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LỜI NÓI ĐẦU
Theo cùng với xu thế chung trên thế giới, hoạt động di cư quốc tế của công dân
Việt Nam ngày càng gia tăng mạnh mẽ với hàng triệu lượt người xuất nhập cảnh mỗi
năm, hiện diện trên hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, các cơ hội cũng
như lợi ích của việc di cư an toàn, hợp pháp chưa được đánh giá đúng mức. Để di cư
là một sự lựa chọn đúng đắn, rất cần có những định hướng chính sách và sự quản lý
chặt chẽ của Nhà nước, sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ của tất cả các bên liên quan.
Với mong muốn góp phần xây dựng một chính sách toàn diện, tổng thể, lấy con
người làm trung tâm để giải quyết vấn đề di cư, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã chủ
trì việc xây dựng “Hồ sơ di cư Việt Nam 2016” với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Phát
triển của Tổ chức Di cư quốc tế (IDF) và kỹ thuật của IOM Việt Nam. PGS.TS Vũ
Mạnh Lợi – Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn báo
cáo với sự hỗ trợ của Ban Cố vấn bao gồm các chuyên gia về di cư đến từ các Bộ,
ngành hữu quan.
Ý tưởng về Báo cáo Hồ sơ di cư Việt Nam 2016 được hình thành trên cơ sở
thành công của “Báo cáo Tổng quan về tình hình di cư của công dân Việt Nam ra
nước ngoài”1 năm 2011, với mục đích xây dựng nhận thức chung về vấn đề di cư
quốc tế, di cư có trách nhiệm để từ đó đóng góp cho việc hoạch định chính sách di cư
phù hợp với bối cảnh và điều kiện đặc thù Việt Nam cũng như góp phần vào quá trình
hoàn thiện hệ thống pháp luật về di cư quốc tế. Mối quan hệ giữa di cư và phát triển,
các nguyên nhân, thách thức trong quá trình di cư của Việt Nam được trình bày chi
tiết trên cơ sở các thông tin, số liệu do các cơ quan, ban ngành hữu quan cung cấp.
Tuy các phân tích, nhận định, đánh giá chủ yếu tập trung vào giai đoạn 2012 – 2016
song bạn đọc vẫn có thể hình dung được bức tranh toàn cảnh về quá trình di cư quốc
tế của Việt Nam qua các trang báo cáo của Hồ sơ di cư Việt Nam năm 2016.
Xin chân thành cảm ơn các Bộ, ngành, các viện, học viện, trung tâm nghiên cứu
về di cư đã nhiệt tình hỗ trợ Cục Lãnh sự trong quá trình xây dựng Hồ sơ di cư Việt
Nam 2016. Cảm ơn các thành viên Ban Cố vấn, các chuyên gia, học giả đã đóng góp
các ý kiến quý báu và dày công tư vấn trong việc xây dựng Hồ sơ, cảm ơn PGS.TS
Vũ Mạnh Lợi vì những nỗ lực tâm huyết trong việc biên soạn công trình này.
Nhân dịp này, Cục Lãnh sự cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ông David
Knight, Trưởng Đại diện Phái đoàn IOM tại Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Nam, cán bộ
chương trình của IOM tại Hà Nội vì sự quan tâm, phối hợp và hợp tác chặt chẽ, hiệu
quả trong suốt quá trình xây dựng Hồ sơ di cư Việt Nam 2016./.
CỤC LÃNH SỰ - BỘ NGOẠI GIAO
1

Cục Lãnh sự chủ trì, phối hợp với Phái đoàn đại diện IOM tại Hà Nội và Nhóm chuyên gia của Viện Hàn lâm
Khoa học Xã hội đã xây dựng Báo cáo với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu.
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APEC

Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

ASEM

Diễn đàn hợp tác Á – Âu

Bộ GD-ĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ LĐ-TB-XH

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ VH-TT-DL

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

CHDCND Lào

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

CHXHCN Việt Nam

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CHLB Đức

Cộng hòa Liên bang Đức

CRICOS

Tổ chức Đăng ký các trường và khóa đào tạo cho sinh
viên nước ngoài của khối Thịnh vượng chung

FDI

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

FTA

Hiệp định thương mại tự do

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội

HDI

Chỉ số phát triển con người

ICEF

Tổ chức Tư vấn Quốc tế về Giáo dục và Hội chợ

ILO

Tổ chức Lao động Quốc tế

IOM

Tổ chức Di cư Quốc tế

IOM MRTC

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về Di cư của IOM
Hàn Quốc

JASSO

Tổ chức cung cấp các dịch vụ cho sinh viên Nhật bản

LĐ-TB-XH

Lao động-Thương binh và Xã hội

LHS

Lưu học sinh

CÁC CH" VI#T T$T

CÁC CH" VI#T T$T

MHTC

Hội đồng Chăm sóc sức khỏe đi lại Ma-lai-xi-a

MoU

Biên bản ghi nhớ

NSNN

Ngân sách nhà nước

ODA

Hỗ trợ phát triển chính thức

OECD

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

THCS

Trung học cơ sở

THPT

Trung học phổ thông

TLN

Thảo luận nhóm

UAE

Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất

UBND

Ủy ban nhân dân

UNDP

Chương trình phát triển Liên hợp quốc

UNICEF

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc

US

Hoa Kỳ

USD

Tiền đô-la Mỹ

VASS

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

VND

Tiền đồng Việt Nam

WTO

Tổ chức Thương mại Thế giới

XHCN

Xã hội chủ nghĩa
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TÓM TẮT

Tiếp nối thành công của Báo cáo tổng quan di cư ra nước ngoài của công dân
Việt Nam thực hiện năm 2011, báo cáo Hồ sơ di cư Việt Nam 2016 là nỗ lực nhằm
cung cấp bằng chứng cập nhật về tình hình di cư quốc tế và mối quan hệ giữa di cư và
phát triển ở Việt Nam, đóng góp vào việc hoạch định chính sách, nâng cao năng lực
thu thập, thống kê, chia sẻ thông tin của các cơ quan/tổ chức có liên quan.
Thực trạng di cư quốc tế
Trong giai đoạn 2012-2016 số người Việt Nam xuất cảnh và nhập cảnh hàng năm
có xu hướng tăng trong các năm 2012-2014 và giảm trong năm 2015 và 2016. Năm
2016 có gần 6 triệu lượt người xuất cảnh và cũng có khoảng gần 6 triệu người nhập
cảnh vào nước ta. Nếu tính cả số người xuất nhập cảnh không chính thức qua biên
giới đường bộ, số người Việt Nam xuất cảnh và nhập cảnh hàng năm có thể lên đến
10% tổng dân số của cả nước (khoảng hơn 9 triệu người). Những trường hợp xuất
cảnh thường là những người trong độ tuổi lao động sung mãn nhất, từ 20 đến 40 tuổi.
So với nam giới, nữ giới có tỷ lệ xuất cảnh thấp hơn đôi chút.
Di cư quốc tế vì mục đích kinh tế là loại hình di cư phổ biến nhất, bao gồm di cư
của người Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng có thời hạn và di cư tự túc
của người lao động đến các nước láng giềng qua biên giới đường bộ. Số người di cư
theo cả hai loại hình này đều có xu hướng tăng trong giai đoạn 2012-2016. Năm 2016
số lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài lên tới
126.296 người, đến 28 nước/vùng lãnh thổ trên thế giới. Tỷ lệ nữ trong số này khá
thấp, chỉ chiếm hơn 1/3 tổng số lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở
nước ngoài. Người dân ở các tỉnh từ Nghệ An trở ra phía Bắc chiếm đa số trong số
này. Những nước/vùng lãnh thổ tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam là Đài Loan,
Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a và Ả-rập Xê-út. Nhìn chung người lao động đi
làm việc có thời hạn ở nước ngoài có mức lương cao hơn mức lương trung bình
trong nước.
Đối với những người tự đi qua biên giới đường bộ sang các nước láng giềng làm
việc, nhiều người có giấy tờ hợp pháp, nhưng cũng không ít đi không chính thức qua
các con đường mòn xuyên biên giới. Những trường hợp di cư không chính thức này
có thể gặp nhiều nguy hiểm, không an toàn, không được pháp luật bảo vệ, dễ bị bóc
lột, bị lạm dụng, trở thành nạn nhân của nạn mua bán người, hoặc có thể bị nhà chức
trách hai nước có chung biên giới bắt phạt.
Du học là loại hình di cư khá phổ biến, trong đó phần lớn là du học tự túc, không
nằm trong số thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số người đi du học theo học
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bổng từ ngân sách nhà nước hay theo hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và
chính phủ nước ngoài mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Năm
2016 có 1.465 trường hợp đi học tại 41 nước/vùng lãnh thổ và có 737 lưu học sinh trở
về nước sau khi học xong. Trong năm 2016, các nước nhận nhiều lưu học sinh Việt
Nam theo thứ tự từ nhiều đến ít bao gồm Nga (722 người), Ô-xtơ-rây-lia (107), Pháp
(93), Hung-ga-ri (67), Đức (52), Trung Quốc (51), Nhật Bản (51), Anh (44), Lào
(41), Hoa Kỳ (32), Niu Di-lân (27), Cam-pu-chia (25), U-crai-na (22) và Bỉ (20). Các
nước còn lại đều chỉ có dưới 20 lưu học sinh Việt Nam.
Trong khi đó, số lượng lưu học sinh đi học tự túc là rất lớn và có xu hướng gia
tăng trong giai đoạn 2012-2016. Vào thời điểm năm 2015, ở Hoa kỳ có 17.875 du học
sinh Việt Nam, chiếm vị trí thứ 6 trong các nước có nhiều lưu học sinh tại Hoa Kỳ
nhất. Quản trị kinh doanh là ngành học được sinh viên Việt Nam rất ưa thích. Khoảng
1/3 tổng số lưu học sinh Việt Nam ở Hoa Kỳ học ngành quản trị kinh doanh năm học
2014-2015. Các ngành khác có nhiều sinh viên theo học là ngành kỹ thuật (8,9%),
tiếng Anh (8,6%), toán học và máy tính (8,3%) và Vật lý/Sinh học (7,2%). Chỉ có
5,1% sinh viên theo học các ngành khoa học xã hội và 1,4% theo học các ngành khoa
học nhân văn. Sinh viên ngành y chiếm 4% trong tổng số. Tại Nhật Bản, vào thời
điểm năm 2015 có đến 38.882 lưu học sinh khiến Việt Nam trở thành nước đứng thứ
hai có nhiều sinh viên học tại đây, chỉ sau Trung Quốc. Ngoài ra còn có khoảng
45.000 tu nghiệp sinh Việt Nam cũng đang lao động tại Nhật Bản. Tại Ô-xtơ-rây-li-a,
con số lưu học sinh Việt Nam vào năm 2015 là 10.282 người; tại Niu Di-lân có
17.222 người; tại Ca-na-đa có 5.618 người. Ngoài ra, sinh viên Việt Nam còn đến học
ở nhiều quốc gia khác nhưng chưa có thống kê cụ thể. Ước tính hiện tại có hơn
100.000 người Việt Nam đang theo học tại các nước/vùng lãnh thổ khác nhau và dự
báo con số này sẽ tiếp tục gia tăng khi Việt Nam hội nhập sâu hơn với thế giới.
Loại hình di cư quốc tế khác là kết hôn có yếu tố nước ngoài. Trong giai đoạn
2012-2016, tình trạng kết hôn có yếu tố nước ngoài được ghi nhận ở tất cả 63 tỉnh
thành trong cả nước. Năm 2016, có 16.223 công dân Việt Nam kết hôn có yếu tố
nước ngoài, trong đó nữ chiếm 85%. Nhìn chung, tỷ lệ nữ kết hôn có yếu tố nước
ngoài có xu hướng giảm trong khi tỷ lệ nam kết hôn có yếu tố nước ngoài có xu
hướng gia tăng. Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Ô-xtơ-rây-lia là
những nước/ vùng lãnh thổ có nhiều công dân kết hôn với người Việt Nam qua số
liệu các năm.
Di cư quốc tế do người nước ngoài nhận con nuôi Việt Nam cũng là một loại
hình di cư đáng chú ý. Năm 2016 ghi nhận được 551 trường hợp con nuôi có yếu tố
nước ngoài tại 46 tỉnh/thành. Tổng số trường hợp con nuôi có yếu tố nước ngoài từ
năm 2012 đến hết năm 2016 là 2.312 trường hợp. Đa số trẻ em được nhận làm con
nuôi tập trung trong độ tuổi từ 1 đến dưới 5 tuổi. Trẻ nuôi là gái có tỷ lệ cao hơn trẻ
trai một chút, chiếm 53,3% tổng số con nuôi năm 2014, 53,6% năm 2015 và 52,3%
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tổng số con nuôi năm 2016. Pháp, I-ta-li-a, Đài Loan, Tây Ban Nha, Ca-na-đa, Hàn
Quốc, Ai-len, Thụy Điển, Đức và Đan Mạch là 10 quốc gia/vùng lãnh thổ nhận nhiều
con nuôi Việt Nam.
Một loại hình di cư quốc tế khác là di cư qua mua bán người. Tội phạm mua bán
người xuất hiện nhiều và phát triển nhanh ở Việt Nam từ thập niên 90 của thế kỷ XX.
Theo số liệu của Ban chỉ đạo 138/CP, trong giai đoạn 2008 đến hết 2016 cả nước đã
phát hiện 3.897 vụ mua bán người, với 6.188 đối tượng, lừa bán 8.366 nạn nhân,
trong đó trên 85% là phụ nữ và trẻ em gái. Gần 90% số vụ mua bán người ra nước
ngoài diễn ra qua các tuyến biên giới giữa Việt Nam với Cam-pu-chia, Lào và Trung
Quốc; đặc biệt các vụ mua bán người qua biên giới với Trung Quốc chiếm đến 70%
tổng số vụ bị phát hiện. Nhìn chung, tình hình mua bán người diễn biến phức tạp và
được che đậy dưới nhiều hình thức. Phổ biến nhất là mua bán người vì mục đích mại
dâm và hôn nhân ép buộc. Bên cạnh đó, còn có các dạng mua bán người khác như
mua bán nam giới, mua bán nội tạng, trẻ sơ sinh và thai nhi. Số nạn nhân được phát
hiện có chiều hướng gia tăng và ước tính khoảng 1.000 người/năm. Đáng chú ý là tội
phạm mua bán người bị phát hiện ở tất cả 63 tỉnh/thành trong cả nước, nhưng nhiều
nhất là tại các địa phương dọc tuyến biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào và
Cam-pu-chia.
Tác động của di cư quốc tế
Tác động của di cư quốc tế rất đa dạng, nhiều chiều, bao gồm cả các tác động
tích cực và tiêu cực đối với bản thân người di cư, gia đình họ, cộng đồng nơi đi và nơi
đến. Tác động tích cực quan trọng của di cư lao động quốc tế bao gồm các cơ hội việc
làm và thu nhập cao, cơ hội nâng cao kỹ năng, tay nghề và trình độ chuyên môn, cơ
hội học ngoại ngữ và giao lưu văn hóa cho bản thân người lao động di cư. Đối với gia
đình ở Việt Nam, người lao động di cư có đóng góp kinh tế quan trọng thông qua tiền
gửi về được sử dụng vào những mục đích khác nhau như sửa chữa, xây mới nhà cửa,
nâng cao mức sống gia đình, khởi nghiệp kinh tế, chăm lo tốt hơn cho việc học hành
của con cái và trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe cho các thành viên, hoặc tạo điều
kiện thuận lợi cho thành viên khác đi làm việc ở nước ngoài.
Đối với cộng đồng nơi đi và đất nước nói chung, di cư lao động quốc tế nhìn
chung có tác động tích cực, giúp làm giảm sức ép về việc làm trong nước. Tiền gửi về
của người di cư cũng giúp cho cộng đồng và đất nước có thêm nguồn lực đầu tư cho
phát triển. Cùng với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mạng lưới người di cư
cũng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động Việt Nam, góp phần
chuyển giao công nghệ thông qua các mối quan hệ xã hội tại nước sở tại và ở Việt
Nam. Người di cư cũng đóng góp không nhỏ cho việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa
các nước, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
của Việt Nam.
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Bên cạnh những tác động tích cực, di cư quốc tế cũng có những tác động tiêu cực
đối với bản thân người di cư, gia đình họ, cộng đồng và đất nước. Những người di cư
không chính thức hoặc di cư chính thức nhưng ở lại nước ngoài trái phép không được
pháp luật bảo vệ, dễ trở thành nạn nhân của sự bóc lột, lạm dụng và tội phạm mua
bán người. Nhiều người lao động di cư cũng gặp những rủi ro kinh tế khi chủ thuê
gặp khó khăn về kinh tế hoặc khi họ không tuân thủ hợp đồng đã ký từ trước. Đối
với gia đình, việc xa cách lâu ngày giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái cũng dẫn
đến nhiều hệ lụy không mong muốn trong quan hệ gia đình, vợ chồng, chăm sóc và
giáo dục con cái, chăm sóc người cao tuổi.
Di cư quốc tế là xu hướng có tính quy luật trên toàn thế giới, không thể đảo
ngược. Dù có một số tác động tiêu cực, song nhìn chung di cư quốc tế có tác động
tích cực là chủ yếu. Điều quan trọng là cần có các giải pháp và thể chế phù hợp để
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư, hạn chế tối đa những rủi ro mà
họ có thể gặp phải, tạo điều kiện để di cư quốc tế đóng góp nhiều hơn cho sự phát
triển của mỗi cá nhân, gia đình và đất nước.
Quản trị và hợp tác quốc tế
Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ và thúc đẩy di
cư lao động quốc tế, di cư du học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết hôn có yếu tố
nước ngoài và nhận con nuôi phù hợp với luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó, Chính phủ
cũng có nhiều chính sách, biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của
những hậu quả tiêu cực của di cư quốc tế, đặc biệt đối với tội phạm mua bán người ra
nước ngoài. Chính phủ Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế với các nước
có liên quan trên thế giới nhằm đảm bảo môi trường di cư an toàn, bảo vệ quyền và
lợi ích chính đáng của người di cư. Tuy nhiên, thể chế chính sách hiện nay về di cư
quốc tế vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định trong việc theo dõi, giám sát và quản lý
quá trình di cư, đặc biệt là các hạn chế về cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và hoạch
định chính sách di cư quốc tế.
Khuyến nghị
•

Chính phủ cần có cơ quan làm đầu mối trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu di cư
quốc tế, định kỳ xây dựng hồ sơ di cư phục vụ quản lý và phát triển. Cơ quan đầu
mối phù hợp nhất cho mục đích này là Bộ Ngoại giao.

•

Các Bộ, ngành trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, rà soát các chính
sách và thể chế di cư quốc tế hiện có, nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách theo
hướng tối ưu hóa thủ tục di cư nhằm giảm bớt chi phí di cư, đáp ứng tốt hơn nhu
cầu di cư chính đáng của người dân. Đồng thời, cần tạo điều kiện tốt hơn cho việc
quản lý người xuất nhập cảnh thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử dễ
dàng tách thống kê theo các tiêu chí cơ bản như tuổi, giới, nơi đi, nơi đến và nếu
có thể, cả mục đích di cư.
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•

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt
công tác bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài.

•

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát chính sách cũng như cơ
chế quản lý lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, tăng cường giám
sát, đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc theo hợp
đồng ở nước ngoài, đảm bảo hoạt động di cư lao động theo hợp đồng ở nước
ngoài an toàn, thuận lợi, giảm chi phí, tăng hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích
chính đáng của người lao động, doanh nghiệp cũng như người/doanh nghiệp sử
dụng lao động.

•

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ về chiến lược hội
nhập quốc tế về giáo dục, tăng cường sự tham gia vào thị trường giáo dục quốc
tế, thông qua việc tạo điều kiện cho người Việt Nam đi học tập ở nước ngoài
cũng như tạo điều kiện cho thị trường giáo dục quốc tế có chất lượng phát triển ở
Việt Nam.

•

Bộ Công an tiếp tục cải tiến thủ tục xuất nhập cảnh theo hướng tạo điều kiện
thuận lợi cho công dân Việt Nam ra nước ngoài làm việc, học tập, du lịch và các
mục đích chính đáng khác.

•

Bộ Quốc phòng tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn các hình thức di
cư bất hợp pháp ra nước ngoài qua các cửa khẩu đường bộ, đường biển.

•

Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nhằm đảm bảo việc kết
hôn, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài được thực hiện đúng pháp luật, giảm
thiểu các vụ lừa đảo, lợi dụng để mua bán người.

•

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách, các quy định và
thực tiễn giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực di cư của công dân Việt Nam ra
nước ngoài phù hợp với từng giai đoạn với các hình thức thích hợp, đảm bảo
thông tin đầy đủ, chính xác đến mọi người dân.

•

Các Bộ, ngành, tổ chức xã hội khác có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các
hoạt động nêu trên, xây dựng cơ chế liên ngành trong nghiên cứu, thực hiện
chính sách và quản lý di cư quốc tế, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho
người dân về lợi ích cũng như những rủi ro của di cư quốc tế.

