhóm: 200 phiếu cho nhóm nhập cƣ dài hạn, 200 phiếu cho
nhóm nhập cƣ ngắn hạn và 200 phiếu cho nhóm dân địa phƣơng (không di cƣ).
Nghiên cứu này lấy khái niệm di cƣ trong nƣớc của Tổ chức di cƣ quốc tế (IOM,
2

Giai đoạn 1: chọn 3 phƣờng xã đại diện cho 3 khu vực (trung tâm, gần trung tâm, ngoại vi) có dân nhập cƣ
cao nhất từ báo cáo của UBND và Công an tỉnh cung cấp; Giai đoạn 2: Từ mỗi phƣờng chọn ra 2 tổ dân phố
có dân nhập cƣ cao nhất, với đa dạng ngành nghề, từ danh sách UNND phƣờng cung cấp. Giai đoạn 3: Lập
danh sách hộ dân/ngƣời dân đƣợc điều tra trên cơ sở phân tầng giới tính, năm chuyển đến, theo KT và loại
hình nhập cƣ.
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2011) và khái niệm di cƣ của Đặng Nguyên Anh (2007:139-140) làm nền tảng cho khái
niệm nhập cƣ dài hạn và nhập cƣ ngắn hạn. Theo đó, nhóm nhập cƣ bao gồm những
ngƣời từ 15-59 tuổi di chuyển từ các tỉnh khác đến Đà Lạt trong vòng 10 năm tính đến
thời điểm điều tra. Nhập cư dài hạn là những ngƣời từ từ 15-59 tuổi, di chuyển từ tỉnh
khác đến Đà Lạt, ở tại hộ điều tra từ 1 năm trở lên tính đến thời điểm điều tra, có đăng
ký thƣờng trú hoặc tạm trú (KT1, KT2, KT3) tại Đà Lạt từ 1 năm trở lên và dƣới 10
năm kể từ thời điểm điều tra. Nhập cư ngắn hạn là những ngƣời từ 15-59 tuổi, nhập cƣ
từ tỉnh khác đến Đà Lạt, ở tại hộ điều tra dƣới 1 năm tính đến thời điểm điều tra (có
đăng ký KT3, KT4). Dân địa phương (không di cƣ): những ngƣời từ 15-59 tuổi, sinh ra
và lớn lên ở Đà Lạt, có hộ khẩu thƣờng trú và nơi thƣờng trú ở Đà Lạt. Những ngƣời di
chuyển từ các huyện trong tỉnh đến Đà Lạt, hay từ các phƣờng của Đà Lạt cũng tính là
dân địa phƣơng.
Sự thay đổi việc làm trong bài viết này đƣợc nhìn nhận và tập trung ở 4 phƣơng
diện: khu vực việc làm, lĩnh vực việc làm, vị trí việc làm và thu nhập, chi tiêu từ việc làm.
3. Sự thay đổi việc làm trước và sau nhập cư
Tính đến thời điểm điều tra (2014), tổng số lao động nhập cƣ có đăng ký thƣờng trú
và tạm trú tại Đà Lạt là 42.587 ngƣời. Trong đó, tỷ lệ lao động nữ chiếm 52,2%, lao động
nam chiếm 47,8%, tỷ lệ lao động làm việc ở khu vực thành thị chiếm 63,8%, tỷ lệ lao
động làm việc ở khu vực nông thôn chiếm 36,2%3. Kết quả điều tra tại 3 phƣờng của
thành phố Đà Lạt cho thấy có một sự dịch chuyển năng động của ngƣời dân nhập cƣ trƣớc
và sau nhập cƣ. Sự thay đổi ở đây đƣợc xem xét trong một ngành và giữa các ngành nghề
với nhau. Xu hƣớng này cũng đƣợc xem xét cả ở sự thay đổi theo chiều ngang và chiều
dọc của sự di động trong việc làm.
Bảng 1. Sự thay đổi việc làm trước và sau nhập cư của người dân nhập cư ở Đà Lạt
Đơn vị: %
Nhập cƣ
dài hạn
Nghề trước đây:
Nông nghiệp, lao động giản đơn
Phi nông
Học sinh, sinh viên
Nghề hiện nay:
Nông nghiệp, lao động giản đơn
Phi nông
Học sinh, sinh viên
N

Tình trạng nhập cƣ
Nhập cƣ
ngắn hạn

Chung
Không
nhập cƣ

58,5
19,0
22,5

64,5
18,5
17,0

29,5
44,5
26,0

50,8
27,3
21,8

43,5
55,0
1,5
200

69,0
28,0
3,0
200

28,5
65,0
6,5
200

47,0
49,3
3,7
600

Nguồn: Kết quả khảo sát tại Đà Lạt, 2015.