TÓM T$T

B%I C NH CHUNG

I. BỐI CẢNH CHUNG

1.1. VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH DI CƯ TRÊN THẾ GIỚI
Báo cáo Di cư Thế giới năm 2015 của Tổ chức Di cư Quốc tế (International
Organization for Migration (IOM) 2015a, IOM 2013) nhận định di cư nói chung và di
cư quốc tế nói riêng là hiện tượng phổ biến ở các nước đang phát triển cũng như các
nước phát triển. Người di cư ở các nước đang phát triển thường ở độ tuổi trẻ hơn,
nam di cư nhiều hơn nữ. Phần lớn người di cư nhằm các mục đích sinh kế và đều gửi
tiền về giúp đỡ gia đình. Những người di cư vì mục đích du học thường từ các nước
đang phát triển đến các nước phát triển. Di cư từ các nước phát triển sang các nước
đang phát triển cũng ngày càng gia tăng vì những mục đích khác nhau như tìm cơ hội
kinh tế, đầu tư, nghỉ hưu, hoặc ngoại kiều về thăm quê hương.
Thống kê các dòng di cư quốc tế là công việc khó khăn do bản chất phức tạp của
di cư quốc tế về thời gian, không gian, độ dài thời gian cư trú, số lần di cư của một cá
nhân trong cuộc đời và mục đích di cư. Điều này trở nên khó khăn gấp bội khi ước
tính số người di cư quốc tế trên toàn thế giới do hệ thống thống kê khác nhau của các
nước/vùng lãnh thổ khác nhau, nhất là mức độ sẵn có của số liệu và các khái niệm
giúp xác định người di cư quốc tế. Vụ Các vấn đề Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp
quốc đã nỗ lực sử dụng tiêu chí nơi sinh và quốc tịch để xác định người di cư quốc tế
vào thời điểm 1 tháng 7 hàng năm tại tất cả các nước trên thế giới, trên cơ sở đó hình
thành cơ sở dữ liệu về mức độ và xu hướng di cư quốc tế cho từng năm trong giai
đoạn 1990 đến 20152 (United Nations’ Department of Economic and Social Affairs
2015). Theo cơ sở dữ liệu này, người di cư là người sinh ở nước ngoài nhưng có mặt
ở nước được thống kê vào thời điểm 1 tháng 7 hàng năm. Nhiều quốc gia không có
số liệu này nhưng lại thống kê công dân nước ngoài vào thời điểm đó, đồng nghĩa
với việc người di cư quốc tế là người có quốc tịch nước ngoài. Xác định người di cư
dựa trên quốc tịch có một số hạn chế nhất định, bởi có người sinh ở nước ngoài
nhưng khi về nước đã làm thủ tục nhập quốc tịch thì sẽ không được coi là người di
cư, hoặc ngược lại người sinh tại một quốc gia/vùng lãnh thổ nhưng có quốc tịch
nước ngoài dù không hề di cư cũng được xem là người di cư quốc tế. Mặc dù có
một số khiếm khuyết liên quan đến định nghĩa người di cư dựa trên nơi sinh hay
quốc tịch, cơ sở dữ liệu di cư nhìn chung phản ánh bức tranh về di cư quốc tế khá
đầy đủ trên quy mô toàn thế giới.
2

Có thể tiếp cận cơ sở dữ liệu này theo địa chỉ:
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml.
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Theo số liệu do cơ sở dữ liệu nói trên cung cấp, trong số 213 quốc gia/vùng
lãnh thổ có số liệu, thì năm 1990 cả thế giới có 152.563.212 người di cư quốc tế.
Con số này tăng lên đến 172.703.309 người vào năm 2000; 221.714.243 người
năm 2010; lên đến mức kỷ lục là 243.700.236 người vào năm 2015. Như vậy, số
lượng người di cư quốc tế trên thế giới đã tăng lên nhanh chóng trong giai đoạn từ
1990 đến 2015. Con số này có thể thấp hơn nhiều so với số người di cư xuyên biên
giới nếu tính cả những trường hợp di cư trong thời gian ngắn dưới một năm. Một
báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới, sử dụng bộ số liệu của Phân ban Dân số
của Liên Hợp quốc năm 2013 bổ sung bằng số liệu của các cuộc Tổng Điều tra
dân số mới đây ở nhiều nước, đã ước lượng có hơn 247 triệu người di cư quốc tế
trên toàn cầu năm 2013 và ước lượng con số này vượt quá 251 triệu vào năm
2015, cao hơn con số nêu trên của Vụ Các vấn đề Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp
quốc khoảng hơn 7 triệu người (World Bank Group 2016).
Hình 1 cho thấy số lượng người di cư quốc tế theo những vùng đi và đến
chính, sử dụng số liệu của Vụ Các vấn đề Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc
(vòng tròn ngoài cùng chỉ nơi xuất cư). Có thể thấy ở Châu Phi, Châu Á và Châu
Âu dòng người di cư quốc tế trong cùng một châu lục (từ nước/vùng lãnh thổ này
sang nước/vùng lãnh thổ khác trong cùng châu lục) là khá lớn. Có đến 62 triệu
người di cư từ một nước/vùng lãnh thổ Châu Á sang nước/vùng lãnh thổ Châu Á
khác; di cư quốc tế trong nội vùng Châu Âu là 40 triệu; và trong nội vùng Châu
Phi là 18 triệu (United Nations 2016). Ngoài ra, dòng người di cư quốc tế sang
châu lục khác là chủ yếu. Đối với Châu Phi là di cư sang Châu Âu (9 triệu) và một
phần nhỏ hơn sang Châu Á; dòng di cư sang châu lục khác của người dân Châu Á
chủ yếu là đến Bắc Mỹ (17 triệu) và Châu Âu (20 triệu), một phần nhỏ là di cư
sang Châu Đại dương hoặc Châu Phi. Đối với người dân Châu Âu, dòng di cư ra
ngoài châu lục này chủ yếu là sang Châu Á (8 triệu) và Bắc Mỹ (8 triệu) và một
phần nhỏ sang Châu Đại Dương. Đối với người dân các nước Mỹ La-tin, dòng di
cư lớn nhất là lên Bắc Mỹ (26 triệu) và một phần nhỏ sang Châu Âu. Các dòng di
cư khác là khá nhỏ so với những dòng di cư chính nói trên (Hình 1).
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Hình 1. Số lượng người di cư quốc tế theo những vùng đi và đến chủ yếu năm 2015.

Nguồn: United Nations (2016). International Migration Report 2015: Highlights. New York.
Hình 2 cho thấy động thái di cư quốc tế thể hiện ở 20 nước/vùng lãnh thổ có số
người nhập cư quốc tế nhiều nhất trong giai đoạn 1990-2015. Có thể thấy Hoa Kỳ
đứng đầu danh sách này trong suốt 25 năm qua. Trong thời gian này, CHLB Đức là
quốc gia có số người nhập cư tăng mạnh, từ nước đứng thứ 6 về số người nhập cư
năm 1990 đã vươn lên thành nước có số người nhập cư đứng thứ 2, chỉ sau Hoa Kỳ.
Liên bang Nga cũng là nơi có nhiều người nhập cư quốc tế, chiếm vị trí số 2 trong
suốt giai đoạn 1990-2005 và sau đó tụt xuống vị trí thứ 3, sau Hoa Kỳ và CHLB Đức.
H S DI C
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Những nước khác tăng hạng mạnh về số người nhập cư quốc tế trong giai đoạn này là
Ả-rập Xê-út (tăng từ vị trí thứ 8 năm 1990 lên vị trí thứ 4 năm 2015), Anh (từ vị trí
thứ 12 lên vị trí thứ 5) và đặc biệt là Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (tăng từ
vị trí thứ 30 năm 1990 lên vị trí thứ 6 năm 2015). Thứ hạng về số người nhập cư quốc
tế của Pháp, Ca-na-đa, Ô-xtơ-rây-li-a, I-ta-li-a, Nhật Bản có thay đổi chút ít. Các
nước có số người nhập cư quốc tế giảm mạnh bao gồm Ấn Độ (giảm từ vị trí thứ 3
năm 1990 xuống vị trí thứ 12 năm 2015), U-crai-na (từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 13
trong cùng thời kỳ), Pa-ki-xtan (từ vị trí thứ 5 xuống vị trí thứ 15).
Hình 2. 20 nước/vùng lãnh thổ có số lượng người nhập cư quốc tế nhiều nhất

Nguồn: Vụ Các vấn đề Kinh tế và Xã hội, Liên Hợp Quốc (2015). Xu hướng
trong Di cư Quốc tế: Hiệu chỉnh 2015 (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015).
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Hình 3 cho thấy động thái di cư quốc tế của các quốc gia/vùng lãnh thổ có nhiều
công dân sống ở nước ngoài nhất trong giai đoạn 1990-2015. Nga là nước đứng đầu
danh sách trong giai đoạn 1990-2005 có nhiều người xuất cư, sau đó dần dần tụt
xuống hàng thứ 3 vào năm 2015, nhường vị trí số 1 cho Ấn Độ và vị trí số 2 cho Mêhi-cô. Trung Quốc cũng là nước có nhiều công dân sống ở nước ngoài nhất và có xu
hướng gia tăng trong thời gian này (chuyển từ vị trí thứ 7 năm 1990 lên vị trí thứ 4
năm 2015 trong các quốc gia có nhiều công dân ở nước ngoài nhất). Băng-la-đét và
Pa-ki-xtan cũng là những quốc gia có nhiều công dân sống ở nước ngoài trong thời kỳ
trên (năm 2015 Băng-la-đét đứng thứ 5 và Pa-ki-xtan đứng thứ 6 trong các quốc gia
có nhiều công dân ở nước ngoài nhất). Ở Đông Nam Á, Phi-líp-pin và In-đô-nê-xi-a
là hai nước có số công dân ở nước ngoài gia tăng mạnh trong thời kỳ 1990-2015 (năm
2015 Phi-líp-pin đứng thứ 8 và In-đô-nê-xi-a đứng thứ 15 trong các nước có nhiều
công dân ở nước ngoài nhất). Đáng chú ý là Hoa Kỳ cũng nằm trong số 20 nước có
nhiều công dân ở nước ngoài nhất trong suốt thời kỳ nói trên.
Hình 3. 20 nước/vùng lãnh thổ có số lượng công dân sống ở nước ngoài nhiều nhất

Nguồn: Vụ Các vấn đề Kinh tế và Xã hội, Liên Hợp Quốc (2015). Các xu hướng Di
cư Quốc tế: Hiệu chỉnh năm 2015 (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015).
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Báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới về cơ bản cũng cho thấy bức tranh các
nước có nhiều người nhập cư và các nước có nhiều người xuất cư tương tự như xu
hướng trên, dù có khác một vài chi tiết (World Bank Group 2016). Theo báo cáo này,
luồng di cư quốc tế lớn nhất thế giới là từ Mê-hi-cô sang Hoa Kỳ, với khoảng 13
triệu người di cư năm 2013, tiếp đó là từ Nga sang U-crai-na, từ Băng-la-đét sang
Ấn Độ và từ U-crai-na sang Nga. Ước tính khoảng 38% số người di cư quốc tế đi
từ các quốc gia/vùng lãnh thổ đang phát triển này sang quốc gia /vùng lãnh thổ
đang phát triển khác (được gọi là di cư “Nam-Nam”). Số người di cư từ các quốc
gia/vùng lãnh thổ đang phát triển sang các quốc gia/vùng lãnh thổ phát triển3 (di
cư “Nam-Bắc”) chiếm tỷ lệ 34% (World Bank Group 2016).
Theo ước tính năm 2015 tổng lượng kiều hối trên toàn cầu đã vượt quá 601 tỷ đô
la Mỹ, trong đó 441 tỷ đô la là tiền của người di cư quốc tế gửi về các nước đang phát
triển, lớn gấp gần 3 lần tổng số vốn hỗ trợ phát triển ODA cho các quốc gia này (The
World Bank 2015). Các nước tiếp nhận nhiều lượng kiều hối là Ấn Độ, Trung Quốc,
Phi-líp-pin, Mê-hi-cô và Pháp. Nếu tính tỷ lệ kiều hối gửi về trong GDP, nhiều nước
nhỏ nhưng có tỷ lệ này rất lớn, như Tát-gi-ki-xtan (42%), Nê-pan (29%), Môn-đô-va
(26%). Các nước có thu nhập cao là nơi xuất phát điểm của các dòng kiều hối. Hoa
Kỳ đứng đầu danh sách này với xấp xỉ 56,3 tỷ đô la Mỹ là tiền do những người di cư
quốc tế đến Hoa Kỳ gửi về nước/vùng lãnh thổ của mình; Ả-rập Xê-út đứng thứ 2 và
tiếp đó là Nga, Thụy Sĩ, CHLB Đức, UAE và Cô-oét (The World Bank 2015).
Nhìn chung, các kết quả nghiên cứu đều chỉ ra rằng: (i) Di cư quốc tế là xu
hướng tất yếu; (ii) Di cư quốc tế có tác động tích cực trên nhiều mặt kinh tế, xã hội,
văn hóa đối với chính người di cư và gia đình họ, cộng đồng, xã hội ở nơi đi và cả ở
nơi đến; (iii) Bên cạnh đó cũng có một số tác động không mong muốn ở cả nơi đi và
nơi đến, nhất là những tác động của loại hình di cư tỵ nạn hay mua bán người. Cần
có những biện pháp chính sách phù hợp nhằm giảm thiểu những tác động này.
1.2. BỐI CẢNH KINH TẾ-XÃ HỘI VIỆT NAM
Năm 2016 đánh dấu 30 năm Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới, đặc trưng
bởi sự chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, khuyến khích sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và
khu vực có đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, đi kèm với những biến đổi sâu sắc
về thể chế quản lý nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền, mở rộng dân
3

Trong tài liệu này, WB phân loại các nước theo “Nam-Bắc”. IOM khuyến cáo nên dùng cách phân loại của
Hội nghị về thương mại và phát triển của Liên Hợp quốc (UNCTAD) bao gồm nước phát triển, nước quá độ và
nước đang phát triển (World Migration Report 2013: 47). Cách phân loại của Vụ Thống kê và Vụ các vấn đề
Kinh tế và Xã hội của Liên Hơp quốc cũng theo hướng này, nhưng trong cơ sở dữ liệu ở Biểu 1 của tổ chức này
vẫn sử dụng phân loại “Nam-Bắc”.
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chủ. Bên cạnh các cải cách kinh tế, nhà nước luôn chú ý đến các vấn đề xã hội như
xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, chăm sóc y tế,
xây dựng hệ thống an sinh xã hội, chăm lo cho phúc lợi của các nhóm xã hội yếu thế
như người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật,
phụ nữ, trẻ em, và người cao tuổi.
Trên lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam tiến hành chính sách mở cửa và hợp tác với
tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập và chủ quyền lãnh thổ của nhau. Năm
1995 Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và gia nhập Hiệp hội các quốc
gia Đông Nam Á (ASEAN); năm 1996 Việt Nam tham gia sáng lập Diễn đàn hợp tác
Á - Âu (ASEM); năm 1998 gia nhập Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình
Dương (APEC); năm 2007 gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và gần đây
Việt Nam đã ký với Liên Minh Châu Âu Hiệp định thương mại tự do (FTA) ngày
02/12/2015. Đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 170 nước, đã thu
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ hơn 100 quốc gia/vùng lãnh thổ với tổng giá trị vốn
hơn 250 tỷ USD (Nhóm Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2016).
Trong 30 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn trên tất cả
các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa và hội nhập quốc tế. Tốc độ tăng
trưởng hàng năm trung bình trong giai đoạn này đạt 6,4%, ở mức cao so với các nước
trong khu vực (tính toán của tác giả dựa trên số liệu từ Mega Data của Ngân hàng thế
giới)4. Tăng trưởng GDP bình quân đầu người đạt trung bình 5,5% một năm kể từ
năm 1990, thu nhập thực tế của người dân tăng gấp 3,5 lần trong thời kỳ này. So sánh
với các nước trên thế giới về chỉ báo này, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc (Nhóm
Ngân hàng thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2016). Tỷ lệ hộ nghèo và người nghèo
dù tính theo chuẩn nghèo nào cũng đều giảm mạnh. Theo Ngân hàng thế giới, tỷ lệ
nghèo dựa trên chuẩn 1,9 USD/ngày tính theo đầu người của Việt Nam đã giảm từ
50% đầu thập niên 1990 xuống còn khoảng 3% hiện nay (Nhóm Ngân hàng Thế giới
và Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2016). Việt Nam đã thoát khỏi nhóm nước nghèo nhất thế
giới để trở thành nước thuộc nhóm có thu nhập trung bình thấp vào năm 2010 và đến
2015 đã đạt được hầu hết các Mục tiêu Thiên niên kỷ, trong đó vượt xa nhiều mục
tiêu về giảm nghèo, giáo dục và chăm sóc sức khỏe (Chính phủ Việt Nam 2015).
Di cư nói chung và di cư quốc tế nói riêng có mối liên quan chặt chẽ với quá
trình phát triển đất nước. 30 năm Đổi mới cũng chứng kiến sự gia tăng các luồng di
cư trong nước và di cư quốc tế của người Việt Nam. Quá trình hội nhập quốc tế sâu
rộng và toàn diện của Việt Nam cùng với chính sách khuyến khích đi học tập, lao
động, nghiên cứu, trao đổi, du lịch, đầu tư ở nước ngoài của Chính phủ đã tạo điều
kiện thuận lợi cho nhiều người Việt Nam đi nước ngoài vì nhiều mục đích khác nhau.
4

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/1W?display=graph
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Báo cáo tổng quan về tình hình di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài do Cục
Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thực hiện với sự hỗ trợ của IOM năm 2011 đã cho thấy một
bức tranh năng động về tình hình di cư của người Việt Nam ra nước ngoài trong giai
đoạn 2000-2011 (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao 2011). Để làm rõ xu hướng và tính liên
tục của di cư quốc tế, các phần dưới đây của Báo cáo này sẽ trình bày chi tiết tình
hình di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài trong giai đoạn 2012-2016.
Hộp 1. Một số chỉ báo cơ bản về Việt Nam năm 2016.
Dân số:

92.700.000

Tỷ lệ tăng dân số:

1,1%

Tỷ lệ dân số thành thị:

34,6%

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên: 54.557.900 (Quý IV/2016)
Tỷ lệ lao động 15-24 tuổi:

14,8%

Tỷ lệ lao động 25-49 tuổi:

58,7%

Tỷ lệ lao động 50 tuổi trở lên:

26,5%

Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo:

21,4%

Tỷ lệ lao động nam đã qua đào tạo: 23,8%
Tỷ lệ lao động nữ đã qua đào tạo:

18,9%

Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010: 3.054.470 tỷ đồng
GDP bình quân đầu người tính theo đô la Mỹ: 2.215 USD/người
Tuổi thọ kỳ vọng trung bình (2016): 73,4

Xếp hạng HDI trên thế giới (2014)*: 116 trong 188 nước

* VASS và UNDP (2016). Tăng trưởng vì mọi người: Báo cáo phát triển con
người Việt Nam 2015 về Tăng trưởng bao trùm. Hà Nội, VASS.
Nguồn: Tổng cục Thống kê (2016). Động thái và thực trạng kinh tế-xã hội
Việt Nam 5 năm 2011-2015. Hà Nội, NXB Thống kê.
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1.3. HỒ SƠ DI CƯ
Các quốc gia đang có nhiều nỗ lực xây dựng hồ sơ di cư nhằm phục vụ cho việc
hoạch định chính sách di cư quốc tế dựa trên bằng chứng, quản lý tốt hơn quá trình di
cư và theo dõi tác động đến người di cư và gia đình họ, đến sự phát triển của cộng
đồng nơi đi, nước đi, của cộng đồng nơi đến và nước đến.
Ý tưởng về hồ sơ di cư được Ủy ban Châu Âu (European Commission, viết tắt là
EC) đề xuất năm 2005 với mục đích chính là (1) đánh giá thực trạng di cư, (2) xác
định nhu cầu và các vấn đề cần giải quyết và (3) thiết kế các giải pháp chính sách đặc
thù cần thiết (IOM 2012). Những hồ sơ di cư ban đầu đã cho phép phân tích thực
trạng di cư rất hữu ích, song chưa gắn di cư với phát triển và hoạch định chính sách
cũng như chưa thúc đẩy hiệu quả sự hợp tác liên ngành, liên tổ chức trong việc xây
dựng cơ sở dữ liệu di cư và hồ sơ di cư quốc gia, cũng như các hoạt động hoạch định
chính sách và quản lý di cư.
Năm 2008, rút kinh nghiệm từ việc xây dựng hồ sơ di cư trên thế giới vào thời kỳ
đầu, Ủy ban Châu Âu đã đưa ra khuôn mẫu cho hồ sơ di cư mở rộng và chỉ ra rằng hồ
sơ di cư sẽ đem lại lợi ích lớn nếu như nó phản ánh được những nội dung cốt lõi:
(1) xu hướng và đặc trưng của quá trình di cư, (2) tác động của di cư, (3) chính sách
và quản lý di cư và (4) hợp tác quốc tế về di cư (Hình 4). Bốn nội dung này cũng là
những chương cơ bản của báo cáo Hồ sơ di cư theo mẫu do IOM khuyến cáo (IOM
2012). Khi áp dụng cụ thể vào tình hình mỗi quốc gia, về cơ bản 4 chủ đề nêu trên đều
được đề cập, song cũng có nhiều khác biệt giữa nước này và nước khác tùy thuộc vào
các loại hình di cư chính và điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia. Nhìn chung, nhiều nước
đưa nội dung (3) và (4) vào cùng một chương, với một tiểu mục đề cao vai trò của hợp
tác quốc tế (IOM 2008, 2015b, Jung-Eun Oh et al. 2011, SMC và IOM 2013).
Hình 4. Mô hình Hồ sơ di cư mở rộng
Xu hướng di cư
và đặc trưng người di cư

Hợp tác quốc tế
về di cư

HỒ SƠ DI CƯ

Chính sách, pháp luật,
thể chế và các
chương trình

Tác động của di cư đến dân
số, thị trường lao động, nền
kinh tế, giáo dục, chăm sóc
sức khỏe, môi trường

Nguồn: Theo tài liệu Migration Profiles: Making the Most of the Process,
IOM 2012, trang 26.
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Xây dựng Hồ sơ di cư là công việc đòi hỏi thời gian, là một quá trình phát triển
từng bước phù hợp với chương trình nâng cao năng lực của các cơ quan hữu quan.
Đồng thời, quá trình này đòi hỏi sự hợp tác liên ngành, đa ngành và sự nhạy cảm về
chính sách đối với người di cư vốn rất năng động.
Việc xây dựng Hồ sơ di cư đang là mối quan tâm lớn của nhiều chính phủ, các
nhà tài trợ, các nhà nghiên cứu và đông đảo tầng lớp nhân dân. Nhu cầu hiểu biết tốt
hơn về di cư lao động quốc tế không chỉ dừng lại ở các con số đơn thuần về số người
di cư ở nơi đi, nơi đến, mà còn bao gồm các đặc điểm đa chiều của quá trình di cư
cũng như những tác động của nó. Đó là lý do di cư, người di cư sẽ ở lại nước ngoài
(nào) làm việc trong bao lâu, các đặc trưng nhân khẩu-xã hội của họ (như tuổi, giới
tính, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, gia đình...), thực trạng
việc làm và thu nhập của họ ở nước đến, mối liên hệ với gia đình và cộng đồng ở nhà,
mức độ hòa nhập với cộng đồng nước sở tại như thế nào, họ có tuân thủ pháp luật của
nước sở tại hay không? Các quyền và lợi ích hợp pháp của họ có được tôn trọng
không? Rộng hơn là tác động của di cư đến phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở
nơi đi và nơi đến như thế nào? Có được số liệu đầy đủ về các khía cạnh này là một
thách thức rất lớn đối với tất cả các quốc gia.
Có thể nhận định rằng thách thức lớn nhất đối với việc xây dựng hồ sơ di cư quốc
gia là việc thu thập số liệu về di cư quốc tế. Tổ chức IOM đã nêu ra 7 khó khăn cơ
bản trong việc thu thập số liệu về di cư quốc tế, bao gồm:
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1.

Bản chất phức tạp và năng động của quá trình di cư: một người có thể di cư
nhiều lần, với những lý do khác nhau, độ dài thời gian ở nước ngoài khác nhau,
các hoạt động lao động có thể lặp đi lặp lại hoặc thay đổi đa dạng;

2.

Có nhiều nguồn số liệu cấp quốc gia về di cư khác nhau, nằm tản mạn ở nhiều cơ
quan khác nhau;

3.

Thiếu sự tương thích về số liệu giữa các quốc gia khác nhau do những quy định
không giống nhau về pháp lý và thống kê;

4.

Thiếu thông tin, bằng chứng về tác động của di cư đến các mặt đời sống xã hội ở
nơi đi và nơi đến và thiếu khung phân tích được chấp thuận rộng rãi;

5.

Những nhà hoạch định chính sách liên quan đến di cư lao động quốc tế làm việc
ở nhiều cơ quan chính phủ khác nhau vì những mục đích khác nhau và thường ít
có sự phối hợp, gặp gỡ, hợp tác, chia sẻ số liệu;

6.

Quy định về bảo mật thông tin rất khác nhau và có nhiều vướng mắc trong quan
niệm về loại thông tin nào cần được bảo mật, thông tin nào không. Có nơi ngay
cả con số thống kê tổng hợp cũng được coi là số liệu mật;
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7.

Năng lực và nguồn lực của quốc gia hạn chế, đặc biệt ở các nước đang phát triển,
nơi nguồn lực hạn chế và hạ tầng thông tin còn yếu kém.

Ở Việt Nam, năm 2010 (công bố báo cáo năm 2011) Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
Việt Nam với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Tổ chức di cư Quốc tế (IOM) và
Liên minh Châu Âu đã xây dựng và công bố Báo cáo Tổng quan về tình hình di cư
của công dân Việt Nam ra nước ngoài. Đây là công trình đầu tiên có hệ thống được
xây dựng theo định hướng hồ sơ di cư Việt Nam. Báo cáo tổng quan cung cấp thông
tin súc tích và hữu ích về tình hình di cư từ Việt Nam cho nhà hoạch định chính sách.
Tuy nhiên, phạm vi của báo cáo chỉ giới hạn trong việc di cư của người Việt Nam ra
nước ngoài, chưa xem xét các dòng di cư tổng thể. Phương pháp thu thập và báo cáo
thông tin di cư cũng chưa được chuẩn hóa giữa các cơ quan chức năng và không có
cơ quan nào được phân công đảm nhiệm việc thông tin sau khi thu thập sẽ được phân
tích chặt chẽ, phù hợp và nhất quán. Thêm nữa, đã đến lúc cần có một bộ hồ sơ di cư
cập nhật và toàn diện hơn phục vụ cho mục đích hoạch định chính sách.
Do đó, với sự hỗ trợ của tổ chức Di cư quốc tế (IOM), năm 2015 Cục Lãnh sự,
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với các bộ ngành hữu quan thực hiện việc xây
dựng Hồ sơ di cư Việt Nam lần thứ hai nhằm cập nhật tình hình di cư ra nước ngoài
của người dân, cung cấp thông tin chi tiết hơn về đặc trưng của người di cư và mối
quan hệ giữa di cư quốc tế và phát triển ở Việt Nam. Dưới đây là mục đích, phương
pháp và số liệu của báo cáo.
1.4. MỤC ĐÍCH, PHƯƠNG PHÁP, NGUỒN SỐ LIỆU VÀ HẠN CHẾ CỦA
BÁO CÁO
1.4.1. Mục đích
Việc xây dựng Hồ sơ di cư 2016 nhằm hai mục đích:
•

Cung cấp bằng chứng về quá trình di cư quốc tế và mối quan hệ giữa di cư và
phát triển;

•

Góp phần vào việc hoạch định chính sách, nâng cao năng lực thu thập, thống kê,
chia sẻ thông tin của các cơ quan/tổ chức có liên quan.
1.4.2. Các khái niệm và chỉ báo di cư quốc tế và nguồn số liệu

Vụ Các vấn đề Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp quốc đã xây dựng cơ sở dữ liệu
về di cư quốc tế dựa trên số liệu của Tổng điều tra dân số của các nước, thống kê về
tình trạng công dân và người tỵ nạn (United Nations’ Department of Economic and
Social Affairs 2015). Theo cơ sở dữ liệu này, người di cư quốc tế được định nghĩa là
người sinh ở nước khác (nước đi) nhưng đang định cư ở nước sở tại (nước đến), hoặc
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nếu không có thông tin về nơi sinh thì dựa trên tình trạng là công dân của một nước
khác (nước đi) trước khi đến định cư ở nước sở tại (nước đến). Các số thống kê được
quy chiếu về thời điểm giữa các năm được thống kê.
a. Di cư lao động được đề cập đến trong Báo cáo này gồm các loại hình sau:
• Di cư lao động quốc tế theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài: là những
người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Điều 6 của Luật người
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội khóa XI
thông qua ngày 29/11/2006 (Luật số 72/2006/QH11). Đây là những người lao động đi
làm việc theo hợp đồng có thời hạn do các doanh nghiệp được cấp phép đưa đi theo
quy định trên cơ sở ký kết với các doanh nghiệp tiếp nhận lao động ở nước ngoài.
• Di cư tự túc theo đường chính thức hoặc không chính thức qua biên giới
Việt-Trung, Việt-Lào, Việt-Cam-pu-chia. Đây là loại hình di cư phức tạp và đa
dạng nhất về công việc, thời gian lưu trú, số lần đi lại trong năm và mục đích di cư.
Có thể chia theo hai nguyên nhân chính: (1) di cư vì mục đích lao động hoặc có hoạt
động tạo thu nhập (làm thuê, buôn bán, kinh doanh, dịch vụ...) và (2) di cư vì mục
đích khác (hôn nhân, gia đình, du lịch...). Hai loại di cư này khó phân biệt, số liệu có
thể có trùng lặp (trường hợp đi nhiều lần, đi với độ dài thời gian khác nhau, đi với
mục đích khác nhau) và rất khó phân biệt rõ ràng người đi lao động với người đi vì
các mục đích khác. Số liệu về loại hình di cư này có ở Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ
đội biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng và tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ
Công an.
b. Di cư học tập: bao gồm học sinh, sinh viên (học Đại học), học viên cao học
(học Thạc sĩ), nghiên cứu sinh (học Tiến sĩ) trong các cơ sở đào tạo hệ chính khóa. Di
cư vì mục đích học tập bao gồm cả di cư tu nghiệp và thực tập sinh là những lao động
nhằm mục đích thực tập và đào tạo nghề. Số liệu lưu học sinh đi bằng ngân sách nhà
nước hoặc theo hiệp định ký với nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý và
hiện có ở Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngoài ra có thể tìm số liệu về di cư du học ở các tổ chức quốc tế tiến hành thống
kê về du học sinh của các nước.
Đối với các số liệu được thu thập từ các cơ quan nhập cư nước ngoài nêu trong
báo cáo (Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Ô-xtơ-rây-li-a, Nhật Bản, Niu Di-lân…), hoặc trích dẫn
theo các cơ quan của chính phủ nước sở tại, di cư học tập bao gồm những trường hợp
được cấp thị thực đi học chính khóa hoặc học nghề tại các trường phổ thông, cao
đẳng, đại học của nước sở tại. Quy định về điều kiện cấp thị thực đi học khác nhau ở
những nước khác nhau, song đều có điểm chung là việc đi học phải chính khóa.
Chẳng hạn, các thống kê về sinh viên nước ngoài đang theo học tại các trường cao
đẳng, đại học do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố (US Department of Commerce
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2016) và các thống kê về những người có thị thực F1 và M1 của Cục Nhập cư thuộc
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bao gồm những người có đầy đủ các điều kiện sau đây:
•

Ghi danh học các chương trình khoa học, chương trình đào tạo về ngôn ngữ hay
đào tạo nghề;

•

Trường nhận sinh viên phải được chấp nhận bởi Chương trình sinh viên và trao
đổi học giả (của Chính phủ) và Cơ quan Thi hành Nhập cư và Hải quan;

•

Theo học với tư cách “toàn thời gian” (“full-time”);

•

Thành thạo tiếng Anh hoặc theo học các khóa học dẫn đến việc thạo tiếng Anh;

•

Chứng minh được nguồn tài chính đủ sống và học tập trong suốt thời gian học;

•

Có địa vị là công dân thường trú của một quốc gia mà sinh viên đó không có ý
định thay đổi.

Ở Nhật Bản theo Tổ chức cung cấp các dịch vụ cho sinh viên (Japan Student
Services Organization, viết tắt là JASSO) xác định sinh viên du học bao gồm những
người có “thị thực sinh viên” theo học tại các trường đại học, cao đẳng, hay các
trường đào tạo dự bị đại học và các trường dạy tiếng Nhật theo quy định của “Luật
Kiểm soát nhập cư và Thừa nhận tị nạn” (JASSO 2016). Về cơ bản, các điều kiện đối
với các sinh viên này phải đáp ứng là học toàn thời gian (“ít nhất 10 giờ lên lớp một
tuần”), có đủ năng lực tài chính để sống và học tập tại Nhật Bản, biết tiếng và học tại
các trường có giảng viên dành toàn thời gian cho đào tạo sinh viên nước ngoài hoặc
đi học tiếng Nhật tại các trường được Bộ Tư pháp quy định5.
Tại Ô-xtơ-rây-li-a có 8 loại thị thực dành cho người đến Ô-xtơ-rây-li-a học tập,
từ các cấp học phổ thông đến cao đẳng, đại học và trên đại học. Để được cấp thị thực
đi học (“student visa”) người học phải được trường chấp nhận vào khóa học toàn thời
gian tại các trường có tên trong danh sách của CRICOS (the Commonwealth Register
of Institutions and Courses for Overseas Students, viết tắt là CRICOS). Ngoài ra
người xin học phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tài chính, bảo hiểm y tế, tiếng Anh, và
một số tiêu chuẩn khác (Australian Government 2016). Tại Niu Di-lân người có thị
thực sinh viên cũng phải theo học toàn phần và phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tự túc
tài chính để sống và học tập ở quốc gia này.
c. Kết hôn có yếu tố nước ngoài: Bộ Tư pháp hiện có số liệu về kết hôn “có yếu
tố nước ngoài”, bao gồm các trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước kết
hôn với người có quốc tịch nước ngoài, và công dân Việt Nam cư trú trong nước kết
hôn với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài. Những cuộc hôn nhân như vậy
thường kèm theo sự di chuyển nơi cư trú của cặp vợ chồng ra nước ngoài. Tuy nhiên,
không phải trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài nào cũng gắn với di cư ra nước
5

Xem giải thích về quy định đối với việc xin visa “college student visa” trên trang web
http://www.japanvisa.com/visas/japan-college-student-visa
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ngoài, vì nhiều cuộc kết hôn không gắn với việc di cư, như người Việt Nam có thể kết
hôn với người nước ngoài và tiếp tục cư trú ở Việt Nam. Không có cơ quan bộ ngành
nào có số liệu chính xác và đầy đủ về các trường hợp di cư ra nước ngoài vì lý do hôn
nhân. Trong bối cảnh đó, Hồ sơ di cư sử dụng số liệu về kết hôn có yếu tố nước ngoài
của Bộ Tư pháp. Trong phần bàn về kết hôn có yếu tố nước ngoài, chúng tôi giới hạn
sử dụng số liệu công dân Việt Nam kết hôn với người có quốc tịch nước ngoài.
Trong tương lai, để phân biệt kết hôn có yếu tố nước ngoài với những trường hợp
di cư ra nước ngoài vì lý do hôn nhân, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp
với các cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh như Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công
an), Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (Bộ Quốc phòng) và Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao)
để rà soát và hoàn thiện cơ sở dữ liệu liên quan đến xuất nhập cảnh.
d. Di cư con nuôi: là di cư của trẻ em Việt Nam theo bố/mẹ nuôi là người
nước ngoài hoặc người Việt có quốc tịch nước ngoài. Số liệu loại hình di cư này
có tại Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an và Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.
e. Di cư mua bán người: chủ yếu dưới dạng mua bán phụ nữ, trẻ em. Thời gian
gần đây cũng xuất hiện cả hình thức mua bán nam giới thông qua việc lừa đưa đi
nước ngoài làm việc rồi khống chế nạn nhân để buộc nạn nhân phải lao động khổ sai.
Số liệu này có tại một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an như Văn phòng
Thường trực phòng chống Tội phạm và Ma túy, Cục Tham mưu Cảnh sát, Bộ Công
an và Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ.
1.5. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN VÀ HẠN CHẾ CỦA
BÁO CÁO
Việc thu thập thông tin cho Báo cáo chủ yếu dựa trên các nguồn tư liệu hiện có từ
các cơ quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tư
pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan khác.
Báo cáo cũng dựa trên nguồn số liệu phong phú từ các nghiên cứu hiện có, các
xuất bản phẩm của các tổ chức nước ngoài và Việt Nam về chủ đề di cư quốc tế.
Nhóm nghiên cứu cũng tham khảo nhiều tài liệu chính sách, pháp luật của Chính
phủ và các bộ ngành có liên quan đến di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài.
Để bổ sung cho các tài liệu, tư liệu hiện có về di cư quốc tế, nhóm nghiên cứu đã
thực hiện ba chuyến khảo sát thực địa tại các tỉnh Lạng Sơn, An Giang và Hà Tĩnh
nhằm thu thập thêm các thông tin có liên quan đối với công dân Việt Nam di cư qua
biên giới bằng đường bộ, cũng như tìm hiểu những thách thức và cơ hội trong việc
thống kê người di cư tại địa phương.
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Hạn chế của báo cáo
Khó khăn lớn nhất trong quá trình xây dựng báo cáo là việc cập nhật số liệu và
bóc tách số liệu theo một số đặc trưng chủ yếu của người di cư như giới tính, tuổi,
mục đích di cư, nơi đi, nơi đến, chi phí di cư, tiền gửi về, v.v... Mặc dù Ban Cố vấn
dự án Hồ sơ di cư Việt Nam 2016 có các thành viên của nhiều bộ ngành có liên quan,
song thống kê sẵn có của các Bộ, ngành này thường không đầy đủ, nhiều chỉ báo
được lưu giữ ở dạng chữ, chưa được số hóa, và rất khó chiết xuất số liệu theo các đặc
trưng nêu trên. Với sự hợp tác tích cực của các thành viên trong Ban Cố vấn và nỗ lực
tìm kiếm thông tin từ các nguồn khác, chủ yếu qua các tài liệu nghiên cứu, các báo cáo
do các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước đã công bố, nhóm biên soạn đã cố gắng
đưa vào Báo cáo những số liệu cập nhật nhất về tình hình di cư ra nước ngoài của
người Việt Nam với mức độ chi tiết nhất có thể có.
Cũng như việc xây dựng Hồ sơ di cư của các quốc gia/vùng lãnh thổ khác, việc
xây dựng Hồ sơ di cư Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn liên quan đến cách định
nghĩa và phân loại di cư. Những khó khăn này xuất phát từ bản chất đa dạng, phức
tạp của di cư. Trên thực tế, những định nghĩa về di cư nêu ở trên không phải lúc nào
cũng phù hợp với những hoàn cảnh di cư cụ thể. Ví dụ, khái niệm về di cư học tập
không bao gồm những người đi học ngắn hạn (dưới 6 tháng); số liệu về các trường
hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài, thậm chí kết hôn với người nước ngoài cũng không
phải hoàn toàn kèm theo việc di cư ra khỏi Việt Nam. Đặc biệt là các trường hợp di
cư không chính thức rất khó phân loại rõ theo độ dài thời gian di cư cũng như mục
đích di cư. Nhóm biên soạn đã cố gắng tối đa để có thể cung cấp bức tranh đầy đủ
nhất, sát thực nhất về các loại hình di cư dựa vào các nguồn số liệu chính thức trong
nước hoặc các số liệu có độ tin cậy khác, và cung cấp các mô tả đầy đủ nhất về nguồn
tư liệu để người đọc có thể hiểu rõ ý nghĩa của các con số.
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II. MỨC ĐỘ VÀ XU HƯỚNG DI CƯ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

2.1. TÌNH HÌNH NGƯỜI VIỆT NAM XUẤT NHẬP CẢNH QUA CÁC NĂM
Từ giữa năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép bỏ tờ khai nhập cảnh-xuất
cảnh Việt Nam theo Công văn số 4850/VPCP-QHQT ngày 12 tháng 7 năm 2010 của
Văn phòng Chính phủ. Việc bãi bỏ tờ khai nhập cảnh-xuất cảnh tạo thuận lợi cho việc
đi lại của hành khách nhập cảnh, xuất cảnh, song không cho phép phân biệt người
xuất cảnh, nhập cảnh vì mục đích làm việc hay mục đích khác.
Thống kê về số lượt người Việt Nam xuất-nhập cảnh ở các cửa khẩu chỉ có thể
cho biết về mức độ di động qua biên giới của công dân Việt Nam. Các con số thống
kê này phản ánh số lượt người xuất/nhập cảnh chứ không cho biết được số người
xuất/nhập cảnh. Một người có thể xuất/nhập cảnh nhiều lần trong một năm. Vì thế,
con số người Việt Nam xuất nhập cảnh mỗi năm sẽ thấp hơn số thống kê lượt người
xuất nhập cảnh trình bày dưới đây. Điều này cần lưu ý để hiểu đúng tình hình di cư
quốc tế của Việt Nam.
Số liệu của Bảng 1 cho thấy số lượt người Việt Nam xuất nhập cảnh qua các năm
phân theo giới tính. Có thể thấy cả số lượng lượt người xuất cảnh lẫn nhập cảnh tăng
đều đặn theo thời gian trong giai đoạn 2012-2014 đối với cả nam và nữ, nhưng trong
năm 2015 và 2016 con số này có giảm đôi chút so với năm 2014. So sánh số lượt
người xuất cảnh và nhập cảnh của năm sau so với những năm trước, có thể thấy số
lượt người xuất cảnh tăng thêm gần 800.000 lượt người năm 2013, tốc độ tăng 14,8%
và năm 2014 số lượt người xuất cảnh tăng thêm so với năm 2013 là khoảng nửa triệu
người với tốc độ tăng 7,1%. Năm 2015 số lượt người xuất cảnh giảm 5,4% so với
năm 2014 và năm 2016 số lượt người xuất cảnh giảm 4,8% so với năm 2015. Mức
tăng số lượt người nhập cảnh cũng mạnh không kém vào năm 2013, với tốc độ tăng
15,1% năm 2013 so với 2012 và 4,5% năm 2014 so với năm 2013. Riêng năm 2015
số lượt người nhập cảnh giảm 2,7% so với năm 2014 và năm 2016 con số này giảm
1,7% so với năm 2015. Số lượng lượt người xuất cảnh và nhập cảnh giảm năm 2015
và 2016 có thể là do những khó khăn có tính thời điểm về kinh tế của Việt Nam và cả
trên thế giới.
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Bảng 1. Số lượng lượt người Việt Nam xuất nhập cảnh qua các năm
Xuất cảnh

Năm

Nhập cảnh

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

2012

2718523

2628316

5346839

2592887

2495390

5088277

2013

3159123

2977092

6136215

3010391

2846461

5856852

2014

3336895

3236792

6573687

3114133

3006551

6120684

2015

3129549

3090034

6219583

3018031

2939434

5957465

1484355

1745579

3229934

1452884

1676044

3128928

2016 đường
hàng không
2016 biên
giới đường bộ

2689728

2729600

2016 chung

5919662

5858528

Nguồn: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an.
Biểu đồ Hình 5 cho thấy cơ cấu giới tính của số lượt người xuất nhập cảnh qua
các năm6. Nhìn chung, nữ có số lượt xuất nhập cảnh thấp hơn nam chút ít và điều này
dường như ít thay đổi theo thời gian7.
Hình 5. Tỷ lệ lượt nữ xuất nhập cảnh qua các năm ở Việt Nam, 2012-2015
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Nguồn: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an.
6

Số liệu năm 2016 không trình bày ở đây và ở các Hình tiếp theo do không có số liệu tách theo nam và nữ và tách
theo nhóm tuổi cho cả những người xuất/nhập cảnh bằng đường hàng không và bằng đường bộ qua biên giới.
7
Số liệu năm 2016 tính riêng cho xuất/nhập cảnh bằng đường hàng không lại cho thấy nữ có số lượng người
xuất và nhập cảnh nhiều hơn nam. Có thể số lượng nam xuất và nhập cảnh nhiều hơn nữ chỉ ở hình thức
xuất/nhập cảnh qua biên giới đường bộ.