Bảng 1 cho thấy có sự khác biệt khá lớn giữa các nhóm dân cƣ ở Đà Lạt. Nếu nhƣ
trƣớc đây, tỷ lệ làm nghề phi nông là 44,5% trong nhóm không nhập cƣ nhƣng chỉ là 19%
trong nhóm nhập cƣ dài hạn và 18,5% trong nhóm nhập cƣ ngắn hạn thì hiện nay, tỷ lệ làm
3

Nguồn: Phòng Lao động-Thƣơng binh và xã hội, UBND Thành phố Đà Lạt, 2015.
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phi nông lại cao nhất trong nhóm nhập cƣ dài hạn (55%). Mức độ gia tăng tỷ lệ nghề phi
nông (hiện nay so với trƣớc đây) cao nhất là ở nhóm nhập cư dài hạn: tới 36%, trong khi ở
nhóm không nhập cư, sự chênh lệch chỉ là 20,5%. Và trong khi 2 nhóm nhập cư dài hạn và
nhập cư ngắn hạn có sự gia tăng tỷ lệ nghề phi nông mạnh mẽ và giảm tỷ lệ nghề nông
nghiệp và lao động giản đơn, thì ở nhóm nhập cư ngắn hạn tỷ lệ lao động nông nghiệp và
lao động giản đơn vẫn không hề giảm mà lại tăng, và chiếm ở vị trí cao nhất, từ 64,5%
(trƣớc nhập cƣ) lên đến 69% (sau nhập cƣ). Điều này phù hợp với quan điểm của Putnam
(1995) khi ông bàn về vốn xã hội. Trong điều kiện khan hiếm các cơ hội, nhóm nào có
nhiều tiềm năng và lợi thế thì nhóm đó sẽ dễ dàng đạt mục tiêu của mình hơn các nhóm
khác. Ông lý giải tại sao một số nhóm lại dễ thành công hơn các nhóm khác và giải thích
chính khả năng sử dụng các lợi thế về thị trƣờng, về vốn xã hội đã tạo ra lợi thế cho các
nhóm xã hội.
4. Sự thay đổi việc làm trong mười năm trở lại đây
4.1. Sự chuyển đổi lĩnh vực việc làm
Lĩnh vực việc làm và khu vực việc làm đƣợc lấy theo danh mục nghề nghiệp, việc
làm của ILO. Theo sự phân chia của ILO, có tới hơn 10 lĩnh vực việc làm đƣợc xem xét
từ nhà lãnh đạo các ngành các cấp đến lao động giản đơn và học sinh sinh viên. Tuy
nhiên, trong phân tích này, tác giả đã gộp các nhóm nghề vào 3 lĩnh vực thuộc ba ngành
nghề cơ bản nhƣ nông nghiệp; phi nông; và học sinh, sinh viên. Có hai xu hƣớng
chuyển dịch khá rõ nét trong ba lĩnh vực này đó là xu hƣớng chuyển sang nông nghiệp
và phi nông.
Bảng 2. Sự chuyển đổi lĩnh vực việc làm theo tình trạng nhập cư
Đơn vị: %
Thay đổi lĩnh vực việc làm
HS, SV => PN
NN => PN
PN => PN
HS,SV => NN
PN => NN
NN => NN
Khác
N

Tình trạng nhập cƣ
Dài hạn
Ngắn hạn Không nhập cƣ
18,5
6,5
30,5
3,5
9,5
19,5
28,0
21,0
11,0
0,0
3,0
12,0
37,0
46,5
0,0
13,0
12,5
17,0
0,0
1,0
10,0
200
200
200

Chung
18,5
10,8
20,0
5,0
27,8
14,2
3,7
600

Chú thích: HS, SV: Học sinh, sinh viên; PN: Phi nông; NN: Nông nghiệp.
Nguồn: Kết quả khảo sát tại Đà Lạt, 2015.

Bảng 2 cho thấy có hai xu hƣớng chuyển đổi việc làm từ các lĩnh vực sang, đó là
nông nghiệp và phi nông. Xu hƣớng này thể hiện rất rõ và sự khác biệt ở các nhóm nhập
cƣ so với nhóm không nhập cƣ. Cụ thể, trong khi nhóm không nhập cƣ có xu hƣớng
chuyển từ học sinh, sinh viên sang các ngành nghề phi nông thì nhóm nhập cƣ (cả nhập cƣ
dài hạn và nhập cƣ ngắn hạn) lại có xu hƣớng chuyển từ các ngành nghề, việc làm phi nông
sang các việc làm nông nghiệp.
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Có sự khác biệt giới trong việc chuyển đổi lĩnh vực việc làm của ngƣời nhập cƣ.
Trong khi nam giới có xu hƣớng chuyển sang phi nông thì nữ giới lại có xu chuyển sang
các việc làm nông nghiệp. Đối với nhóm nhập cƣ dài hạn, xu hƣớng chuyển từ học sinh
sinh viên sang phi nông của nam có tỷ lệ 21,0%, nổi trội hơn tỷ lệ ở nữ (16%). Trong khi ở
nhóm nhập cƣ ngắn hạn, xu hƣớng này lại nghiêng về nữ giới (9%) so với nam giới (4%).
Nhƣng nhìn chung, tỷ lệ nữ giới (ở cả nhập cƣ ngắn hạn và nhập cƣ dài hạn) có xu hƣớng
chuyển sang nông nghiệp, trong khi nam giới (ở cả nhóm nhập cƣ dài hạn và nhập cƣ ngắn
hạn) có xu hƣớng chuyển sang các ngành nghề phi nông. Điều này đặt ra bài toán thị trƣờng
lao động đối với nữ nhập cƣ.
4.2. Sự chuyển đổi khu vực việc làm
Có sự chuyển đổi năng động ở khu vực việc làm giữa các nhóm nhập cƣ ở Đà Lạt.
Trong khi nhóm dân nhập cƣ có xu hƣớng chuyển từ khu vực “Cá nhân” sang “Tƣ nhân”
thì nhóm dân địa phƣơng lại có xu hƣớng ngƣợc lại, từ khu vực “Tƣ nhân” sang khu vực
“Cá nhân”.
Bảng 3. Sự chuyển đổi khu vực việc làm của người nhập cư ở Đà Lạt