H S DI C

VI T NAM 2016 31

H S DI C

VI T NAM 2016

Biểu đồ Hình 6 cho biết cơ cấu tuổi và tỷ lệ lượt người nữ trong tổng số lượt
người xuất cảnh trong cùng độ tuổi. Có thể thấy tỷ lệ nữ xuất cảnh thấp hơn nam đôi
chút ở các độ tuổi trẻ, đặc biệt độ tuổi 30-39, nhưng lại cao hơn nam đáng kể trong độ
tuổi từ 50 trở lên, đặc biệt đối với các năm 2014 và 2015. Tình hình hoàn toàn tương
tự đối với số liệu về lượt người nhập cảnh.
Hình 6. Tỷ lệ lượt nữ xuất cảnh ở Việt Nam theo độ tuổi qua các năm
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Nguồn: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an.
Biểu đồ Hình 7 cho thấy phân bố lượt người xuất cảnh theo giới và độ tuổi năm
2015 (tình hình cũng tương tự đối với các năm khác). Có thể thấy người xuất cảnh tập
trung nhiều trong hai nhóm tuổi 20-29 và 30-39. Ở 3 độ tuổi trẻ đầu tiên phân bố của
nam và nữ gần như trùng nhau. Tỷ lệ lượt nam xuất cảnh ở độ tuổi 30-39 và 40-49
trong tổng số nam xuất cảnh chỉ cao hơn tỷ lệ nữ xuất cảnh cùng năm ở hai độ tuổi
này trong tổng số nữ. Tuy nhiên, đối với các độ tuổi lớn hơn thì tỷ lệ lượt nữ xuất
cảnh cao hơn tỷ lệ của nam. Như vậy, nam xuất cảnh nhiều nhất trong độ tuổi từ 2039 trong khi đối với nữ sau tuổi 29 tỷ lệ lượt người nữ xuất cảnh bắt đầu giảm, nhưng
mức giảm ở các độ tuổi cao chậm hơn mức giảm đối với nam. Phân bố về độ tuổi cho
thấy người xuất cảnh tập trung nhiều ở các nhóm trẻ của tuổi lao động; ở những độ
tuổi cao hơn trong khoảng tuổi lao động có ít người xuất cảnh hơn.
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Tỷ lệ %
mỗi độ tuổi trên tổng số của cùng giới
tính

Hình 7. Tỷ lệ phần trăm lượt nam/nữ xuất cảnh ở các độ tuổi so với
tổng số lượt xuất cảnh cùng giới tính ở Việt Nam năm 2015
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Nguồn: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an.
Những con số nêu trên mới phản ánh các trường hợp xuất/nhập cảnh chính thức
qua biên giới đường bộ, đường hàng không và đường biển của Việt Nam được cơ
quan chức năng giám sát, thống kê (Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an). Bên
cạnh các trường hợp nêu trên còn có nhiều trường hợp xuất/nhập cảnh bằng giấy
thông hành vùng biên giới, nhất là của người dân qua biên giới đường bộ dọc theo
đường biên giữa Việt Nam và Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia.
Có thể ghi nhận rằng mỗi năm có hàng triệu lượt người Việt Nam xuất cảnh và
nhập cảnh và việc xuất nhập cảnh có xu hướng gia tăng theo thời gian. Nếu tính cả số
trường hợp xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới bằng
đường bộ (năm 2015 có 6.119.415 lượt người xuất cảnh và 4.756.700 lượt người
nhập cảnh dưới hình thức này; năm 2016 có 4.379.463 người xuất cảnh và 3.888.042
người nhập cảnh dạng này), số lượt người Việt Nam xuất cảnh (và nhập cảnh) hàng
năm lên đến hơn 10% tổng dân số cả nước. Những người xuất cảnh thường trong độ
tuổi lao động sung mãn nhất từ 20 đến 40 tuổi. Nữ có tỷ lệ xuất cảnh thấp hơn nam
đôi chút.
Số lượng người Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài, vùng lãnh thổ bên ngoài Việt
Nam gia tăng theo thời gian cũng được thể hiện qua thống kê của một số nước về việc
cấp thị thực cho người Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ8, trong giai đoạn từ
8

Xem http://travel.state.gov/content/visas/en/law-và-policy/statistics.html.
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2010 đến 2014 số lượng thị thực vào Hoa Kỳ được cấp cho người Việt Nam đã tăng
gần gấp đôi từ 46.192 lên 89.346, vượt hơn cả số lượng thị thực mà Bộ Ngoại giao
Hoa Kỳ cấp cho các nước như Thái Lan (63.363 năm 2014), Xinh-ga-po (10.674 năm
2014), Ma-lai-xi-a (48.247 năm 2014), In-đô-nê-xi-a (68.768 năm 2014), Hàn Quốc
(73.200 năm 2014) và Nhật Bản (77.860 năm 2014). Hình 8 cho thấy số lượt người từ
một số nước Châu Á được cấp thị thực vào Hoa Kỳ trong giai đoạn 1997-2014. Đây
cũng là giai đoạn sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ và là giai
đoạn Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Có thể thấy số lượng
thị thực vào Hoa Kỳ được cấp cho người Việt Nam tăng khá nhanh trong suốt giai
đoạn này trong khi số lượng thị thực vào Hoa Kỳ cấp cho người dân các nước Châu
Á khác nêu trong Hình 8 nhìn chung không tăng, thậm chí số thị thực vào Hoa Kỳ
của người Nhật còn giảm theo thời gian. Vào năm 2014, số thị thực vào Hoa Kỳ cấp
cho người Việt Nam đã vượt tất cả các nước nêu trên. Trong khối các nước ASEAN,
số lượng thị thực vào Hoa Kỳ được cấp cho người Việt Nam chỉ đứng sau người Philíp-pin (179.777 năm 2014).
Hình 8. Số lượt người từ một số nước Châu Á được cấp thị thực
vào Hoa Kỳ giai đoạn 1997-2014

Nguồn: Thống kê của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
2.2. DI CƯ LAO ĐỘNG VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI
a. Di cư đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài
Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH,
tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hàng năm tăng đều đặn từ năm
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2012 đến 2016, từ mức 80.320 lao động năm 2012 lên đến 126.296 người năm 2016
(Bảng 2). Lưu ý là số quốc gia /vùng lãnh thổ nêu trong Bảng 2 chỉ là số quốc
gia/vùng lãnh thổ mà người lao động đến vào năm được nêu, không phải tổng số quốc
gia/vùng lãnh thổ có người lao động Việt Nam nói chung.
Bảng 2. Tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài/vùng lãnh thổ và
số nước/vùng lãnh thổ nơi đến theo năm đi, 2012-2016
Năm

Tổng số

Số nước/vùng lãnh thổ nơi đến

2012

80320

33

2013

88155

38

2014

106840

29

2015

119530

22

2016

126296

28

Nguồn: Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH.
Số liệu Bảng 3 cho thấy 15 quốc gia/vùng lãnh thổ tiếp nhận nhiều lao động
Việt Nam nhất trong giai đoạn 2012-2016. Đài Loan dẫn đầu danh sách với số
lượng người lao động Việt Nam đến làm việc hàng năm. Trong giai đoạn này số lao
động Việt Nam đến Đài Loan làm việc hàng năm đã tăng hơn 2 lần. Nhật Bản là
nước đứng thứ 2 về số lượng người lao động Việt Nam đến làm việc hàng năm.
Đáng chú ý là số lượng lao động Việt Nam đến Nhật Bản làm việc tăng dần theo
năm (mỗi năm tăng thêm khoảng mười nghìn người so với năm trước đó), đặc biệt
số lượng của năm 2016 tăng hơn 4,5 lần so với năm 2012. Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a và
Ả rập Xê-út cũng là các nước tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam trong suốt 5 năm
qua. Năm 2015 và 2016 có An-giê-ri nổi lên là nước nhận nhiều lao động Việt Nam
(1.963 người năm 2015 và 1.179 người năm 2016 so với 547 người năm 2014). Một
số địa bàn có số lao động Việt Nam đến làm việc hàng năm giảm mạnh như Ma Cao
(Trung Quốc) (giảm từ 2.516 người năm 2014 xuống còn 493 người trong năm
2015 và 226 người năm 2016). Số người lao động Việt Nam đến Các Tiểu vương
quốc Ả-rập thống nhất hàng năm giảm từ mức 2.075 người năm 2013 xuống 831
người năm 2014, 286 người năm 2015 và năm 2016 tăng lên 616 người. Lào, Campu-chia và Li-bê-ri-a năm 2015 không nhận người lao động Việt Nam nào và trong
năm 2016 Lào chỉ nhận 1 người.
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Bảng 3. 15 nước/vùng lãnh thổ tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất
giai đoạn 2012-2016
TT

Nước/
vùng lãnh thổ

2012

2013

2014

2015

2016

Tổng
2012-2016

1

Đài Loan

30533

46368

62124

67621

68244

274890

2

Nhật Bản

8775

9686

19766

29810

39,938

107975

3

Hàn Quốc

9228

5446

7242

6019

8,482

36417

4

Ma-lai-xi-a

9298

7564

5139

7454

2,079

31534

5

Ả-rập Xê-út

2360

1703

4191

4125

4,033

16412

6

Lào

6195

4860

200

0

1

11256

7

Cam-pu-chia

5215

4250

50

0

0

9515

8

Ma cao (Trung Quốc)

2304

2294

2516

493

266

7873

9

UAE

1731

2075

831

286

616

5539

10 An-giê-ri

38

158

547

1963

1,179

3885

11 Li-bê-ri-a

645

1201

1005

0

0

2851

12 Ca-ta

105

206

850

455

702

2318

13 CH Síp

1699

143

56

43

34

1975

14 I-xra-en

210

141

484

268

250

1353

15 Bê-la-rút

0

403

774

91

14

1282

Chung 15 nước

78336

86498

105775

Tỷ lệ % 15 nước/tổng

97,5

98,1

99,0

118628 125838
99,2

99,6

Nguồn: Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH.
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Lưu ý là con số lao động Việt Nam tại các nước nêu ở Bảng 3 chỉ là số lao động
di cư trong năm. Nếu tính cả số lao động đã có mặt ở nước sở tại từ trước thì số lao
động Việt Nam tại mỗi nước lớn hơn nhiều. Chẳng hạn, theo số liệu của Đại sứ
quán Việt Nam tại Nhật Bản cung cấp thì đến tháng 6/2015 có khoảng 128.000
người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Phần lớn số này
gồm những người trong tuổi lao động (71% từ 19-30 tuổi và 21,1% từ 31-60 tuổi).
Trong số này còn có khoảng 45.000 lưu học sinh và khoảng 45.000 tu nghiệp sinh.
Như vậy, còn gần 40.000 người Việt Nam là người lao động ở Nhật Bản. Nếu kể cả
số tu nghiệp sinh (vừa học vừa làm) thì số người lao động Việt Nam đang có mặt ở
Nhật Bản rất lớn.
Ô-xtơ-rây-li-a tuy không nằm trong danh sách 15 nước tiếp nhận nhiều lao động
Việt Nam trong Bảng 3, song theo số liệu do Đại sứ quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Việt Nam
cung cấp, năm 2013-2014 có 483 người lao động có tay nghề được cấp thị thực vào
Ô-xtơ-rây-li-a làm việc và năm 2014-2015 có thêm 537 lao động được cấp thị thực.
Con số này cao hơn con số ở khá nhiều ô trong Bảng 3 (cao hơn con số lao động Việt
Nam trong một năm đi một số nước trong khoảng 2012-2015). Đó là chưa kể các
dạng lao động khác mà không được thống kê ghi nhận.
Lao động Việt Nam đến các nước OECD có xu hướng tăng dần trong giai đoạn
1995-2012 và vào năm 2012 số lao động từ Việt Nam đến các nước OECD đã đạt
mức gần 1,3 lao động cho mỗi 10 nghìn dân trong độ tuổi lao động (mức chung của
10 nước ASEAN là 1,9 lao động cho mỗi 10 nghìn dân trong độ tuổi lao động), chỉ
đứng sau Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Brunei (ILO 2015).
Tỷ lệ nữ trong số những người đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài khá thấp
và khá ổn định theo các năm trong giai đoạn 2012-2016. Năm 2012, nữ chiếm 33%
tổng số người di cư lao động theo hợp đồng ở nước ngoài; năm 2013 con số này tăng
lên 36%, năm 2014 là 37,5%, nhưng năm 2015 tỷ lệ nữ lại giảm xuống còn 33,6% và
tăng lên 36,4% trong năm 2016. Biểu đồ trong Hình 9 cho thấy tỷ lệ nữ lao động tại
15 nước tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất trong giai đoạn 2012-2016. Có thể
thấy tỷ lệ nữ lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài nhìn chung khá thấp, ngoại
trừ đối với Ma Cao (cả 5 năm 2012-2016), Cộng hòa Síp (2012, 2013), Ả-rập Xê-út
(2014, 2015, 2016), Hàn Quốc (2014) và Ma-lai-xi-a (2015, 2016). Đáng chú ý là Bêla-rút, UAE và Hàn Quốc (trừ năm 2014) có tỷ lệ lao động nữ rất thấp. Các nước như
Ca-ta, An-giê-ri, Li-bê-ri-a hoàn toàn không có lao động nữ.
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Hình 9. Tỷ lệ phần trăm nữ lao động tại 15 nước/vùng lãnh thổ tiếp nhận
nhiều lao động Việt Nam nhất trong giai đoạn 2012-2016
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Nguồn: Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH.
Số liệu của Bảng 4 cho thấy số lao động Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài và
mức thu nhập của lao động ở 24 quốc gia/vùng lãnh thổ có thông tin vào năm 20149.
Nhìn chung có thể thấy lương và thu nhập khác của người lao động Việt Nam đang làm
việc ở nước ngoài cao hơn khá nhiều so với mức lương trung bình trong nước10, đặc
biệt ở các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, CHLB Đức, Ô-xtơ-rây-li-a.
Với mức lương và thu nhập như thể hiện ở Bảng 5, khả năng đóng góp về kinh tế
của người lao động Việt Nam ở nước ngoài cho gia đình và cho đất nước là rất đáng
kể. Ước tính các con số ở Bảng 5 cho thấy tổng số tiền có thể tiết kiệm để gửi về
nước năm 2014 của toàn bộ người lao động là khoảng 3 tỷ 278 triệu đô la Mỹ. Đây là
khoản tiền rất lớn đóng góp cho gia đình và quê hương.
9

Số liệu về mức lương năm 2015 do Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH, cung cấp tại công văn
số 821/QLLĐNN-PCTH ngày 17/05/2016 về cơ bản không khác số liệu cho năm 2014 do cơ quan này cung cấp
tại công văn số 1379/QLLĐNN-PCTH ngày 16/09/2015. Ở đây chúng tôi dùng số liệu năm 2014 vì số liệu này
đi kèm số liệu về số lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước này vào năm đó.
10
ILO đánh giá lương trung bình theo tháng của Việt Nam là USD197/tháng (Văn phòng ILO khu vực Châu ÁThái Bình Dương.2014. “Tiền lương khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Phát triển năng động nhưng không
đồng đều.” Vol. Bangkok: ILO). Theo đánh giá của Tổng Cục thống kê, lương bình quân tháng của lao động
làm công ăn lương từ 15 tuối trở lên vào Quý I năm 2015 là VND 4.895.000/tháng (Tổng Cục thống kê.2015.
Báo cáo điều tra lao động việc làm Quý I năm 2015. Hà Nội: Tổng Cục thống kê.), tương đương
USD228,7/tháng (tỷ giá tháng 1/2015 do các ngân hàng bán ra là USD=VND 21.405; http://vietbao.vn/vn/tygia-ngoai-te/.)
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Bảng 4. Tình hình lao động Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài/vùng lãnh thổ
bên ngoài và mức thu nhập trung bình hàng tháng năm 2014.
Số
TT

Tên nước/vùng lãnh
thổ có lao động
Việt Nam

Số lao động
Việt Nam
đang làm việc

Lương
trung bình
(USD/tháng)

Thu nhập khác
trung bình
(USD/tháng)

1

Đài Loan

138926

650

200

2

Hàn Quốc

54392

1000

250

3

Nhật Bản

26164

1400

200

4

Ma-lai-xi-a

20108

300

111

5

A-rập Xê-út

16251

320

100

6

Lào

15532

300

113

7

Macao

13205

550

160

8

Cam-pu-chia

12335

250

94

9

UAE

9137

320

100

10

Cộng hòa Síp

2809

491

200

11

Liên bang Nga

1452

800

200

12

Ca-ta

1153

320

100

13

Li-bê-ri-a

883

350

130

14

Bê-la-rút

680

491

200

15

Xinh-ga-po

399

700

16

I-ta-li-a

355

875
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Tên nước/vùng lãnh
thổ có lao động
Việt Nam

Số lao động
Việt Nam
đang làm việc

Lương
trung bình
(USD/tháng)

Thu nhập khác
trung bình
(USD/tháng)

17

Bồ Đào Nha

145

620

100

18

Hoa Kỳ (thuyền viên)

129

400

300

19

Đan Mạch

129

20

CHLB Đức

102

1137

21

Ô-xtơ-rây-li-a

101

4000

800

22

Xlô-va-ki-a

26

450

100

23

Man-ta

10

650

100

24

Ba Lan

7

446

100

Nguồn: Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH.
Bảng 5 cho danh mục 25 tỉnh/thành có nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài
nhất trong giai đoạn 2012-2016 xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Hơn 90% tổng số lao
động đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn này đến từ 25 tỉnh/thành trên. Bảng
này cũng cho thấy các tỉnh miền Bắc thống trị thị trường di cư lao động theo hợp
đồng có thời hạn ở nước ngoài. Trong số này, 15 tỉnh có số lượng lao động đang làm
việc ở nước ngoài nhiều nhất, ngoại trừ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 và 2016
có số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng đột biến (có lẽ do là điểm trung
chuyển lao động nước ngoài của cả các tỉnh khác ở miền Nam), 14 tỉnh đứng đầu còn
lại đều là các tỉnh ở miền Bắc (từ Quảng Bình trở lên phía Bắc) và 14 tỉnh này chiếm
tới hơn 74% tổng số lao động làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn 2012-2016 của
tất cả các địa phương. Các tỉnh này đều thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng
Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, nơi có số lao động thiếu việc làm hay thất
nghiệp thuộc loại cao nhất trong các vùng kinh tế theo phân loại của Tổng cục Thống
kê (Tổng cục thống kê 2015). Đồng bằng sông Cửu Long cũng là vùng có tình trạng
thiếu việc làm hay thất nghiệp khá phổ biến nhưng số lao động đi làm việc theo hợp
đồng có thời hạn ở nước ngoài không nhiều.
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Bảng 5. Số lao động đi làm việc ở nước ngoài/vùng lãnh thổ giai đoạn 2012 đến hết
năm 2016 (xếp theo thứ tự từ nhiều đến ít theo tổng số cả 5 năm).
Số
TT

Địa phương

2012

2013

2014

2015

2016

Tổng
2012-2016

1

Nghệ An

11000

11671

10900

12811

16457

62839

2

Thanh Hóa

11000

8092

10596

9925

8119

47732

3

Hà Tĩnh

6000

5361

5759

6150

11194

34464

4

Hải Dương

0

3205

3476

6716

14389

27786

5

Bắc Giang

5000

4068

4860

4374

6963

25265

6

Phú Thọ

2500

2500

2705

2535

5389

15629

7

TP. Hồ Chí Minh

13599

1886

15485

8

Quảng Bình

2790

2869

2876

6029

14564

9

Hà Nội

4400

1500

1850

6286

14036

10

Thái Bình

2100

2500

2700

5923

13223

11

Nam Định

2910

1944

1950

3910

12664

12

Hưng Yên

2700

2700

2900

4190

12490

13

Hải Phòng

3200

540

1671

1500

3520

10431

14

Bắc Ninh

2500

1200

1652

1579

3402

10333

15

Vĩnh Phúc

2000

2030

2247

2148

1682

10107

16

Thái Nguyên

2000

700

1597

412

2007

6716

17

Hà Nam

1000

947

848

1029

1912

5736

18

Gia Lai

1300

1270

1315

1315

265

5465

0

1950
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Địa phương

2012

2013

2014

2015

2016

Tổng
2012-2016

575

4772

19

Quảng Ngãi

1400

1395

1402

20

Ninh Bình

700

615

640

976

1740

4671

21

Quảng Trị

0

750

1497

1275

3522

22

Yên Bái

800

775

790

800

316

3481

23

Đak Lak

650

778

650

580

706

3364

24

Vĩnh Long

450

505

500

626

978

3059

25

Bến Tre

377

339

516

504

1188

2924

Nguồn: Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH.
Năm 2014 số lao động của Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở
nước ngoài đã lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 100 nghìn người và có xu hướng ngày
càng gia tăng (năm 2015 tăng lên đến gần 120 nghìn người và năm 2016 tăng lên đến
hơn 124,5 nghìn người).
b. Lao động qua biên giới đường bộ
Theo thống kê của Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc
phòng, số lượng người xuất/nhập cảnh bằng giấy thông hành qua biên giới đường bộ
cũng tăng lên nhanh chóng trong giai đoạn 2012-2015. Chỉ từ năm 2012 đến 2015 số
lượt người xuất cảnh bằng giấy thông hành qua biên giới đường bộ đã tăng từ mức
1.639.219 lượt người năm 2012 lên 6.119.415 lượt người năm 2015. Tốc độ tăng từ
năm 2012 đến 2013 là 17,6%, từ 2013 đến 2014 là 29,8%, đặc biệt từ năm 2014 đến
2015 lên đến 144,4%, nghĩa là tăng gấp gần 2,5 lần. Tình hình nhập cảnh bằng giấy
thông hành qua biên giới đường bộ cũng tương tự. Tuy nhiên trong năm 2016, cả số
lượt người xuất cảnh và nhập cảnh bằng giấy thông hành qua biên giới đường bộ đều
giảm so với năm 2015, trong đó số lượt người xuất cảnh giảm gần 30% và số lượt
người nhập cảnh giảm gần 20%. Trong cả 5 năm, số lượt người xuất cảnh hàng năm
qua biên giới đường bộ bằng giấy thông hành luôn luôn lớn hơn số lượt người nhập
cảnh bằng giấy thông hành (Bảng 6).

42

M&C Đ VÀ XU H )NG DI C

C*A NG

I VI T NAM RA N )C NGOÀI

M&C Đ VÀ XU H )NG DI C

C*A NG

I VI T NAM RA N )C NGOÀI

Bảng 6. Số lượt người xuất cảnh và nhập cảnh bằng giấy thông hành qua biên giới
đường bộ trong giai đoạn 2012-2016.
Xuất
cảnh

Tỷ lệ %
tăng hàng
năm

Nhập
cảnh

Tỷ lệ %
tăng hàng
năm

Hiệu số xuất
cảnh trừ nhập
cảnh

2012

1639219

2013

1928527

17,6

1835673

18,5

92854

2014

2503812

29,8

2204628

20,1

299184

2015

6119415

144,4

4756700

115,8

1362715

2016

4379463

-28,4

3888042

-18,3

491421

1549427

89792

Nguồn: Cục Cửa khẩu, BTL Bộ đội Biên phòng.
Việc sử dụng giấy thông hành chủ yếu áp dụng cho các cư dân sống gần khu
vực biên giới. Đối với khu vực giáp biên giới Lào và Cam-pu-chia, số người sang
Lào và Cam-pu-chia ở lại làm việc thấp, số còn lại có thể tiếp tục đi sang Thái Lan
hoặc các nước khác trong khu vực.
Không phải tất cả những người xuất/nhập cảnh qua biên giới đường bộ bằng giấy
thông hành đều đi với mục đích lao động. Nhiều người đi vì mục đích mua sắm, du
lịch, thăm thân nhân và các mục đích khác. Tuy nhiên, theo nghiên cứu sâu mà nhóm
nghiên cứu thực hiện tại khu vực biên giới Lạng Sơn và An Giang, phần lớn những
người qua lại biên giới bằng giấy thông hành là với mục đích lao động hay tham gia
các hoạt động tạo thu nhập.
Bên cạnh việc đi lại chính thức qua biên giới đường bộ bằng giấy thông hành
hay hộ chiếu, nhiều người Việt Nam hàng năm vẫn qua lại biên giới theo các lối
mòn sang các tỉnh biên giới của Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia lao động, làm
việc hoặc vì các mục đích khác.
Nghiên cứu sâu của nhóm nghiên cứu tại Lạng Sơn cho thấy mức độ đi lại khá
sôi động diễn ra quanh năm của người Việt Nam bằng cả hộ chiếu (chủ yếu người
ngoài tỉnh), giấy thông hành (chủ yếu người các xã có biên giới) và tự qua biên giới
không có giấy tờ theo các lối mòn trong rừng. Bảng 7 cho thấy số lượt người Việt
Nam xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị từ năm 2012 đến giữa năm 2015. Số
trường hợp xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu có xu hướng giảm trong khi số lượt người
H S DI C
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xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành có xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây.
Sự chênh lệch giữa số lượt người xuất cảnh và nhập cảnh không nhiều, cho thấy đa số
người dân Việt Nam có thể đi và về trong năm.
Bảng 7. Số lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị,
Lạng Sơn theo các năm.
Sử dụng hộ chiếu

Sử dụng giấy thông hành

Năm
Xuất cảnh

Nhập cảnh

Xuất cảnh

Nhập cảnh

2012

138046

131905

46900

41818

2013

130085

123950

41764

41365

2014

107582

105618

103288

94198

6 tháng đầu 2015

64332

64475

104839

101083

Nguồn: Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, 22 tháng 8 năm 2015.
Năm 2014, Xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn có 757 hộ với 3.353
nhân khẩu (1.671 nữ) và trong năm đã ghi nhận được 604 lượt người đi Trung Quốc
làm thuê, trong đó có 281 nữ (46,5%).
Kết quả thảo luận nhóm với các cán bộ thôn và xã biên giới Yên Khoái, huyện
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho thấy tình trạng người dân ở xã cũng như đến từ nơi khác
qua biên giới sang Trung Quốc làm thuê khá phổ biến. Ước tính vào thời điểm khảo
sát có 40-50% số hộ trong xã có người đi Trung Quốc làm thuê hàng năm.
Người lao động di cư không chính thức sang Trung Quốc theo các lối mòn có
tổ chức khá chặt chẽ, với sự hỗ trợ của mạng lưới xã hội ở cả Việt Nam và Trung
Quốc và hỗ trợ cả khi đi lẫn khi về, thậm chí còn hình thành mạng lưới chuyển
tiền an toàn từ Trung Quốc về Việt Nam, tránh bị cướp hay bị lực lượng chức
năng bắt phạt dọc đường.
Theo số liệu các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn ghi nhận được, trên toàn tuyến
biên giới của tỉnh gồm 231,74 km đi qua 20 xã và 1 thị trấn, năm 2011 có hơn 11.000
lượt người đi Trung Quốc theo đường này; năm 2012 là 19.218 lượt người; năm 2013
tăng lên 30.831 lượt người; năm 2014 do những khó khăn trong quan hệ hai nước,
nên số lượt người sang Trung Quốc năm đó là 25.300 lượt người. Thảo luận nhóm
với lãnh đạo các ngành của tỉnh cho thấy con số thực tế người lao động Việt Nam đi
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sang Trung Quốc dọc biên giới có thể cao hơn nhiều các con số nêu trên. Nhìn chung,
đa số người lao động Việt Nam sang Trung Quốc có việc làm an toàn. Cũng có một
bộ phận người lao động gặp rủi ro như bị lừa, bị cướp, bị quỵt tiền, nhưng số này
không nhiều. Trong mọi trường hợp, việc sang Trung Quốc làm việc không chính
thức đã đặt người lao động vào thế rất bất lợi, không được pháp luật bảo vệ, dễ trở
thành nạn nhân cho những kẻ bóc lột, tội phạm và có thể bị bắt giữ, trục xuất về Việt
Nam bất cứ lúc nào.
Để hạn chế tình trạng lao động trái phép qua biên giới, ngày 18/12/2014, Ủy ban
Nhân dân tỉnh Hà Giang đã ký “Thỏa thuận về quản lý lao động phổ thông” với
Chính phủ nhân dân Châu Văn Sơn, Trung Quốc. Quá trình triển khai Thỏa thuận này
vẫn còn một số vướng mắc, cụ thể:
(i) Người lao động của Việt Nam được các đơn vị sử dụng lao động của Trung Quốc
tiếp nhận và làm việc tại các địa phương sâu trong nội địa Trung Quốc, không nằm
trong khu vực biên giới, nên không phù hợp với Thỏa thuận, dẫn đến tình trạng
không làm được giấy phép lao động, thẻ cư trú cho người lao động Việt Nam.
(ii) Thỏa thuận điều chỉnh đối tượng lao động được địa phương hai bên đưa sang
theo đợt, không điều chỉnh đối tượng lao động ở sát biên giới và đi làm qua lại
biên giới trong ngày mà đây lại là đối tượng chủ yếu và chiếm số lượng lớn tại
khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc.
Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động giữa tỉnh Hà Giang và Châu Văn Sơn, Trung
Quốc đã tạo ra tiền lệ hợp tác và kinh nghiệm cho các địa phương hai bên Việt Nam –
Trung Quốc xây dựng, hoàn thiện các thỏa thuận tương tự trong tương lai. Hiện nay
các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh cũng đang trong quá trình xây dựng thỏa
thuận hợp tác quản lý lao động với chính quyền địa phương của phía Trung Quốc.
Tình hình ở cửa khẩu Vĩnh Xương ở Tiền Giang cho thấy trước đây người dân
hai nước qua lại bằng giấy thông hành và đi lại không chính thức cũng nhiều. Việc
qua lại biên giới của công dân hai nước vẫn đang thực hiện theo Hiệp định Quy chế
biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia năm 1983. Từ năm 2012 đến nay, do nhà chức
trách Cam-pu-chia siết chặt kiểm soát biên giới, nâng mức phạt tiền, nên lượng người
qua lại có giảm nhiều. Từ tháng 10/2014 đến thời điểm điều tra (20/10/2015), phía
Cam-pu-chia trao trả người Việt Nam cư trú không chính thức cho chính quyền Việt
Nam qua cửa khẩu Vĩnh Xương 286 người và có 4 lần họ đẩy về qua biên giới (cũng
không chính thức) 25 người.
Tại Hà Tĩnh, UBND tỉnh đã đầu tư 3,4 tỷ đồng để xây dựng cơ sở dữ liệu về lao
động di cư, kể cả lao động có hợp đồng và không có hợp đồng. Cán bộ ngành LĐTB-XH ở các xã phải nắm được tình hình của từng lao động di cư quốc tế và báo cáo
H S DI C

VI T NAM 2016 45

H S DI C

VI T NAM 2016

cập nhật thường kỳ hàng quý và hàng năm. Do đó, Hà Tĩnh hiện có khá đầy đủ số
liệu về lao động di cư phân theo địa phương, giới tính, nước đến, trình độ chuyên
môn và tình trạng giàu-nghèo. Ở khu vực cửa khẩu Cầu Treo ở Hà Tĩnh, do địa hình
hiểm trở nên không có đường mòn qua biên giới với Lào. Người lao động phổ thông
thường sang Lào rồi sau đó ở lại Lào làm việc, hoặc sang Thái Lan làm trong các
ngành dịch vụ trong các nhà hàng, khách sạn hoặc buôn bán nhỏ. Một người lao động
làm thuê cho một cơ sở chế biến thức ăn ở Thái Lan cho biết thu nhập một tháng sau
khi trừ chi phí ăn ở cũng tiết kiệm được trung bình khoảng 8.000-9.000 bạt Thái Lan
(khoảng 5-6 triệu đồng). Một người lao động khác sang Thái Lan bán hoa tươi trên
đường phố cho biết một tháng trừ tiền ăn ở có thể tiết kiệm được 15.000 đến 20.000
bạt (khoảng 10 triệu đồng trở lên). Việc đi sang Lào hay Thái Lan khá dễ dàng. Do
nhu cầu đi lại lớn quanh năm nên dịch vụ giao thông vận tải ở vùng này khá phát
triển, có xe đưa người đi lại thường xuyên như xe buýt với giá rẻ.
Người lao động đi Lào và Thái Lan, tuy nhiên, cũng gặp nhiều rủi ro. Quy định
của Thái Lan chỉ cho khách du lịch là công dân các nước thành viên ASEAN ở Thái
Lan tối đa 1 tháng. Nhiều người đến hạn phải về Lào hay Cam-pu-chia ngủ một đêm
rồi quay lại, cũng tiêu tốn khoảng 3.000 bạt (khoảng gần 2 triệu đồng). Cũng có
trường hợp bị lừa, song khá hiếm. Nhìn chung, theo ý kiến cán bộ và người dân mà
nhóm nghiên cứu phỏng vấn ở Hà Tĩnh, việc đối xử với người lao động di cư Việt
Nam từ phía chủ sử dụng lao động và người dân Lào và Thái Lan là khá tốt.
Nhằm đảm bảo giải quyết cơ bản vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá
thú trong vùng biên giới hai nước, ngày 08/7/2013 Việt Nam và Lào đã ký “Thỏa
thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào
về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới
hai nước” có hiệu lực trong 03 năm từ ngày 14/11/2013 đến ngày 14/11/2016. Sau
gần 3 năm triển khai, việc thực hiện Thỏa thuận chưa đạt được tiến độ theo kế hoạch,
lộ trình đã được hai bên thống nhất; do đó Thỏa thuận đã được cơ quan có thẩm
quyền của hai nước gia hạn thêm 03 năm kể từ ngày Thỏa thuận hết hiệu lực. Ngày
03/2/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ban hành kế hoạch thực
hiện Thỏa thuận sau khi được gia hạn. Đến nay, cơ bản các tỉnh biên giới liên quan
của hai nước đã hoàn thành công tác điều tra đơn phương người Việt Nam/Lào di cư
tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước; trên cơ sở kết quả triển
khai đợt thí điểm điều tra, thống kê, phân loại người di cư tự do và kết hôn không giá
thú tại 02 xã/bản biên giới Việt Nam-Lào, Cơ quan biên giới Trung ương hai nước đã
trao đổi, thống nhất Quy định về việc lập kế hoạch và quy trình, thủ tục, hồ sơ thực
hiện công tác điều tra, thống kê, phân loại, lập danh sách người di cư tự do và kết hôn
không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào và có văn bản hướng dẫn chính
quyền địa phương liên quan của hai bên phối hợp thực hiện. Hiện nay các Bộ, ngành
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và địa phương liên quan của hai nước đang phối hợp tổ chức triển khai các nội dung
đã được hai bên thống nhất thỏa thuận nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Thỏa thuận
sau khi được gia hạn.
Tóm lại, qua thực tế khảo sát tại ba tỉnh biên giới, có thể thấy việc di cư qua biên
giới đường bộ khá sôi động, phức tạp, khó kiểm soát và cũng không thống kê hết
được, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người di cư. Thực tế này cho thấy nhu
cầu giao lưu làm ăn, buôn bán của nhân dân các nước có chung đường biên giới là
chính đáng. Chính phủ cần nghiên cứu đàm phán với các nước có liên quan để đáp
ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân, tạo điều kiện để người dân đi lại làm
việc hợp pháp, giảm việc đi lại không chính thức. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống
kê di cư lao động ở Hà Tĩnh cho thấy nếu được đầu tư phù hợp, chính quyền cấp tỉnh
có thể có cơ sở dữ liệu di cư có chất lượng và cập nhật theo thời gian phục vụ các
mục đích quản lý và hỗ trợ bảo vệ cho người di cư.
2.3. DI CƯ RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP
Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lượng lưu học sinh đi học và trở
về nước theo học bổng từ ngân sách nhà nước hoặc theo hiệp định ký giữa Chính phủ
Việt Nam và chính phủ nước ngoài mà Bộ quản lý, trong năm 2015 có tổng cộng 440
lưu học sinh đã học xong tại 20 nước và trở về và có 1.223 lưu học sinh đi học tại 30
nước/vùng lãnh thổ. Tổng số học sinh đi và về nước trong năm 2015 là 1.663 người,
trong đó nữ chiếm 38,2%. Các nước nhận nhiều lưu học sinh Việt Nam đến trong
năm 2015 theo thứ tự giảm dần gồm có Nga (662 người), Pháp (65), Trung Quốc
(62), Hung-ga-ry (53), Ô-xtơ-rây-li-a (52), Đức (52), Nhật Bản (39), Anh (34), Campu-chia (29), Lào (29), Hoa Kỳ (25), Niu Di-lân (22) và Bỉ (16). Các nước khác đều
chỉ có dưới 10 lưu học sinh trong năm 2015. Trong số các nước có trên 10 lưu học
sinh, chỉ có 3 nước có tỷ lệ nữ (cả đi và về) cao trên 50% là Anh (53,1%), Bỉ
(65,4%) và Niu Di-lân (70,4%).
Năm 2016 có số lượng lưu học sinh đi học và học xong trở về nước đều cao hơn
các con số của năm 2015. Số liệu Bảng 8 cho thấy trong năm 2016 có 1.465 lưu học
sinh đi học tại 41 nước/vùng lãnh thổ và có 737 lưu học sinh đã học xong trở về
nước. Bảng 8 liệt kê 19 nước có nhiều lưu học sinh Việt Nam (từ cao tới thấp) có học
bổng từ ngân sách nhà nước hoặc theo hiệp định đến học trong năm 2016. Có thể thấy
các nước có nhiều lưu học sinh đến học nhất năm 2015 cũng nằm trong danh sách các
nước có nhiều lưu học sinh nhất năm 2016, dù thứ tự có thay đổi. Các nước có tỷ lệ
lưu học sinh nữ đến học cao hơn 50% gồm Ô-xtơ-rây-li-a (53,3%), Hung-ga-ri
(55,2%), Nhật Bản (51%), Hoa Kỳ (62,5%), Niu Di-lân (77,8%), Bỉ (65%) và Ca-nađa (60%). Nhìn chung, các nước có nhiều lưu học sinh đến học cũng là các nước có
nhiều lưu học sinh đã học xong trở về nước năm 2016.
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Bảng 8. Tổng số lưu học sinh có học bổng từ ngân sách nhà nước đi học và trở về
nước trong năm 2016 chia theo nước/vùng lãnh thổ đến học và giới tính.
Số
TT

Nước

LHS đi
2016

Tỷ lệ nữ đi
2016

LHS về
2016

Tỷ lệ nữ
về 2016

1

Nga

722

48,6

356

41,3

2

Ô-xtơ-rây-li-a

107

53,3

47

42,6

3

Pháp

93

29,0

60

38,3

4

Hung-ga-ri

67

55,2

8

50,0

5

Đức

52

28,8

33

33,3

6

Trung Quốc

51

35,3

60

40,0

7

Nhật Bản

51

51,0

23

30,4

8

Anh

44

45,5

18

50,0

9

Lào

41

34,1

21

33,3

10

Hoa Kỳ

32

62,5

15

13,3

11

Niu Di-lân

27

77,8

6

33,3

12

Cam-pu-chia

25

12,0

0

13

U-crai-na

22

45,5

17

29,4

14

Bỉ

20

65,0

10

30,0

15

Cu Ba

15

33,3

0

16

Ba Lan

12

25,0

8

25,0

17

Hàn Quốc

12

50,0

3

33,3

18

Ru-ma-ni

11

45,5

3

33,3

19

Ca-na-đa

10

60,0

3

66,7

Các nước/vùng
lãnh thổ khác

51

64,7

46

28,3

1465

47,1

737

38,4

Chung

Nguồn: Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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Lưu học sinh có độ tuổi dao động từ 17-46 đối với nam và 16-45 đối với nữ. Tuổi
trung bình của lưu học sinh nam đi học năm 2015 là 25,6 và của nữ là 24,9 tuổi; năm
2016 tuổi trung bình của lưu học sinh nam đi học là 26 và của nữ là 25,3. Trong số
lưu học sinh đi và về năm 2015, có 22 nam là người dân tộc thiểu số (chiếm 2,1%
tổng số nam) và 20 nữ là người dân tộc thiểu số (chiếm 3,1% tổng số nữ), còn lại là
người Kinh. Năm 2016 có 33 nam giới là người dân tộc thiểu số trong tổng số 775
nam đi học (chiếm 4,3%) và 18 nữ là người dân tộc thiểu số trong tổng số 690 nữ đi
học (chiếm 2,6%).
Hình 10 cho thấy tỷ lệ nữ theo bậc học trong số những người đi du học nước
ngoài năm 2015 và 2016. Có thể thấy tỷ lệ nữ tăng từ năm 2015 sang 2016 ở cả 4 bậc
học được nêu. Năm 2015 tỷ lệ nữ đi du học nước ngoài ở cả 4 bậc học được nêu đều
chưa đến 50% và tỷ lệ nữ khá thấp ở nhóm thực tập sinh, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Năm 2016,
tỷ lệ nữ đi du học ở bậc đại học đã đạt gần 50%; ở bậc thạc sĩ là 51,9% và đặc biệt
thực tập sinh là 56,9%. Tỷ lệ nữ đi học chương trình Tiến sĩ năm 2016 tuy chưa đạt
50% nhưng cao hơn con số này của năm 2015. Các con số của 2 năm chưa cho thấy
xu hướng dài hạn chắc chắn nào, song cũng thể hiện xu hướng gia tăng sự tham gia
của nữ vào các cơ hội học tập ở nước ngoài bằng học bổng của nhà nước hay theo các
hiệp định mà Chính phủ Việt Nam đã ký với các nước/vùng lãnh thổ.
Hình 10. Tỷ lệ phần trăm nữ theo học ở các trình độ trong số
những người đi du học năm 2015 và 2016.
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Tiến sĩ