Khu vực việc làm

Cá nhân

Khu vực việc làm
trƣớc đây/trƣớc di cƣ
Nhập cƣ
Nhập cƣ
Dân địa
dài hạn
ngắn hạn
phƣơng

Khu vực việc làm hiện nay
Nhập cƣ
dài hạn

Nhập cƣ
ngắn hạn

Dân địa
phƣơng

55,0

60,0

48,2

42,0

25,5

58,5

Hộ SX kinh doanh cá thể

1,0

2,0

5,5

4,5

10,5

8,0

Tập thể

0,5

1,0

0,5

0,0

1,0

0,0

Tƣ nhân

17,0

16,0

15,1

37,0

58,0

18,5

Nhà nƣớc

26,0

18,0

29,0

12,5

3,0

12,0

DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài

0,0

2,5

1,0

4,0

2,0

3,0

N

200

200

200

200

200

200

Nguồn: Kết quả khảo sát tại Đà Lạt, 2015.

Bảng 3 cho thấy có sự thay đổi khá rõ nét giữa các nhóm nhập cƣ về khu vực việc
làm. Trong đó, các nhóm có xu hƣớng chuyển từ khu vực “Cá nhân” sang khu vực việc
làm “Tƣ nhân” nhiều hơn sang các khu vực khác. Trong đó, nhóm nhập cƣ ngắn hạn
chiếm ƣu thế ở xu hƣớng chuyển đổi này. Các nhóm nhập cƣ trƣớc và sau di cƣ giảm rõ
rệt ở khu vực nhà nƣớc. Điều này cho thấy, khu vực Nhà nƣớc không phải là một thị
trƣờng tiềm năng cho cả lao động nhập cƣ và lao động địa phƣơng.
4.3. Sự thay đổi về vị trí việc làm
Quá trình thay đổi việc làm của dân nhập cƣ không chỉ tạo ra sự năng động trong thị
trƣờng mà còn mang lại sự di động nghề nghiệp, việc làm cho ngƣời nhập cƣ, sự di động
dọc thay đổi vị trí việc làm tốt hơn trƣớc. Kết quả điều tra cho thấy, những ngƣời nhập cƣ
đã có cơ hội thay đổi vị trí việc làm, tuy không nhiều.
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Bảng 4. Đánh giá sự thay đổi vị trí việc làm của người nhập cư ở Đà Lạt
Đơn vị: %
Sự thay đổi vị trí việc làm hiện nay so
với trƣớc đây/trƣớc di cƣ
Tăng
Không đổi
Giảm
N

Nhập cƣ
dài hạn
6,0
48,5
45,5
200

Tình trạng nhập cƣ
Nhập cƣ
ngắn hạn
11,5
60,0
28,5
200

Chung
Dân địa
phƣơng
14,6
42,7
42,7
200

10,7
50,4
38,9
600

Nguồn: Kết quả khảo sát tại Đà Lạt, 2015.