2016

Thực tập sinh

Nguồn: Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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Số lưu học sinh nói trên đã đi học nước ngoài bằng học bổng của ngân sách nhà
nước (NSNN) (42,5%) hay theo hiệp định song phương (57,5%). Hình 11 cho thấy tỷ
lệ nữ đi du học năm 2015 và 2016 theo nguồn tài trợ. Tỷ lệ nữ đi học nước ngoài
bằng học bổng của ngân sách nhà nước hầu như không có thay đổi trong 2 năm này
và chiếm 48% tổng số người đi học bằng ngân sách nhà nước. Đối với lưu học sinh đi
học nước ngoài bằng học bổng theo hiệp định song phương, tỷ lệ nữ đi học năm 2016
tăng đáng kể so với tỷ lệ này năm 2015.
Hình 11. Tỷ lệ nữ lưu học sinh năm 2015 theo nguồn tài trợ (NSNN).
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Nguồn: Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bên cạnh những số liệu nêu trên, còn rất nhiều trường hợp đi học nước ngoài
diện tự túc kinh phí mà Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thể thống kê được. Ước tính có
đến hơn 90% tổng số học sinh và sinh viên đang học ở nước ngoài hiện nay đi du học
tự túc, nghĩa là các con số chính thức nêu trên chỉ chiếm chưa đến 10% tổng số du
học sinh Việt Nam ở nước ngoài.
Hình 12 cho thấy số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tại 10 nước có
đông người Việt Nam du học nhất năm 2013 theo thông tin của Tổ chức Tư vấn Quốc
tế về Giáo dục và Hội chợ có trụ sở tại Bonn, CHLB Đức (International Consultants
for Education and Fairs, ICEF). Đứng đầu danh sách này là Ô-xtơ-rây-li-a, tiếp đến là
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Xinh-ga-po, Pháp, Đài Loan, Anh, Nga và Đức.
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Tổng số học sinh, sinh viên du học ở 10 nước này năm 2013 là 109.352 người. Ngoài
ra còn nhiều người Việt Nam đang theo học tại các nước khác (ICEF 2014).
Học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường phổ thông ở Hoa Kỳ cũng rất
nhiều. Năm 2013 có 2.289 học sinh trung học khiến Việt Nam trở thành nước đứng
thứ 6 trong các nước có nhiều học sinh trung học đang học ở Hoa Kỳ nhất, sau Trung
Quốc, Hàn Quốc, Đức, Mê-hi-cô, Bra-xin (Farrugia 2014). Ở Ô-xtơ-rây-li-a, học sinh
phổ thông Việt Nam đứng thứ hai (chỉ sau Trung Quốc) với 1.721 học sinh, chiếm
10,3% trong tổng số 16.693 học sinh trung học nước ngoài đang học ở Ô-xtơ-rây-li-a
(Farrugia 2014).
Hình 12. Số học sinh và sinh viên (cả bậc trung học và đại học trở lên) tại một số
quốc gia /vùng lãnh thổ có đông người Việt Nam du học năm 2013.

Nguồn: Trang web của ICEF (http://monitor.icef.com/2014/11/number-vietnamesestudents-abroad-15-2013/).
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Theo thống kê công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ11, số lượng học
sinh, sinh viên Việt Nam được cấp thị thực F1 (học sinh, sinh viên) và M1 (học nghề)
vào Hoa Kỳ không ngừng tăng trong giai đoạn 2012-2015, từ mức 10.443 người năm
2012 lên đến 17.875 năm 2015 (99% trong số đó có thị thực F1). Năm 2015 Việt
Nam đã vươn lên vị trí thứ 6 các nước có nhiều lưu học sinh được cấp thị thực vào
Hoa Kỳ nhất thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ, Ả rập Xê-út, Hàn Quốc và
Mê-hi-cô (Hình 13).
Hình 13. Số du học sinh của 15 nước/vùng lãnh thổ (không kể Trung Quốc và Ấn Độ)
được cấp thị thực vào Hoa Kỳ nhiều nhất giai đoạn 2012-2016
(con số nêu trong hình là của năm 2016).
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Nguồn: Trang web thống kê của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
11

Nguồn: Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ: https://travel.state.gov/content/visas/en/law-và-policy/statistics/nonimmigrant-visas.html
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Số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam du học ở Hoa Kỳ có lẽ còn lớn hơn nhiều do
con số này không bao gồm nhiều người đi theo (thị thực F2, M2, và các dạng người phụ
thuộc khác) nhưng cũng đi học ở các trường ở Hoa Kỳ. Có lẽ chính vì thế mà con số
thống kê do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố về số sinh viên Việt Nam theo học tại các
trường cao đẳng, đại học ở Hoa Kỳ theo các năm học (chứ không phải theo năm tài
chính) trong giai đoạn 2012-2015 cao hơn số lượng thị thực F1 và M1 được cấp nêu trên.
Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, năm học 2011/12 ở Hoa Kỳ có 15.572 học sinh/sinh viên
Việt Nam; năm học 2012/13 con số này tăng lên 16.098 người; năm học 2013/14 là
16.579 người và năm học 2014/15 đạt mức 18.722 người (USDC, 2016), khiến Việt
Nam đứng thứ 9 trong 10 nước có nhiều học sinh đang học tập ở Hoa Kỳ nhất12. Cơ
quan này cũng dự báo đến năm học 2019-2020 số học sinh, sinh viên từ Việt Nam đến
Hoa Kỳ học sẽ tăng lên đến 27.000 người (USDC, 2016).
Cũng theo báo cáo nói trên quản trị kinh doanh là ngành học được sinh viên Việt
Nam ưa thích nhất. Khoảng 1/3 tổng số sinh viên Việt Nam đi học ở Hoa Kỳ năm học
2014-2015 là học ngành quản trị kinh doanh (Hình 14). Các ngành có nhiều người
theo học khác là các ngành kỹ thuật (8,9%), tiếng Anh (8,6%), toán và máy tính
(8,3%) và lý/sinh (7,2%). Chỉ có 5,1% sinh viên theo học các ngành khoa học xã hội
và 1,4% theo học các ngành khoa học nhân văn. Ngành y có 4% sinh viên theo học.
Hình 14. Phân bố học sinh/sinh viên Việt Nam ở Hoa Kỳ
theo ngành học năm học 2014-2015.
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Nguồn: US Department of Commerce (2016). 2016 Top Markets Report: Education
(A Market Assessment Tool for U.S. Exporters), US Department of Commerce.
12

10 nước/ vùng lãnh thổ xếp theo thứ tự có nhiều học sinh/sinh viên đang học tại Hoa Kỳ nhất năm 2015 bao gồm
Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ả-rập Xê-út, Ca-na-đa, Bra-xin, Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam và Mê-hi-cô.
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Ở Nhật Bản, theo thống kê của Tổ chức cung cấp các dịch vụ cho sinh viên của
Nhật Bản (JASSO), năm 2013 có 13.799 sinh viên Việt Nam học tập ở Nhật Bản;
năm 2014 con số này tăng gần gấp đôi lên 26.439 người và năm 2015 đạt mức kỷ lục
là 38.882 người, khiến Việt Nam trở thành nước có nhiều sinh viên học tại nước này
đứng thứ hai, chỉ sau Trung Quốc (JASSO 2015, 2016). Ngoài lưu học sinh du học
tại Nhật Bản, còn có nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam cũng đang thực tập và làm việc
ở nước này. Theo số liệu của Bộ Tư pháp Nhật Bản ước tính đến tháng 6/2015 có
khoảng 45.000 tu nghiệp sinh Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản. Con số này lớn
hơn rất nhiều con số nêu trong Hình 12.
Tại Ô-xtơ-rây-li-a, theo số liệu do Cục cư trú và Bảo vệ biên giới của Chính phủ
Ô-xtơ-rây-li-a công bố (Australian Government 2014), số lượng học sinh/sinh viên
Việt Nam đến Ô-xtơ-rây-li-a học tập không ngừng tăng trong những năm qua. Số
lượng thị thực được cấp cho người Việt Nam đi học đã tăng nhanh từ mức 8.161 năm
học 2011-2012, lên 10.725 năm học 2012-2013, 12.495 năm học 2013-2014. Tuy
nhiên, số lượng học sinh/sinh viên Việt Nam được cấp thị thực sang Ô-xtơ-rây-li-a
học tập trong năm học 2014-2015 giảm xuống còn 10.283 người (Australian
Government 2016). Lưu ý đây là những con số cho một năm học, bao gồm tổng số
học sinh/sinh viên hiện đang học tập ở Ô-xtơ-rây-li-a, kể cả mới và sang từ những
năm trước và có thể lớn hơn con số trong Hình 12.
Theo tính toán của nhóm nghiên cứu dựa trên số liệu lượt người thực sự đến Ôxtơ-rây-li-a năm 2015 do Cục cư trú và Bảo vệ biên giới của Chính phủ Ô-xtơ-rây-lia công bố trên mạng13, có 9.028 lượt người Việt Nam đã thực sự đến Ô-xtơ-rây-li-a
ngắn hạn (dưới 1 năm) vì mục đích học tập, trong đó 50,3% là nữ. Số lượng lượt
người nhập cảnh Ô-xtơ-rây-li-a ngắn hạn thường phản ánh đúng số người nhập cảnh
vì rất ít trong số họ nhập cảnh 2 lần hoặc hơn trong cùng năm đó với cùng thị thực
ngắn hạn. Bên cạnh đó, năm 2015 cũng có 11.881 lượt người Việt Nam nhập cảnh
Ô-xtơ-rây-li-a dài hạn (1 năm trở lên) vì mục đích học tập, trong đó có 57% là nữ.
Nhiều người trong số những người có thị thực nhập cảnh dài hạn có thể nhập cảnh
Ô-xtơ-rây-li-a 2 lần hoặc hơn, song đa số trong số họ có lẽ chỉ nhập cảnh 1 lần trong
năm đó. Tính chung cả nhập cảnh ngắn hạn và dài hạn, trong năm 2015 có 20.909
lượt người Việt Nam nhập cảnh Ô-xtơ-rây-li-a vì mục đích học tập.
Niu Di-lân cũng là nơi có đông học sinh, sinh viên Việt Nam sang du học. Theo
thống kê đăng trên trang web của Cơ quan nhập cư Niu Di-lân14, năm 2012 có
18.651 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại quốc gia này. Con số này
giảm nhẹ trong các năm tiếp theo, cụ thể là 17.680 người năm 2013, 17.239 người
năm 2014 và 17.222 người năm 2015. Lưu ý đây là số học sinh, sinh viên đang theo
13
14
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Nguồn: http://abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nfs/DetailPage/3401.0Jun%202016?
Nguồn: https://www.immigration.govt.nz/about-us/research-va-statistics/statistics
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học ở Niu Di-lân và có thị thực còn hiệu lực, không phải số học sinh, sinh viên mới
đi học hàng năm.
Theo thống kê của Chính phủ Ca-na-đa15, số lượng học sinh/sinh viên Việt Nam
đến Ca-na-đa học tập hàng năm tăng từ 3.002 năm 2010, lên 3.616 năm 2011, 4.113
năm 2012, 4.788 năm 2013 và lên đến 5.618 năm 2014.
Xu hướng gia tăng số học sinh, sinh viên du học nước ngoài là rõ ràng, dù các
con số thống kê từ những nguồn khác nhau có thể chưa thống nhất. Các nhà
chuyên môn đều cho rằng con số người Việt Nam đi du học nước ngoài sẽ còn tiếp
tục tăng mạnh trong thời gian tới.
Tóm lại, việc di cư du học của người Việt Nam phát triển rất mạnh và có xu
hướng gia tăng nhanh chóng do chính sách cởi mở của Chính phủ về du học, kinh tế
trong nước ngày một tốt hơn, truyền thống hiếu học của người Việt Nam, việc đi lại
giữa các nước ngày càng trở nên dễ dàng với chi phí thấp, cùng với việc trao đổi
thông tin toàn cầu thuận lợi trên mạng internet và đặc biệt là các mạng lưới xã hội của
người Việt Nam ở khắp thế giới đang phát triển rộng khắp. Hiện nay đã có hơn
100.000 người Việt Nam đang theo học tại các nước khác nhau và dự báo con số này sẽ
tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Nhiều người trong số họ đã tốt nghiệp trở về nước
và đang có đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước. Những người ở lại nước ngoài
cũng giữ liên hệ chặt chẽ với gia đình và cộng đồng xã hội ở trong nước, hỗ trợ cho sự
phát triển kinh tế và xã hội của gia đình và đất nước thông qua tiền gửi về và các đóng
góp dưới các hình thức khác. Việc đi học nước ngoài, tuy vậy, cũng đi kèm với chi phí
khá lớn mà người đi học và gia đình họ phải trang trải.
2.4. KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
Năm 2014 ở cả 63 tỉnh/thành phố đều có công dân Việt Nam kết hôn có yếu tố
nước ngoài, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Năm 2015 chỉ có duy
nhất tỉnh Hòa Bình không ghi nhận trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài nào.
Số liệu trong Bảng 9 cho thấy số lượng công dân Việt Nam kết hôn có yếu tố
nước ngoài thống kê theo các năm chia theo giới tính. Người nước ngoài ở đây bao
gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tỷ lệ công dân Việt Nam cư trú trong
nước kết hôn với người nước ngoài (không phải người Việt Nam ở nước ngoài) năm
2013 chiếm 63% tổng số trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài; con số này năm
2014 là 62,4% và năm 2015 tăng lên đến 71,4%. Như vậy, tỷ lệ công dân Việt Nam
kết hôn với người nước ngoài có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây. Tuyệt
đại đa số công dân Việt Nam kết hôn có yếu tố nước ngoài là phụ nữ. Năm 2015
15

Nguồn: http://open.canada.ca/date/en/dataset/052642bb-3fd9-4828-b608c81dff7e539c?_ga=1.165552764.2146858583.1465320394
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trong cả nước ghi nhận được 18.726 trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài, trong
đó tỷ lệ nữ công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài là 85,4%. Tuy nhiên, số
lượng nam giới kết hôn có yếu tố nước ngoài có xu hướng tăng trong khi số lượng
phụ nữ kết hôn có yếu tố nước ngoài có xu hướng giảm, nhưng do tỷ lệ phụ nữ quá
cao trong số những người kết hôn có yếu tố nước ngoài nên tính chung cho cả nam và
nữ, số người kết hôn có yếu tố nước ngoài là giảm. Năm 2016 con số này giảm xuống
còn 16.223 trường hợp, trong đó 85,0% là nữ công dân Việt Nam kết hôn với người
nước ngoài.
Bảng 9. Số lượng công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài
qua các năm chia theo giới tính

Năm

Tổng số

Nam

Nữ

Tỷ lệ %
nữ

2008

21805

1624

20181

92,6

2009

19795

1527

18268

92,3

2010

20802

1520

19282

92,7

2011

18420

1730

16690

90,6

2012

17891

1550

16341

91,3

2013

18636

2318

16318

87,6

2014

17746

2572

15174

85,5

2015

18726

2733

15993

85,4

2016

16223

2441

13782

85,0

*Số liệu 2008-2012 không bao gồm số liệu của Nghệ An.
Nguồn: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp.
Hầu hết công dân Việt Nam kết hôn có yếu tố nước ngoài là người Kinh. Số liệu
trung bình cho giai đoạn 2008 đến hết 6 tháng đầu năm 2013 cho thấy người dân tộc
thiểu số chỉ chiếm 6,3% tổng số người kết hôn có yếu tố nước ngoài trong cả nước.
Bảng 10 cho thấy số lượng công dân Việt Nam kết hôn với công dân một số
nước/ vùng lãnh thổ trên thế giới. Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Ôxtơ-rây-li-a là những nước/vùng lãnh thổ có nhiều công dân kết hôn với công dân
Việt Nam qua các năm. Số liệu năm 2013-2016 cho thấy Ca-na-đa cũng là nước có
nhiều công dân kết hôn với công dân Việt Nam (năm 2013 là 737 người, năm 2014 là
56
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533 người, năm 2015 là 599 người và năm 2016 là 557 người). Một số ít hơn công
dân Việt Nam cũng kết hôn với công dân Cam-pu-chia và Lào. Theo số liệu do Đại
sứ quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Việt Nam cung cấp, năm 2014 Ô-xtơ-rây-li-a đã cấp thị
thực đoàn tụ gia đình cho 2.140 công dân Việt Nam vào Ô-xtơ-rây-li-a (kể cả 606
người phụ thuộc, thường là con của người đứng đơn) và 10 tháng đầu năm 2015 con
số này là 843 người (kể cả 261 người phụ thuộc). Những con số này cao hơn khá
nhiều so với giai đoạn 2008-2012 trong Bảng 10. Nhật Bản tuy không được nêu thành
cột riêng trong Bảng 10 nhưng theo số liệu của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
cung cấp thì vào thời điểm năm 2015 ước tính đã có khoảng 3.400 người Việt Nam
kết hôn với người Nhật và định cư ở đây.
Bảng 10. Số lượng công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài qua các năm
chia theo nước/vùng lãnh thổ có liên quan.
ÔCamCaTổng Trung
Đài Hàn
Ma- Châu Hoa xtơNước
Năm
punasố
Quốc
Loan Quốc lay-xi-a Âu Kỳ râykhác
chia
đa
li-a
2008 21805

222

10

4055 7655

30

1887 4472 874

2600

2009 19795

206

26

3252 6623

36

1763 4569 901

2419

2010 20802

257

17

3139 8425

43

1793 4198 905

2025

2011 18420

210

22

3019 6957

61

1345 3925 698

2183

2012 17891

270

15

2579 6343

53

1246 4136 771

2478

2013 18636

255

2950 6066

5105

737 3523

2014 17746

339

3208 4374

4786

533 4506

2015 18726

555

3840 4158

5119

599 4455

2016 16223

294

4344 1492

4516

557 5020

*Số liệu 2008-2012 không bao gồm số liệu của Nghệ An; số liệu năm 2013
đối với Cần Thơ không tách được nước/vùng lãnh thổ có liên quan nên đưa hết
vào mục "Nước khác";
*Số liệu 2013, 2014, 2015 và 2016 trong mục "Nước khác" bao gồm cả Cam-puchia, Ma-lai-xi-a, Châu Âu, Ô-xtơ-rây-li-a và các nước/vùng lãnh thổ khác;
Nguồn: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp.
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Số liệu trong các bảng 11, 12, 13 và 14 cho thấy các tỉnh thành của Việt Nam
báo cáo đã làm thủ tục cho nhiều công dân kết hôn với người Hoa Kỳ, Đài Loan,
Hàn Quốc và Trung Quốc trong các năm 2013-2016. Lưu ý là đây không phải các
con số lũy tiến của các trường hợp hôn nhân có yếu tố nước ngoài từ trước đến nay
và cũng không nhất thiết phản ánh số công dân thường trú tại tỉnh/thành phố đó vì
thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài cho phép công dân có đăng ký tạm trú theo
đúng quy định của pháp luật cũng có thể thực hiện tại tỉnh/thành phố khác mà họ
tạm trú. 20 tỉnh có nhiều người làm thủ tục kết hôn với người Hoa Kỳ nhất là các
tỉnh miền Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu danh sách trong cả 4 năm được nêu. Các tỉnh
Đồng Nai, Thừa Thiên-Huế, Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc nhóm 5 tỉnh ghi
nhận nhiều trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với công dân Hoa Kỳ nhất.
Đáng chú ý là trong giai đoạn 2013-2016 chỉ có Bắc Kạn và Điện Biên không ghi
nhận trường hợp nào công dân Việt Nam kết hôn với công dân Hoa Kỳ 20 tỉnh nêu
ở Bảng 12 chiếm tới 84,2% tổng số trường hợp kết hôn với công dân Hoa Kỳ trong
giai đoạn 2013-2016 ở Việt Nam.
Bảng 11. 20 tỉnh có nhiều người kết hôn với công dân Hoa Kỳ nhất
trong giai đoạn 2013-2016.