Bảng 4 cho thấy có một sự thay đổi đáng kể về vị trí việc làm của ngƣời dân ở Đà
Lạt trƣớc đây so với hiện nay. Trong đó, có 10,7% tỷ lệ ngƣời dân cho rằng họ có xu
hƣớng tiến triển trong vị trí công việc, nhƣng cũng có tới 50,4% cho rằng vị trí nghề
nghiệp của họ “không đổi”, và 38,9% cho rằng vị trí việc làm của họ bị giảm so với trƣớc
đây. Nhƣ vậy, về cơ bản, xu hƣớng “không đổi” và “giảm” trong thay đổi vị trí việc làm
có thể dễ hiểu bởi nhƣ phân tích ở trên, sự tham gia vào khu vực nhà nƣớc của nhóm lao
động nhập cƣ không cao, và thƣờng là khu vực kinh tế “Tƣ nhân” nên di động vị trí theo
chiều dọc không nhiều. Tuy nhiên, có một sự khác biệt trong các nhóm nhập cƣ. Tỷ lệ
“tăng” vị thế việc làm của nhóm NCNH cao gấp 2 lần so với nhóm NCDH.
4.4. Sự thay đổi thu nhập, chi tiêu từ việc làm
Khi đƣợc hỏi “có hài lòng với công việc hiện tại không”, gần 60% ngƣời nhập cƣ
cho rằng họ “rất hài lòng”, trong đó có đến 92,8% họ hài lòng vì công việc hiện tại đem
lại thu nhập tốt hơn. So với hàng xóm xung quanh, chỉ có 35,7% ngƣời nhập cƣ cho rằng
thu nhập của họ tốt hơn, song so với ngƣời thân ở quê không di cƣ thì thu nhập của họ tốt
hơn nhiều chiếm tới 82,6. Với số thu nhập tăng và tốt hơn trƣớc, việc chi tiêu của ngƣời
nhập cƣ cũng khá hợp lý. Họ chỉ chi tiêu 39%-45% tổng số thu nhập mà họ có đƣợc.
Bảng 5. Kiểm định trung bình % chi tiêu/tổng thu nhập giữa hai nhóm nhập cư
Dung lƣợng mẫu

Trung bình %
chi tiêu/tổng thu nhập hộ

Độ lệch chuẩn

Sai số

Nhập cƣ dài hạn

200

44,41

19,885

1,406

Nhập cƣ ngắn hạn

200

39,36

21,074

1,490

Chung

400

41,89

20,618

1,031

Chú thích: Sig = 0.014.
Nguồn: Kết quả khảo sát tại Đà Lạt, 2015.

Bảng 5 kiểm định trên cho thấy có sự khác nhau giữa các nhóm nhập cƣ trong việc
chi tiêu. Với nhóm nhập cƣ dài hạn, trung bình chi tiêu chiếm 44,4% tổng thu nhập/tháng
của hộ gia đình. Trong khi tỷ lệ này ở nhóm nhập cƣ ngắn hạn chỉ chiếm 39,3%. Đây có
thể là một chiến lƣợc rất hợp lý đối với ngƣời dân nhập cƣ vì họ sẽ có cơ hội tích lũy tài
chính để phát triển công việc và cuộc sống tại một vùng đất mới, đặc biệt đối với nhóm
nhập cƣ ngắn hạn, điều này càng cần thiết hơn.
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5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi việc làm của người nhập cư ở Đà Lạt
5.1. Ảnh hưởng đến sự thay đổi khu vực việc làm
Bảng 6. Mô hình hồi quy về ảnh hưởng của các nhân tố
đến sự thay đổi khu vực và lĩnh vực việc làm
Mô hình 1
Khu vực việc làm
Hệ số
hồi quy
B

Biến số độc lập
Giới tính
Tình trạng nhập cƣ
Tuổi
Học vấn

Mô hình 2
Lĩnh vực việc làm

Tỷ số
Hệ số hồi
chênh
quy B
Exp(B)

Tỷ số
chênh
Exp(B)

Nam

0,140

1,151

0,437 *

1,548

Nữ (nhóm đối sánh)

0,000

1,000

0,000

1,000

Dài hạn

**

-0,204

0,815

0,651

Ngắn hạn (nhóm đối sánh)

0,000

1,000

0,000

1,000

18-30

1,380 ***

3,977

0,832 **

2,298

40-60 (nhóm đối sánh)

0,000

1,000

0,000

1,000

Trên THPT (nhóm đối sánh)

0,000

1,000

0,000

THCS trở xuống
THPT

-0,903

**

-0,717

*

0,405
0,488

1,918

1,000

-0,987

**

0,373

-0,931

**

0,394

**

1,918

Mục đích di cƣ
(Xác định rõ việc làm
trƣớc khi đến Đà Lạt)

Có

0,342

1,408

0,651

Không (nhóm đối sánh)

0,000

1,000

0,000

1,000

Vốn xã hội (Có ngƣời
quen ở Đà Lạt)

Có

0,050

1,051

-0,149

0,861

Không (nhóm đối sánh)

0,000

1,000

0,000

1,000

-0,296

0,744

-0,899

0,407

Hằng số

2

Chú thích: * sig<0,05; **sig<0,01; *** sig<0,001. Nagelkerke R = 0,155.
Nguồn: Kết quả khảo sát tại Đà Lạt, 2015.

Mô hình hồi quy 1 trong Bảng 6 có biến phụ thuộc là sự thay đổi khu vực việc làm.
Kết quả cho thấy mối liên hệ của các biến giới tính, tình trạng nhập cƣ, động cơ mục đích
di cƣ và, vốn xã hội không có ý nghĩa thống kê (ở mức 0,05), trong khi các biến độc lập
học vấn có ý nghĩa thống kê.
Cụ thể, có mối tƣơng quan thuận của biến độ tuổi đến sự thay đổi khu vực việc làm
của ngƣời dân nhập cƣ ở Đà Lạt. So với nhóm tuổi 40-60 thì nhóm 18-30 tuổi có tỷ số
chênh (odd ratio) về xác xuất thay đổi khu vực việc làm cao hơn gần 4 lần. Điều này cho
thấy tính năng động hơn của nhóm trẻ tuổi trong sự thay đổi khu vực việc làm. Cũng có
sự ảnh hƣởng rõ rệt của học vấn đến sự thay đổi khu vực việc làm của dân nhập cƣ. Cụ
thể, tỷ số chênh về xác suất thay đổi khu vực việc làm giữa những ngƣời có học vấn trung
học phổ thông và trung học cơ sở trở xuống với những ngƣời nhập cƣ có trình độ học vấn
trên trung học phổ thông là 0,4. Nói cách khác, khả năng thay đổi khu vực việc làm của
nhóm có học vấn trên THPT cao hơn đáng kể so với nhóm THPT và THCS trở xuống.
Điều này cho thấy vai trò của học vấn đối với sự thay đổi khu vực việc làm của ngƣời
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nhập cƣ. Các biến độc lập trong mô hình giải thích đƣợc 15,5% sự thay đổi khu vực việc
làm của ngƣời nhập cƣ (R2 =0,155).
5.2. Ảnh hưởng đến sự thay đổi lĩnh vực việc làm
Mô hình 2 phân tích ảnh hƣởng của các biến độc lập đến sự thay đổi lĩnh vực việc
làm của ngƣời nhập cƣ ở Đà Lạt (Bảng 6).
Kết quả cho thấy vốn xã hội không có ảnh hƣởng đến khả năng thay đổi lĩnh vực
việc làm của ngƣời nhập cƣ ở Đà Lạt. Tuy nhiên, các biến giới tính, độ tuổi, học vấn, tình
trạng nhập cư, động cơ mục đích di cư đều cho thấy có tác động rõ rệt đến sự thay đổi
lĩnh vực việc làm của ngƣời nhập cƣ ở Đà Lạt.
Nếu các biến số độc lập khác trong mô hình không đổi thì xác suất thay đổi lĩnh vực
việc làm của nam giới cao hơn của nữ giới (tỷ số chênh gần 1,5). So với những ngƣời
nhập cƣ ngắn hạn thì khả năng thay đổi lĩnh vực việc làm của những ngƣời nhập cƣ dài
hạn cao hơn (tỷ số chênh là 1,9). So với nhóm tuổi 40-60 thì xác suất thay đổi lĩnh vực
việc làm của nhóm tuổi 18-30 cao hơn (tỷ số chênh 2,3). Nhƣ vậy, nhóm tuổi trẻ có khả
năng lựa chọn và thay đổi lĩnh vực việc làm tốt hơn so với nhóm lớn tuổi hơn. So với
nhóm học vấn trên THPT thì cơ hội thay đổi lĩnh vực việc làm của nhóm học vấn THPT,
THCS trở xuống thấp hơn (tỷ số chênh là 0,4). Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi trình độc
học vấn sẽ tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp, việc làm hơn. Yếu tố động cơ có ảnh
hƣởng với mức ý nghĩa thống kê cao. Những ngƣời có động cơ mục đích rõ ràng khi di cƣ
có cơ hội thay đổi lĩnh vực việc làm cao hơn so với những ngƣời không có mục đích động
cơ rõ ràng khi đến Đà Lạt (tỷ số chênh là 1,9). Yếu tố vốn xã hội không có ảnh hƣởng đến
sự thay đổi lĩnh vực việc làm của ngƣời nhập cƣ. Nhìn chung, các biến độc lập trong mô
hình giải thích đƣợc 15,3% sự thay đổi lĩnh vực việc làm của ngƣời nhập cƣ ở Đà Lạt
(R2 = 0,153).
5.3. Ảnh hưởng đến sự thay đổi vị thế việc làm
Khác với nhiều vùng trong cả nƣớc, Đà Lạt có ba ngành nghề chính mang bản sắc
riêng, đó là làm du lịch, làm nông nghiệp công nghệ cao và công nhân viên chức. Vị thế
việc làm ở đây đƣợc nhìn nhận là sự di động dọc của việc làm, nghề nghiệp của ngƣời
nhập cƣ. Mô hình hồi quy 3 trong Bảng 7 dƣới đây cho thấy các yếu tố ảnh hƣởng đến sự
thay đổi vị thế việc làm của ngƣời nhập cƣ ở Đà Lạt hiện nay (1=có thay đổi, 0=không
thay đổi).
Kết quả cho thấy tình trạng nhập cƣ và học vấn của ngƣời nhập cƣ có tác động đến
sự thay đổi vị trí việc làm của họ. Biến tình trạng nhập cƣ có hệ số hồi quy âm và có
nghĩa thống kê, nghĩa là so với nhóm nhập cƣ ngắn hạn, xác suất thay đổi vị thế việc làm
của nhóm nhập cƣ dài hạn thấp hơn (tỷ số chênh gần 0,2). Điều này phù hợp với phân tích
xu hƣớng thay đổi việc làm của nhóm nhập cƣ ở phần trên. Trong khi nhóm nhập cƣ dài
hạn có xu hƣớng di động việc làm theo chiều ngang thì nhóm nhập cƣ ngắn hạn lại có xu
hƣớng di động việc làm theo chiều dọc. Nhƣ vậy, kết hợp với xu hƣớng thay đổi việc làm
theo nhóm tuổi cho thấy, nhóm nhập cƣ ngắn hạn thƣờng là nhóm tuổi trẻ, và đến Đà Lạt
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để tìm điều kiện và cơ hội của mình bằng cách họ đi kiếm việc làm thêm để có tiền đi
học, để cải thiện vị trí của họ trong môi trƣờng mới.
Bảng 7. Các mô hình hồi quy về những nhân tố ảnh hưởng đến
sự thay đổi vị thế việc làm và thu nhập, chi tiêu
Mô hình 3
Vị thế việc làm
Biến số độc lập