STT
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Tỉnh

2013

2014

2015

2016

Tổng
2013-2016

1

TP. Hồ Chí Minh

1896

1083

1091

934

5004

2

Đồng Nai

376

510

555

466

1907

3

Thừa Thiên Huế

276

287

346

288

1197

4

Tiền Giang

207

192

198

161

758

5

Bà Rịa - Vũng Tàu

151

195

181

191

718

6

Khánh Hòa

232

154

128

183

697

7

Đà Nẵng

127

149

182

196

654

8

Bình Thuận

130

180

120

138

568
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2013

2014

2015

2016

Tổng
2013-2016

9

Vĩnh Long

136

148

146

129

559

10

Kiên Giang

151

161

151

76

539

11

Lâm Đồng

91

120

130

149

490

12

Sóc Trăng

96

118

120

126

460

13

Đồng Tháp

100

137

109

93

439

14

An Giang

51

123

138

125

437

15

Cần Thơ

0

164

130

140

434

16

Bến Tre

90

72

129

90

381

17

Tây Ninh

96

89

79

79

343

18

Phú Yên

59

83

78

71

291

19

Bình Dương

76

50

85

72

283

20

Trà Vinh

111

7

101

58

277

Tổng số người kết hôn
với công dân Hoa Kỳ
trong cả nước

5105

4786

5119

4516

19526

Nguồn: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp.
Số liệu trong Bảng 12 cho thấy các tỉnh miền Đông Nam bộ và Đồng bằng sông
Cửu Long là những địa phương có nhiều trường hợp kết hôn với người Đài Loan.
Ngoài ra còn có Nghệ An ở miền Trung, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng và Hà
Nội ở phía Bắc cũng là những tỉnh/thành có nhiều công dân kết hôn với người Đài
Loan. 20 tỉnh/thành nói trên chiếm tới 73,3% tổng số trường hợp kết hôn với người
Đài Loan trong giai đoạn 2013-2016 ở Việt Nam (Bảng 12).
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Bảng 12. 20 Tỉnh/thành có nhiều người kết hôn với người Đài Loan nhất
trong giai đoạn 2013-2016.
STT

Tỉnh

2013

2014

2015

2016

Tổng
2013-2016

646

233

2

232

1113

1

TP. Hồ Chí Minh

2

Cần Thơ

0

318

130

504

952

3

Đồng Nai

253

258

85

290

886

4

Hậu Giang

243

240

27

367

877

5

Tây Ninh

135

143

15

331

624

6

Đồng Tháp

136

176

85

189

586

7

Bà Rịa - Vũng Tàu

44

54

439

43

580

8

Bắc Giang

60

120

296

97

573

9

An Giang

37

79

301

143

560

10

Bạc Liêu

56

67

320

114

557

11

Hải Dương

121

186

37

189

533

12

Vĩnh Long

152

163

0

195

510

13

Hải Phòng

106

82

76

109

373

14

Bình Thuận

41

50

186

65

342

15

Nghệ An

40

91

29

113

273

16

Kiên Giang

61

71

5

129

266

17

Bình Phước

15

10

191

19

235

18

Bình Định

4

1

220

5

230

19

Hà Nội

77

41

30

79

227

20

Bến Tre

41

38

97

43

219

2950

3208

3840

4344

14342

Tổng số người kết hôn
với người Đài Loan
trong cả nước

Nguồn: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp.
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Số liệu công dân Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc được phản ánh trong
Bảng 13. Các trường hợp này thường ở khu vực đồng bằng hoặc ven biển từ Bắc vào
Nam. Một số người dân các tỉnh miền núi hay Tây Nguyên cũng kết hôn với người
Hàn Quốc nhưng số lượng ít hơn. 20 tỉnh/thành có nhiều người kết hôn với người
Hàn Quốc nhất chiếm tới 88,1% tổng số trường hợp kết hôn với người Hàn Quốc
trong giai đoạn 2013-2016 ở Việt Nam (Bảng 13).
Bảng 13. 20 tỉnh có nhiều người kết hôn với công dân Hàn Quốc nhất
trong giai đoạn 2013-2016.
STT

Tỉnh

2013

2014

2015

2016

Tổng
2013-2016

1

Cần Thơ

943

658

616

212

2,429

2

Hải Phòng

744

506

641

207

2,098

3

Hậu Giang

594

395

327

51

1,367

4

Quảng Ninh

465

377

366

134

1,342

5

Kiên Giang

431

307

285

45

1,068

6

Hải Dương

272

472

255

55

1,054

7

Cà Mau

319

192

161

37

709

8

TP. Hồ Chí Minh

465

57

122

63

707

9

Tây Ninh

209

158

135

57

559

10

Bạc Liêu

172

147

99

15

433

11

Bình Thuận

108

95

180

19

402

12

An Giang

148

94

93

35

370

13

Vĩnh Long

119

74

85

27

305

14

Hà Nội

78

43

83

59

263
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STT

Tỉnh

2013

2014

2015

2016

Tổng
2013-2016

15

Đồng Tháp

89

64

49

31

233

16

Bà Rịa - Vũng Tàu

89

54

49

31

223

17

Đồng Nai

12

53

76

44

185

18

Nghệ An

86

39

21

25

171

19

Bắc Ninh

40

37

32

16

125

20

Thái Bình

49

38

17

21

125

6066

4374

4158

1492

16090

Tổng số người kết
hôn với công dân
Hàn Quốc trong cả
nước

Nguồn: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp.
Số liệu thống kê do Bộ Tư pháp cung cấp cho thấy 20 tỉnh có nhiều công dân kết
hôn nhất với người Trung Quốc trong giai đoạn 2013-2016 là các địa phương có biên
giới chung với Trung Quốc (như Lai Châu, Quảng Ninh, Lào Cai và Lạng Sơn), kế
đến các tỉnh/thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng (như Hà Nội, Hải Dương, Hải
Phòng, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh), Nghệ An ở miền Trung và một số
tỉnh/thành phố ở miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây
Ninh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang và Cà Mau). 20 tỉnh này chiếm
đến 73,2% tổng số trường hợp kết hôn với công dân Trung Quốc trong giai đoạn
2013-2016.
Bảng 14. 20 tỉnh có nhiều người kết hôn với công dân Trung Quốc nhất
trong giai đoạn 2013-2016.
STT
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Tỉnh

2013

2014

2015

2016

Tổng
2013-2016

1

Đồng Nai

10

21

128

16

175

2

TP. Hồ Chí Minh

35

31

44

32

142

3

Hà Nội

34

24

36

13

107
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2013

2014

2015

2016

Tổng
2013-2016

4

Hải Dương

14

54

14

3

85

5

Hải Phòng

16

15

35

18

84

6

Lai Châu

0

1

44

7

An Giang

2

7

10

22

41

8

Bình Dương

12

10

11

7

40

9

Quảng Ninh

3

9

12

11

35

10

Tây Ninh

5

9

15

5

34

11

Bắc Giang

8

8

7

9

32

12

Thái Bình

8

9

10

5

32

13

Nam Định

9

4

2

15

30

14

Phú Thọ

1

9

5

13

28

15

Lào Cai

5

7

11

3

26

16

Nghệ An

8

5

6

6

25

17

Vĩnh Long

9

8

5

2

24

18

Sóc Trăng

2

3

16

3

24

19

Ninh Bình

0

0

9

15

24

20

Kiên Giang

4

7

9

3

23

255

339

555

294

1443

Tổng số người kết hôn
với công dân Trung
Quốc trong cả nước

45

Nguồn: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp.
H S DI C

VI T NAM 2016 63

H S DI C

VI T NAM 2016

Như vậy, có thể thấy hàng năm vẫn có hàng chục nghìn trường hợp kết hôn với
người nước ngoài, kể cả kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đa số các
trường hợp này là phụ nữ. Tuy nhiên, trong 5 năm trở lại đây số lượng phụ nữ kết hôn
với người nước ngoài có chiều hướng giảm trong khi số lượng nam giới kết hôn với
người nước ngoài có xu hướng tăng. Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc là
những nước/vùng lãnh thổ có nhiều công dân kết hôn với công dân Việt Nam như
thống kê qua các năm. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ có nhiều trường
hợp kết hôn với người Hoa Kỳ hay người Đài Loan hơn so với các khu vực khác
trong nước. Số lượng công dân Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc hay Trung
Quốc có phần dàn đều hơn từ Bắc vào Nam.
2.5. DI CƯ CHO NHẬN CON NUÔI TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI
Trong giai đoạn 2012-2016, số trường hợp nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
gia tăng. Năm 2012 có 278 trường hợp tại 20 tỉnh/thành; năm 2013 con số này tăng
lên 318 trường hợp ở 38 tỉnh/thành; năm 2014 lên đến 555 trường hợp ở 45
tỉnh/thành. Năm 2015 ghi nhận được 575 trường hợp tại 48 tỉnh/thành. Năm 2016 ghi
nhận được 551 trường hợp con nuôi có yếu tố nước ngoài đăng ký tại 46 tỉnh/thành.
Tổng số có 2.312 trường hợp con nuôi có yếu tố nước ngoài từ 2012 đến hết năm
2016. Con nuôi là trẻ em gái chiếm tỷ lệ cao hơn con nuôi là trẻ em trai chút ít, với
53,3% trên tổng số con nuôi năm 2014, 53,6% trên tổng số con nuôi năm 2015 và
52,3% trên tổng số con nuôi năm 2016 là trẻ em gái.
Số liệu trong Bảng 15 cho thấy số trẻ do người nước ngoài nhận nuôi phân theo
quốc gia của người nhận nuôi giai đoạn từ 2012 đến hết năm 2016 (xếp theo thứ tự từ
cao đến thấp trong giai đoạn này). Pháp, I-ta-li-a, Đài Loan, Tây Ban Nha, Ca-na-đa,
Hàn Quốc, Ai-len, Thụy Điển, Đức và Đan Mạch là 10 nước/vùng lãnh thổ nhận
nhiều con nuôi Việt Nam nhất16.
Bảng 15. Số con nuôi người nước ngoài nhận nuôi theo quốc gia/vùng lãnh thổ
của người nhận nuôi năm 2012 đến hết năm 2016.
STT

Quốc gia

2012 2013 2014 2015 2016

Tổng

Tỷ lệ %
trong tổng
số

1

Pháp

76

78

124

110

81

469

20.6

2

I-ta-li-a

40

76

136

104

122

478

21.0

3

Đài Loan

50

44

92

118

114

418

18.4

16

Hiện nay, Việt Nam duy trì Hiệp định song phương với Pháp, Đan Mạch, I-ta-li-a, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha.
Đồng thời, thiết lập mối quan hệ hợp tác về nuôi con nuôi trên cơ sở ký các thỏa thuận song phương áp dụng
thủ tục hành chính trong lĩnh vực con nuôi quốc tế hoặc thông qua hình thức trao đổi công hàm với 10 quốc gia
và vùng lãnh thổ: Ca-na-đa, Ailen, Thụy Điển, Vương quốc Bỉ (Cộng đồng nói tiếng Pháp và Cộng đồng nói
tiếng Hà Lan), CHLB Đức, Nauy, Luc-xăm-bua, Hoa Kỳ, Quebec, Manta.
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4

Tây Ban Nha

38

43

95

121

105

402

17.7

5

Ca-na-đa

37

44

62

31

33

207

9.1

6

Hàn Quốc

14

10

10

21

9

64

2.8

7

Ai-len

16

30

17

63

2.8

8

Thụy Điển

2

7

14

12

35

1.5

9

Đức

3

4

2

9

10

28

1.2

10

Đan Mạch

5

5

2

5

2

19

0.8

11

Thụy Sỹ

2

3

5

2

4

16

0.7

12

Anh

4

1

1

3

3

12

0.5

13

Ô-xtơ-rây-li-a

5

1

2

2

10

0.4

14

Hoa Kỳ

1

25

31

1.4

15

Hà Lan

1

2

0.1

16

Niu Di-lân

1

1

3

0.1

17

Ru-ma-ni

2

0

2

0.1

18

Áo

1

2

0.1

19

Ba Lan

0

1

0.0

20

Hung-ga-ri

0

1

0.0

21

Tiệp Khắc

0

1

0.0

22

Xlô-va-ki-a

1

1

2

0.1

23

Na Uy

1

1

2

0.1

24

Bỉ

1

1

0.0

25

Lúc-xăm-bua

4

4

0.2

26

Nhật Bản

2

2

0.1

27

Phần Lan

1

1

0.0

28

I-xra-en

1

1

0.0

551

2277

100.0

Tổng

5
1

1
1
1
1

278

318

555

0

575

1

Nguồn: Thống kê của Cục con nuôi, Bộ Tư pháp 2015.
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Bảng 16 cho thấy số con nuôi Việt Nam được người nước ngoài nhận nuôi tại 15
tỉnh/thành có nhiều trường hợp con nuôi có yếu tố nước ngoài được đăng ký nhất. 15
tỉnh/thành này chiếm đến 76,4% tổng số đăng ký con nuôi có yếu tố nước ngoài trong
cùng giai đoạn đó. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đứng đầu danh sách này, song
điều cần lưu ý là 2 thành phố này là hai nơi có nhiều đăng ký cho/nhận con nuôi
nhưng nhiều trường hợp con nuôi có lẽ không phải xuất phát từ hai thành phố này.
Các thành phố trực thuộc trung ương khác cũng có tên trong danh sách.
Bảng 16. Số liệu đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài giai đoạn 2012-2016
tại 15 tỉnh/thành có nhiều trường hợp con nuôi có yếu tố nước ngoài nhất
Địa phương

2012 2013 2014 2015 2016 Tổng

Tỷ lệ %
Tỷ lệ %
trong tổng số lũy tiến

TP. Hồ Chí Minh

74

103

202

173

138

690

39,1

39,1

Hà Nội

27

27

36

53

46

189

10,7

49,8

Hải Dương

23

21

33

35

35

147

8,3

58,1

Bắc Kạn

5

26

33

25

21

110

6,2

64,3

Bắc Ninh

6

10

16

30

32

94

5,3

69,6

Bà Rịa - Vũng Tàu

28

21

6

4

2

61

3,5

73,1

Quảng Nam

1

12

22

13

9

57

3,2

76,3

Tuyên Quang

5

11

22

10

12

60

3,4

79,7

Hải Phòng

15

4

10

15

9

53

3,0

82,7

Bắc Giang

11

3

11

16

15

56

3,2

85,9

Đà Nẵng

2

4

18

13

16

53

3,0

88,9

Thái Nguyên

4

6

14

13

13

50

2,8

91,7

Bình Dương

2

3

14

15

14

48

2,7

94,4

Cần Thơ

0

1

19

13

19

52

2,9

97,3

Lạng Sơn

11

11

2

7

15

46

2,6

99,9

Tổng

214

263

458

435

396

1766

100

Nguồn: Cục con nuôi, Bộ Tư pháp.
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Hình 15 cho thấy phân bố tỷ lệ phần trăm theo tuổi và giới tính của trẻ em được
người nước ngoài nhận nuôi trong các năm 2014, 2015 và 2016. Có thể thấy đa số
nhóm trẻ này tập trung từ 1 đến dưới 5 tuổi. Năm 2015 và 2016 có tỷ lệ con nuôi
trong độ tuổi dưới 1 tuổi tăng mạnh và tỷ lệ con nuôi từ 1 đến 5 tuổi giảm mạnh so
với các tỷ lệ này của năm 2014. Đáng chú ý là có đến trên 20% số con nuôi được
nhận nuôi ở độ tuổi 10 tuổi trở lên đối với cả nam và nữ trong cả 3 năm17.
Hình 15. Tỷ lệ phần trăm số con nuôi có yếu tố nước ngoài năm 2014, 2015 và 2016
theo giới tính và nhóm tuổi.
70.0

66.6
61.8

60.0
47.9

50.0

45.1

40.0

43.0

%

36.3

30.0

27.8

27.0
24.3

23.6

21.8

20.6

23.6

23.4

22.2 22.2

20.0
11.2

10.0

12.4
9.7

8.8

7.6

5.7

4.1

3.5

0.0
Nam (N=259) Nữ (N=296) Nam (N=267) Nữ (N=308) Nam (N=263) Nữ (N=288)
2014

Dưới 1 tuổi

2015

1 đến dưới 5 tuổi

2016

5 đến dưới 10 tuổi

10 tuổi trở lên

Nguồn: Cục con nuôi, Bộ Tư pháp.
Tóm lại, số lượng nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài có chiều hướng gia tăng
trong giai đoạn 2012 - 2016. Hiện nay, đã có 48 tỉnh, thành phố ở Việt Nam tham gia
vào công tác giải quyết việc nuôi con nuôi, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và Hà
Nội là hai địa phương có số lượng trẻ được nhận làm con nuôi người nước ngoài nhiều
nhất. Công dân của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã nhận trẻ em Việt
17

Phần lớn các trẻ em được giải quyết làm con nuôi nước ngoài ở độ tuổi từ 01-05 tuổi. Các trẻ em lớn tuổi hơn
thường nằm ở nhóm được giải quyết theo diện đích danh (con riêng, cháu ruột của người xin con nuôi hoặc một
số lượng nhỏ các gia đình người nước ngoài xin nhận trẻ em lớn tuổi làm con nuôi do yếu tố tuổi tác và một số
đặc điểm khác liên quan đến khả năng, điều kiện của người xin con nuôi).
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Nam làm con nuôi, trong đó phải kể đến Pháp, I-ta-li-a, Đài Loan, Tây Ban Nha, Cana-đa, Hàn Quốc18, Ai-len, Thụy Điển, CHLB Đức và Đan Mạch.
2.6. DI CƯ DO MUA BÁN NGƯỜI
Thống kê về các vụ mua bán người và số lượng nạn nhân rất khó khăn. Các
nguồn số liệu khác nhau đưa ra các con số khác nhau.
Theo số liệu của Ban Chỉ đạo 138/CP, trong giai đoạn từ 21/11/2010 đến
20/11/2015 cả nước đã phát hiện 2.205 vụ mua bán người, với 3.342 đối tượng, lừa
bán 4.495 nạn nhân, trong đó trên 85% là phụ nữ và trẻ em (Ban Chỉ đạo 138/CP
2015a). Hầu hết các vụ mua bán người bị phát hiện đều là mua bán người qua biên
giới. Gần 90% số vụ mua bán người ra nước ngoài diễn ra qua các tuyến biên giới
giữa Việt Nam với Cam-pu-chia, Lào và Trung Quốc; đặc biệt các vụ mua bán người
qua biên giới với Trung Quốc chiếm đến 70% tổng số vụ bị phát hiện (Ban Chỉ đạo
138/CP 2015a).
Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai
đoạn 2011-2015 của Chính phủ, ngày 8 tháng 5 năm 2013 Ban chỉ đạo 138/CP ban
hành Kế hoạch số 114/KH-BCĐ đã chỉ đạo việc tổng điều tra, rà soát toàn quốc tình
hình hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng có liên quan cho giai đoạn
2008-2013. Đây là hoạt động thu thập thông tin về mua bán người quy mô nhất ở
Việt Nam từ trước tới nay. Báo cáo số 571/BC-BCĐ ngày 07 tháng 11 năm 2013 về
Kết quả tổng điều tra, rà soát tình hình hoạt động tội phạm mua bán người và các đối
tượng khác có liên quan giai đoạn 2008-2013 cho thấy bức tranh khá toàn diện về
tình hình mua bán người đến thời điểm đó. Sau đây là một số kết quả chính có được
từ cuộc tổng điều tra này.
Số liệu trong Bảng 17 cho thấy trong giai đoạn 2008-2016, đã phát hiện 3.897 vụ
mua bán người với 6.188 đối tượng và 8.336 nạn nhân (theo báo cáo hàng năm của
Ban Chỉ đạo 138/CP). Số liệu cho thấy số vụ phát hiện được có xu hướng tăng từ năm
2008 và đạt đỉnh điểm vào năm 2013 với 507 vụ bị phát hiện. Sau năm 2013, số vụ
có xu hướng giảm xuống, song số nạn nhân của mua bán người có xu hướng tăng lên.
Số lượng nạn nhân phát hiện được năm 2015 có giảm đôi chút so với năm 2014 song
năm 2016 con số này lại tăng mạnh. Xu hướng chung trong toàn giai đoạn là sự gia
tăng nạn nhân của mua bán người.