Giới tính

Nam
Nữ (Nhóm đối sánh)

Tình trạng nhập cƣ

Dài hạn

Hệ số
hồi quy
B

Tỷ số
chênh
Exp(B)

-0,417

0,659

0,093

1,097

1,000

0,000

0,000
***

-1,543
0,000

1,000

-0,085

0,919

-0,150

0,861

40 -60 (Nhóm đối sánh)

0,000

1,000

0,000

1,000

Trên THPT (nhóm đối sánh)

0,000

1,000

0,000

THPT
Mục đích di cƣ
(xác định rõ việc làm
trƣớc khi đến Đà Lạt)

Có

Vốn xã hội (Có ngƣời
quen ở Đà Lạt)

Có

Không

Không (Nhóm đối sánh)

-1,841

1,000
***

1,000

THCS trở xuống

Hằng số

Tỷ số
chênh
Exp(B)

0,159

18 -30

Học vấn

Hệ số
hồi quy
B

0,000

Ngắn hạn (nhóm đối sánh)
Tuổi

Mô hình 4
Thu nhập và chi tiêu

1,796

***

1,159

**

0,214

1,000

0,669

*

1,952

3,187

0,689

*

1,991

-0,062

0,940

-0,428

0,652

0,000

1,000

0,000

1,000

-0,464

0,629

-0,623

0,536

0,000

1,000

0,000

1,000

17,090

2,192

8,954

2,839

6,026

2

Chú thích: * sig<0,05; ** sig<0,01; ** sig<0,001. Nagelkerke R = 0,227.
Nguồn: Kết quả khảo sát tại Đà Lạt, 2015.

Không giống với xu hƣớng ảnh hƣởng của học vấn ở hai mô hình hồi quy về sự
thay đổi khu vực và lĩnh vực việc làm (Bảng 6), trong sự thay đổi vị trí việc làm
(Bảng 7), hệ số hồi quy của biến học vấn mang giá trị dƣơng cho thấy, so với nhóm
trên THPT thì khả năng thay đổi vị thế việc làm của nhóm THCS trở xuống cao hơn
hẳn (tỷ số chênh là gần 6,2). Ở nhóm THPT, xác suất thay đổi vị thế việc làm cũng
cao hơn đáng kể so với nhóm trên THPT (tỷ số chênh là 3,2). Điều này cho thấy, trong
khi nhóm nhập cƣ có học vấn trên THPT có xu hƣớng thay đổi khu vực và lĩnh vực
việc làm thì nhóm nhập cƣ có học vấn THPT và THCS trở xuống có xu hƣớng thay
đổi vị thế việc làm. Trong mô hình 3, các biến độc lập giải thích đƣợc khoảng 22,7%
sự thay đổi vị thế việc làm (R2 =0,227), cao hơn so với các mô hình 1 và 2 về sự thay
đổi khu vực và lĩnh vực việc làm.
5.4. Ảnh hưởng đến sự thay đổi thu nhập chi tiêu từ việc làm
Cuối cùng là mô hình hồi quy logistic 4 (Bảng 7) về ảnh hƣởng của 6 biến độc lập
đến sự thay đổi thu nhập, chi tiêu từ việc làm (1= thay đổi; 0= không thay đổi).

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

Vũ Thị Thùy Dung

28

Cũng cùng chung xu hƣớng với mô hình 3, mô hình 4 cho thấy không có ý nghĩa
thống kê trong mối quan hệ giữa giới tính, độ tuổi, động cơ mục đích, và vốn xã hội của
ngƣời nhập cƣ với sự thay đổi thu nhập chi tiêu từ việc làm của họ. Có hai yếu tố là tình
trạng nhập cư và học vấn của người nhập cư ảnh hƣởng đến sự thay đổi thu nhập chi tiêu
từ việc làm của họ.
Hệ số hồi quy âm ở biến tình trạng nhập cư cho thấy so với nhóm nhập cƣ ngắn hạn
thì cơ hội thay đổi thu nhập chi tiêu từ việc làm của nhóm nhập cƣ dài hạn thấp hơn (tỷ
suất chênh là 0,2). Hệ số hồi quy của học vấn dƣơng và có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05.
Điều đó cho thấy so với nhóm nhập cƣ có trình độ học vấn trên THPT, hai nhóm nhập cƣ
có học vấn THCS trở xuống hay THPT có xác suất thay đổi thu nhập chi tiêu cao hơn (tỷ
suất chênh gần bằng 2).
Hai mô hình 3 và 4 có xu hƣớng khá giống nhau từ dấu của hệ số hồi quy đến các
biến tác động. Điều này có thể thấy khi thay đổi vị thế việc làm sẽ liên quan đến khả năng
thay đổi thu nhập chi tiêu từ việc làm (có thể cần phải chứng minh thêm).
Từ bốn mô hình hồi quy cho thấy, yếu tố học vấn luôn ảnh hƣởng rõ rệt trong quá
trình thay đổi việc làm của dân nhập cƣ ở Đà Lạt, từ thay đổi khu vực việc làm, lĩnh vực
việc làm, vị thế việc làm và thu nhập chi tiêu từ việc làm. Trong đó, với mô hình hồi quy
thứ nhất và thứ hai (Bảng 6), hệ số hồi quy cho học vấn mang dấu âm cho thấy xu hƣớng
chuyển đổi khu vực việc làm và lĩnh vực việc làm của nhóm học vấn trên THPT mạnh mẽ
hơn so với nhóm học vấn THPT trở xuống. Với mô hình thứ ba và thứ tƣ (Bảng 7), hệ số
hồi quy cho học vấn mang dấu dƣơng cho thấy xu hƣớng muốn thay đổi vị thế việc làm và
thu nhập chi tiêu từ việc làm của hai nhóm học vấn thấp hơn trở nên mạnh mẽ. Điều này
cũng lý giải tại sao, nhóm tuổi trẻ và nhóm có học vấn thấp thƣờng tìm Đà Lạt là nơi cải
thiện học vấn của mình.
6. Kết luận
Kết quả phân tích ở trên cho thấy sự thay đổi việc làm trong thị trƣờng lao động
của ngƣời nhập cƣ ở Đà Lạt khá năng động. Quá trình này cũng tạo nên bức tranh khác
biệt giữa lao động nam và nữ nhập cƣ cũng nhƣ thị trƣờng của nhóm lao động nhập cƣ
ngắn hạn và nhóm nhập cƣ dài hạn. Có sự luân chuyển tƣơng đối đa dạng và năng động
của dân nhập cƣ ở lĩnh vực việc làm, khu vực việc làm và vị trí việc làm.
Ở lĩnh vực việc làm, trong khi nhóm nhập cƣ ngắn hạn chuyển đổi nhiều sang nông
nghiệp thì nhóm nhập cƣ dài hạn và nhóm dân địa phƣơng lại chuyển sang các nghề phi
nông. Nhóm phi nông có khả năng duy trì việc làm hơn so với các nhóm khác khi chuyển
dịch các lĩnh vực việc làm trƣớc và sau nhập cƣ.
Ở khu vực việc làm, các nhóm có xu hƣớng chuyển từ khu vực “Cá nhân” sang khu
vực việc làm “Tƣ nhân” nhiều hơn sang các khu vực khác. Khu vực nhà nƣớc giảm rất rõ
ở các nhóm nhập cƣ trƣớc và sau di cƣ. Nhƣ vậy, thị trƣờng khu vực nhà nƣớc không phải
là khu vực thị trƣờng tiềm năng cho lao động nhập cƣ.
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Trong sự chuyển đổi vị thế việc làm sau di cƣ, có một mối quan hệ bền chặt giữa
tình trạng nhập cƣ và sự thay đổi vị trí việc làm của họ ở Đà Lạt. Vị thế việc làm tăng
và cao hơn ở nhóm nhập cƣ ngắn hạn. Nhóm nhập cƣ dài hạn có xu hƣớng thay đổi theo
chiều ngang của việc làm thì nhóm nhập cƣ ngắn hạn lại thay đổi theo chiều dọc của
việc làm.
Có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến sự thay đổi việc làm của dân nhập cƣ ở Đà Lạt
trong vòng mƣời năm qua. Trong sáu yếu tố đƣa vào xem xét, mức độ ảnh hƣởng của các
yếu tố khác nhau trong sự thay đổi khu vực việc làm, lĩnh vực việc làm, vị thế việc làm và
thu nhập, chi tiêu từ việc làm.
Trong sự chuyển đổi khu vực việc làm, có hai yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng thay
đổi khu vực việc làm của ngƣời nhập cƣ, đó là yếu tố độ tuổi và học vấn, trong đó, nhóm
tuổi trẻ có cơ hội thay đổi khu vực việc làm cao hơn nhóm tuổi lớn hơn.
Quá trình thay đổi lĩnh vực việc làm là quá trình tác động bởi nhiều yếu tố nhất.
Trong sáu biến độc lập thì có đến năm biến tác động đến sự thay đổi lĩnh vực việc làm
của ngƣời nhập cƣ, đó là tình trạng nhập cƣ, giới tính, độ tuổi, học vấn, tình trạng nhập
cƣ, và động cơ, mục đích di cƣ. Trong đó, nam giới có khả năng thay đổi lĩnh vực việc
làm cao hơn nữ giới, những ngƣời nhập cƣ dài hạn có cơ hội thay đổi lĩnh vực việc làm
cao hơn những ngƣời nhập cƣ ngắn hạn, nhóm tuổi trẻ có xu hƣớng thay đổi lĩnh vực việc
làm cao hơn nhóm tuổi lớn, những ngƣời nhập cƣ có động cơ mục đích di cƣ rõ ràng có
cơ hội thay đổi lĩnh vực việc làm cao hơn những ngƣời không xác định rõ động cơ, mục
đích di cƣ. Học vấn của nhóm nhập cƣ có trình độ THPT trở xuống có khả năng thay đổi
lĩnh vực việc làm thấp hơn so với nhóm có học vấn cao hơn.
Tình trạng nhập cƣ và học vấn của ngƣời nhập cƣ có ảnh hƣởng đến sự thay đổi vị
thế việc làm của họ. Trong đó, sự chuyển đổi vị thế việc làm của nhóm nhập cƣ dài hạn
lại thấp hơn nhóm nhập cƣ ngắn hạn, nhóm có học vấn THPT trở xuống lại có sự chuyển
đổi vị thế việc làm cao hơn so với nhóm học vấn cao hơn. Điều này cho thấy tiềm năng
của nhóm học vấn THPT ở Đà Lạt trong dự định phát triển việc làm và học vấn của mình.
Sự thay đổi thu nhập chi tiêu từ việc làm, cùng chung xu hƣớng với sự thay đổi vị
thế, cũng bị tác động bởi hai yếu tố là tình trạng nhập cƣ và học vấn. Trong đó, nhóm
nhập cƣ ngắn hạn và nhóm có học vấn thấp hơn lại có xu hƣớng thay đổi thu nhập, chi
tiêu từ việc làm cao hơn nhóm đối sánh. Điều này có đƣợc chính là ở hai nhóm này thì xu
hƣớng thay đổi vị thế việc làm của họ cao hơn nhóm đối sánh.
Xuyên suốt bốn mô hình kết quả cho thấy sự ảnh hƣởng của yếu tố vốn xã hội khá
mờ nhạt, thậm chí không có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy, không giống nhƣ những
nghiên cứu trƣớc đó về vốn xã hội và sự thay đổi việc làm, vốn xã hội ở đây chỉ nhƣ một
“chất bôi trơn” để hỗ trợ cho lao động nhập cƣ ở Đà Lạt nếu họ có đủ các điều kiện tiên
quyết do chính họ đặc biệt là động cơ, mục đích di cƣ.

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

Vũ Thị Thùy Dung

30

Tài liệu tham khảo
Eggerth Donald E , Michael A. Flynn. 2012. Applying the theory of work adjustment to Latino immigrant
workers: An exploratory study. Journal of Career Development. Vol 39(1):76-98, University of
Missouri, Columbia.
Đặng Nguyên Anh. 2005. Khía cạnh giới của lao động nhập cƣ trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại
hóa. Tạp chí Nghiên cứu phụ nữ, số 2(69): 35 - 40.
Đặng Nguyên Anh. 2007. Xã hội học Dân số. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 139-140.
Granovetter, Mark. 1974. Getting a Job: A Study of Contacts and Careers, Cambridge Mass: Havard
University Press.
Halpern, D. 2005. Social Capital. Polity Press, Cambridge, UK, pp.1 - 41.
ILO. 1988. Current International Recommendations on Labour Statistics, 1988 Edition, ILO, Geneva, p. 47.
IOM. 2011. World Migration Report 2011 - Communicating Effectively about Migration.
Nguyễn Quý Thanh. 2005. Sự giao thoa giữa vốn xã hội với các giao dịch kinh tế trong gia đình. Tạp chí Xã
hội học, số 2(90): 95-100.
Phạm Quốc Thắng. 1992. Chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp và quá trình đô thị hóa ở 3 xã ngoại thành Hà
Nội. Tạp chí Xã hội học, số 1: 20- 25.
Bevelander Pieter and Christer Lundh. 2007. Employment Integration of Refugees: The Influence of Local Factors
on Refugee Job Opportunities in Sweden. IZA Discussion Paper No. 255, January 2007.
Putnam, Robert D. 1995. Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy
(6):65-78.
Rezaei, Shahamak. 2007. Breaking out: The dynamics of immigrant owned businesses. Journal of Social
Sciences, Volume 3, 2007: 94 -105. ISSN Online: 1558-6987.
Vũ Thị Thùy Dung. 2016. Sự thay đổi việc làm của dân nhập cƣ ở Đà Lạt trong 15 năm qua. Luận án Tiến
sĩ. Thƣ viện Quốc gia, Hà Nội.

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