18

Lưu ý rằng Đài Loan và Hàn Quốc không phải là những nước/vùng lãnh thổ ký hiệp định hay có Thỏa thuận
hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Tuy nhiên, đây là các trường hợp xin đích danh trẻ em làm
con nuôi là con riêng hay cháu ruột của người nhận nuôi.
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Bảng 17. Tổng số vụ mua bán người, số đối tượng mua bán người
và nạn nhân theo các năm 2008-2016.
Năm

Số vụ mua bán
người

Số đối tượng mua bán
người

Số nạn nhân

2008

375

718

981

2009

395

748

869

2010

429

683

671

2011

454

670

821

2012

478

809

883

2013

507

697

982

2014

469

685

1031

2015

407

655

1000

2016

383

523

1128

Tổng

3897

6188

8366

Nguồn: Ban Chỉ đạo 138/CP.
Chi tiết về các đặc điểm của tội phạm mua bán người và nạn nhân được trình bày
trong Báo cáo số 571/BC-BCĐ ngày 07 tháng 11 năm 2013 về Kết quả tổng điều tra,
rà soát tình hình hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên
quan giai đoạn 2008-2013. Tuy nhiên tài liệu này chỉ bao gồm số liệu điều tra đến
thời điểm giữa năm 2013. Tổng số có 2.390 vụ được phát hiện, trong đó mua bán
người từ đủ 16 tuổi trở lên là 2105 vụ (chiếm 88.1% tổng số vụ mua bán người bị
phát hiện), mua bán trẻ em dưới 16 tuổi là 177 vụ (7.4%) và mua bán cả người lớn và
trẻ em là 108 vụ (4.5%). Có 2.293 vụ mua bán người ra nước ngoài và chỉ có 97 vụ
mua bán người trong nước. 72% tổng số vụ mua bán người là sang Trung Quốc.
Về mục đích, trong tổng số 2.390 vụ mua bán người nói trên, có 1.392 vụ là mua
bán người vì mục đích mại dâm (58,2% số vụ), 398 vụ vì mục đích hôn nhân cưỡng
bức (16,7% số vụ), 13 vụ vì mục đích cưỡng bức lao động (0,5% số vụ) và 587 vụ vì
các mục đích khác (24,6% số vụ) (xem Ban Chỉ đạo 138/CP 2013). Theo báo cáo Kết
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quả thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm
2014 của Ban Chỉ đạo 138/CP đưa ra năm 2014, ước tính tội phạm mua bán người
thông qua xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động chiếm khoảng 20% số vụ
mua bán người được phát hiện; mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, trẻ sơ sinh đưa
ra nước ngoài chiếm 13% tổng số vụ (Ban Chỉ đạo 138/CP 2014b).
Như vậy, có thể thấy mua bán người với mục đích mại dâm và hôn nhân là
những hình thức phổ biến nhất và tuyến mua bán người ra nước ngoài chủ yếu là qua
biên giới đường bộ Việt Nam-Trung Quốc. Điều này cũng được khẳng định trong các
báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo 38/CP (Ban Chỉ đạo 138/CP 2015a, Ban Chỉ đạo
138/CP 2015b, Ban Chỉ đạo 138/CP 2016).
Đáng chú ý là tội phạm mua bán người bị phát hiện ở tất cả 63 tỉnh/thành phố
trong cả nước, nhưng nhiều nhất là các địa phương dọc tuyến biên giới giữa Việt
Nam với Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia. Các vụ mua bán người qua biên giới với
Trung Quốc khá đa dạng, bao gồm hình thức kết hôn giả nhằm đưa phụ nữ vào các
động mại dâm dọc biên giới, mua bán đàn ông để cưỡng bức lao động, mua bán trẻ sơ
sinh, thai nhi, mua bán người để lấy nội tạng. Mua bán người qua biên giới Việt Nam
- Cam-pu-chia cũng chủ yếu là mua bán phụ nữ vì mục đích mại dâm khu vực biên
giới. Ngoài ra cũng có mua bán người cho mục đích cưỡng bức lao động, đẻ thuê,
hoặc trung chuyển sang nước thứ ba cho hôn nhân cưỡng bức. Một số phụ nữ, trẻ em
người nước ngoài bị đưa trái phép sang Cam-pu-chia để bán đi nơi khác cũng đã bị
phát hiện. Tại tuyến biên giới Việt Nam-Lào cũng có nhiều vụ mua bán người với
mục đích mại dâm hay ép buộc hôn nhân nhưng với quy mô và mức độ thấp hơn so
với tuyến biên giới với Trung Quốc hay Cam-pu-chia (Ban Chỉ đạo 138/CP 2013).
Thông tin nêu trên khá nhất quán với các báo cáo trước đó cho thấy phụ nữ và trẻ
em gái bị bán vào các động mại dâm ở Trung Quốc, Cam-pu-chia, Thái Lan,
Xinh-ga-po, Ma-lay-xi-a, Ma Cao (Cục Lãnh sự và Bộ Ngoại giao 2011) và nhiều
nước khác, hoặc bị bán để làm vợ ở nơi đến.
Các dạng tội phạm mua bán người nêu trên hiện nay vẫn đang diễn ra phức tạp.
Theo Báo cáo của Ban chỉ đạo 138/CP, trong năm 2016, toàn quốc xảy ra 383 vụ, với
523 đối tượng, 1.128 nạn nhân và có khoảng gần 200.000 người xuất cảnh trái phép
sang Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan lao động thời vụ tiềm ẩn nhiều nguy
cơ bị mua bán. Các tỉnh có số vụ mua bán người xảy ra nhiều bao gồm: Điện Biên,
Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nghệ An, Tp. Hồ Chí Minh, Sơn La,
Đồng Tháp, Kiên Giang. Trong đó có 734 nạn nhân bị mua bán và 394 trường hợp
nghi bị mua bán. Tình trạng mua bán người dưới dạng môi giới hôn nhân trái phép,
kết hôn giả để lừa bán sang Ma-lai-xi-a, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan… diễn ra
nhiều ở các tỉnh phía Nam, trong khi các tỉnh biên giới phía Bắc xảy ra nhiều vụ mua
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bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em (bao gồm cả trẻ sơ sinh và học sinh). Báo cáo cho
biết, trong năm 2016, Công an tỉnh Tây Ninh đã giải cứu 9 phụ nữ bị lừa sang Ma-laixi-a bán dâm tại các quán bar, vũ trường; Công an TP. Cần Thơ giải cứu 7 phụ nữ là
nạn nhân của đường dây này; Công an tỉnh Quảng Ninh và Lào Cai giải cứu 05 nạn
nhân là người Cam-pu-chia bị lừa bán sang Trung Quốc; Công an, Biên phòng tỉnh
Quảng Ninh giải cứu 9/28 em học sinh bị lừa bán sang Trung Quốc, trong khi đó
Công an tỉnh Lào Cai đã giải cứu được 5 em gái học sinh lớp 9 của đường dây này.
Hình 16 cho thấy hầu hết nạn nhân của mua bán người là phụ nữ, trong đó người
Kinh chiếm 56,3% và 43,7% là người dân tộc thiểu số (DTTS). Đại đa số nạn nhân là
người chưa có vợ/chồng (81,8%); chỉ có 18,2% là người hiện đã lập gia đình trước
khi bị mua bán.
Hình 16. Tỷ lệ phần trăm nạn nhân của mua bán người trong giai đoạn 2008 đến giữa
năm 2013 theo giới tính, dân tộc và tình trạng hôn nhân.

Nguồn: Ban Chỉ đạo 138/CP.
Hình 17 cho thấy hầu hết nạn nhân thuộc các gia đình nghèo, không có nghề
hoặc làm ruộng. Đáng chú ý là có 232 người là học sinh, sinh viên (4,9%) cũng là nạn
nhân của mua bán người. Đa số nạn nhân có trình độ học vấn thấp (18,3% không biết
chữ và 75,1% chỉ có trình độ học vấn tiểu học hoặc trung học cơ sở).
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Hình 17. Tỷ lệ phần trăm nạn nhân mua bán người trong giai đoạn 2008 đến giữa
năm 2013 theo trình độ học vấn, nghề nghiệp và tình trạng giàu nghèo

Nguồn: Ban Chỉ đạo 138/CP.
Điều đáng lo ngại là nạn nhân của tội phạm mua bán người không chỉ bao gồm
phụ nữ hay trẻ em, mà cả đàn ông, trẻ sơ sinh, thai nhi. Đây là những biến thái mới
rất nguy hiểm của tội phạm mua bán người.
Hộp 2. Đàn ông, trẻ sơ sinh, thai nhi cũng là nạn nhân.
NVT trú tại Sóc Trăng, cầm đầu lừa hàng chục thanh niên tại các địa phương
phía Nam sang Trung Quốc bán thận, trong đó có TCL, 20 tuổi, sinh viên bị tử vong
sau khi về Việt Nam; đầu năm 2011, công an thành phố Cần Thơ bắt 10 đối tượng,
đưa 75 thanh niên tại các tỉnh miền Tây sang Trung Quốc, Xinh-ga-po bán thận, ...
lực lượng chức năng đã tiếp nhận và hỗ trợ đưa 15 phụ nữ Việt Nam đẻ thuê tại Thái
Lan về nước; hoặc mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em (riêng địa bàn tỉnh Hà
Giang, từ năm 2008 đến nay phát hiện 115 vụ, chiếm đoạt 142 nạn nhân).
Nguồn: Báo cáo 571/BC-BCĐ ngày 7/11/2013
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Tháng 3 năm 2014 công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua
bán trẻ sơ sinh liên quan đến 07 đối tượng, do đối tượng TĐT 35 tuổi cầm đầu, từ
năm 2013 đến đầu năm 2014 đã lừa bán 20 trẻ sơ sinh... Từ 2008 đến quý II/2014
phát hiện 159 vụ, 324 đối tượng mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt 249 trẻ em.
Nguồn: Báo cáo 680/BC-BCĐ ngày 29/12/2014
Trong tổng số 3.961 đối tượng mua bán người được báo cáo trong giai đoạn từ
2008 đến giữa năm 2013, 58,7% là nam giới và 41,3% là phụ nữ ; 84,7% số này là
người dân tộc Kinh. Đa số các đối tượng mua bán người có trình độ học vấn từ THCS
trở xuống, cụ thể là 13,3% không biết chữ, 67,4% có trình độ THCS trở xuống và chỉ
có 18,3% có trình độ THPT trở lên. Hơn một phần ba trong số họ là nông dân làm
ruộng (37,7%), buôn bán tự do hoặc không có nghề (36,9%); nghề khác chỉ chiếm
25,4%. Hầu hết trong số này chưa từng có tiền án, tiền sự (85,2%) (Ban Chỉ đạo
138/CP 2013).
Trong giai đoạn 2011-2015, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 1.024 vụ
với 2.023 bị can về tội mua bán người. Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử 1.032 vụ
với 2.084 bị cáo về tội mua bán người, trong đó 3 bị cáo nhận án tù chung thân hoặc
tử hình, 152 bị cáo bị phạt tù từ 15 đến 20 năm, 667 bị cáo bị phạt tù từ 7 năm đến
dưới 15 năm và 1.050 bị cáo bị phạt tù từ 7 năm trở xuống (Ban Chỉ đạo 138/CP
2015a). Như vậy, có thể thấy các cơ quan chức năng Việt Nam đã rất nỗ lực trong
việc điều tra, xét xử đối với các tội phạm mua bán người, tuy nhiên hình phạt nhìn
chung còn quá nhẹ so với tính nghiêm trọng của loại hình tội phạm này.
Thủ đoạn và phương thức mà những kẻ mua bán người dùng để đưa phụ nữ và
trẻ em ra nước ngoài không có gì mới, nhưng nhiều phụ nữ và trẻ em vẫn tiếp tục mắc
bẫy. Hình thức phổ biến là kết hôn giả, hứa hẹn về việc làm có thu nhập cao.
Hộp 3. Phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài dưới hình thức hôn nhân.
Công an thành phố Cần Thơ bắt, xử lý Lee Chung Chen (người Hàn Quốc),
cùng với các đối tượng Việt Nam đã tổ chức cho 13 người Hàn Quốc xem mặt 130
phụ nữ Việt Nam để chọn làm vợ. Năm 2013, phá tiếp 01 chuyên án, bắt 04 đối
tượng, lừa 11 phụ nữ ở các tỉnh miền Tây dưới dạng kết hôn rồi bán sang Trung
Quốc làm gái mại dâm.
Nguồn: Báo cáo 571/BC-BCĐ ngày 7/11/2013
Nhiều phụ nữ và trẻ em bị lừa đi làm việc ở nước ngoài với mức lương cao, sau
đó bị cưỡng ép làm mại dâm hoặc cưỡng ép lao động (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
2011, Đoàn Hiền 2009, Trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam 2014).
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Hộp 4. Hứa hẹn về việc làm có thu nhập cao.
Tội phạm tổ chức thành những đường dây đưa người ra nước ngoài dưới dạng
lao động thời vụ, du lịch, thăm thân. Khi ra đến nước ngoài chúng bán, ép làm gái
mại dâm, hoặc cưỡng bức lao động. Nên nếu nạn nhân muốn về nước phải bỏ một
lượng tiền lớn để chuộc... Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 02 vụ, bắt 04 đối
tượng đưa 90 lao động sang Trung Quốc có dấu hiệu mua bán người.
Nguồn: Báo cáo 230/BC-BCĐ ngày 29/06/2015
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III. CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY VÀ TÁC ĐỘNG CỦA DI CƯ QUỐC TẾ

3.1. CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY DI CƯ LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
Di cư lao động quốc tế là bài toán mang nặng bản chất kinh tế. Vì thế các nguyên
nhân kinh tế đóng vai trò quan trọng nhất trong việc thúc đẩy loại hình di cư này. Báo
cáo Tổng quan về tình hình di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài (Cục Lãnh
sự, Bộ Ngoại giao 2011) đã nhận định:
Các yếu tố kinh tế như thu nhập thấp, nghèo đói, thiếu việc làm và các lựa chọn
mưu sinh là động lực chính trong quyết định di cư. Chênh lệch về mức sống, cơ hội
có việc làm với thu nhập cao hơn ở trong nước đã thúc đẩy người dân di cư tìm
những cơ hội mới, cho dù chỉ là tạm thời, ở nước ngoài. Di cư vì mục đích kinh tế là
loại hình di cư nổi trội, đặc biệt trong điều kiện toàn cầu hóa và tự do kinh tế.
Nhận định này vẫn còn nguyên giá
trị. Tình trạng dư thừa lao động trong
nước, số người thiếu việc làm và thất
nghiệp trong nước lớn, đặc biệt ở các
vùng nông thôn vùng Đồng bằng sông
Hồng, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền
Trung và vùng Đồng bằng sông Cửu
Long (Tổng cục Thống kê 2015) là yếu
tố rất quan trọng thúc đẩy người dân tìm
sinh kế ở thị trường lao động quốc tế.
Trong khi đó, tại các nước nhập cư lại có tình trạng thiếu lao động, đặc biệt là lao
động có kỹ năng, hoặc lao động trong các ngành nghề mà người dân nước sở tại
không muốn làm vì nhiều lý do khác nhau (không có hoặc uy tín nghề nghiệp
thấp, lương thấp, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, đơn điệu, nhàm chán,
v.v...). Thực trạng thiếu lao động tại các nước nhận, mức sống, mức lương và thu
nhập cao hơn nhiều so với mức lương và thu nhập của người lao động ở Việt Nam
đã tạo ra sức hút lớn của thị trường lao động quốc tế đối với lao động Việt Nam,
đặc biệt là các thị trường lao động thuộc các nước OECD.
Yếu tố thể chế, chính sách ở Việt Nam và tại các nước tiếp nhận lao động ngày
càng tạo điều kiện thuận lợi cho việc di cư lao động theo hợp đồng có thời hạn ở
nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy dòng di cư ra nước ngoài làm việc. Hệ
thống chính sách, pháp luật của Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn, chi phí và các
rủi ro khi đi lao động nước ngoài ngày càng giảm và lợi ích kinh tế từ việc đi lao
động nước ngoài ngày càng tăng. Bộ máy quản lý nhà nước tạo nhiều điều kiện thuận
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lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp và việc di cư hợp pháp của người lao động ra
nước ngoài làm việc.
Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, phương tiện và
điều kiện giao thông đi lại, các dịch vụ ngân hàng, chuyển tiền, ở cả trong nước và tại
các nước láng giềng, các nước nhận
người lao động trên thế giới ngày càng
thuận tiện, góp phần làm giảm chi phí
đi lại, giao dịch, chuyển tiền. Điều này
cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn
cho di cư lao động, thúc đẩy động lực
di cư.
Mạng lưới di cư là yếu tố quan
trọng khác góp phần thúc đẩy quá trình
di cư quốc tế nói chung và đi lao động ở
nước ngoài nói riêng. Nhiều nghiên cứu trên thế giới hiện nay đã cho thấy mạng lưới
di cư đã phát triển rộng khắp, giúp giảm bớt đáng kể chi phí di cư, khiến cho những
người nhập cư mới thuận lợi hơn trong việc ổn định và hội nhập ở nơi đến (Portes và
DeWind 2007a).
3.2. CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY DI CƯ HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI
Có rất nhiều yếu tố thúc đẩy di cư
du học ở nước ngoài. Dưới đây là một
số yếu tố chính thường được nêu lên
trong các lý thuyết về di cư quốc tế
cũng như trong các công trình nghiên
cứu hiện có, kể cả các bài viết trên
thông tin đại chúng (Ozden và Schiff
2006, Portes và DeWind 2007a, Portes
và DeWind 2007b).
Thứ nhất, học vấn có giá trị rất cao đối với người Việt Nam. Trong lịch sử dựng
nước và giữ nước, qua mọi giai đoạn thăng trầm của lịch sử, hiếu học là một truyền
thống của xã hội Việt Nam, là nguồn sức mạnh luôn được đề cao và coi trọng.
Thứ hai, thể chế chính sách của nhà nước khuyến khích việc du học nước ngoài.
Đây là yếu tố vô cùng quan trọng. Thông qua đó có thể tranh thủ hợp tác quốc tế về
giáo dục và thúc đẩy sự phát triển đất nước ngay từ những ngày đầu cách mạng.
Trong những năm trước Đổi mới, hàng năm nhà nước đã cử hàng nghìn người đi du
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học tại nhiều nước. Trong 30 năm qua Nhà nước đã có nhiều chính sách, chương
trình, giải pháp và đã có đầu tư lớn, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác quốc tế về giáo dục và
cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.
Thứ ba, giai đoạn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển
nhanh chóng của cuộc cách mạng về công nghệ thông tin đã tạo điều kiện ngày càng
thuận lợi cho Việt Nam mở cửa, giao lưu với thế giới, tăng cường cơ hội học tập quốc
tế cho người Việt Nam. Các cơ sở đào tạo, giáo dục, nghiên cứu quốc tế cũng tích cực
vào Việt Nam quảng bá, thu hút du học sinh Việt Nam đi đào tạo ở nước ngoài.
Thứ tư, mức thu nhập của người dân được cải thiện mạnh mẽ trong suốt 30 năm
qua đã đem lại tiềm lực kinh tế cho nhiều gia đình, giúp họ có khả năng chi trả kinh
phí cho con em mình khi ra nước ngoài học tập.
Thứ năm, cộng đồng người Việt ở nước ngoài có vai trò to lớn trong việc thúc
đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo. Nhiều giáo sư Việt kiều đã trực
tiếp tìm học bổng, tuyển chọn và đào tạo cho công dân Việt Nam. Nhiều gia đình
Việt kiều đã hỗ trợ cho người thân của mình ở Việt Nam đi du học dưới nhiều hình
thức. Hơn 4 triệu người Việt Nam đang cư trú tại 101 quốc gia và vùng lãnh thổ19,
là một nguồn lực vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu quốc tế về giáo
dục và đào tạo. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã tạo thành mạng lưới
di cư ở cả nơi đến và nơi đi, hỗ trợ tích cực về thông tin, kinh nghiệm và cả về
kinh tế, giúp giảm đáng kể chi phí và tăng cơ hội di cư du học.
Cuối cùng phải kể đến nỗ lực và quyết tâm của bản thân các em học sinh, các
công dân Việt Nam trong việc học ngoại ngữ, chuẩn bị tốt yêu cầu đầu vào của các cơ
sở đào tạo nước ngoài, tự tìm học bổng đi du học nước ngoài.
3.3. CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Các nghiên cứu ở Việt Nam về kết hôn có yếu tố nước ngoài trong khoảng 15
năm qua thường nêu hai loại hôn nhân sau đây:
Loại thứ nhất là kết hôn với người nước ngoài (kể cả người gốc Việt) vì mục đích
kinh tế. Mục đích kinh tế có thể của cá nhân, cũng có thể của gia đình gây sức ép cho
cá nhân kết hôn với người nước ngoài. Nhiều phụ nữ từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu
Long hay ở Quảng Ninh, Hải Phòng kết hôn với người Trung Quốc, Đài Loan, Hàn
Quốc có thể vì mục đích này (Hoàng Bá Thịnh 2011, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn
Văn Nhiều Em và Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2012, Vũ Mạnh Lợi và Vũ Tuấn Huy
2006). Kết hôn kiểu này có thể xảy ra nhanh chóng thông qua môi giới; cô dâu thậm
chí không biết ngoại ngữ, chú rể không biết tiếng Việt, cô dâu và chú rể không có
nhiều thời gian tìm hiểu nhau và không biết về nhau.
19

2012: http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/KieuBao/2012/8/AC00DE8998409F1F/
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Loại hình hôn nhân thứ hai là kết quả của hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ.
Thanh niên các quốc gia khác nhau gặp gỡ, làm việc và sinh hoạt cùng nhau, qua đó
dẫn đến hôn nhân. Những cuộc hôn nhân dạng này thường dựa trên tình yêu, dù yếu
tố kinh tế cũng có thể là một cân nhắc quan trọng và các cặp kết hôn kiểu này thường
có khả năng giao tiếp với nhau tốt trước khi kết hôn bằng ngôn ngữ chung hoặc bằng
ngôn ngữ mẹ đẻ của một trong hai bên.
3.4. CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY DI CƯ NHẬN CON NUÔI CÓ YẾU TỐ
NƯỚC NGOÀI
Con nuôi chủ yếu bao gồm trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt. Theo quy luật cung - cầu, có 2 nhóm yếu tố tác động đến việc nhận con nuôi.
Nhóm yếu tố cung liên quan đến số lượng trẻ em cần được nhận làm con nuôi. Nhóm
yếu tố cầu liên quan đến số lượng người nước ngoài (kể cả Việt kiều) có nhu cầu
nhận con nuôi Việt Nam.
Một bộ phận trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thường liên quan đến
nghèo khổ, sinh đẻ nhiều con nhưng không nuôi được, sinh con ngoài giá thú, hoặc
một số vị thành niên và nữ thanh niên sinh con khi còn quá trẻ và chưa có chồng.
Những trẻ em này cần một mái ấm gia đình.
Các nước nhận con nuôi, thường là các nước phát triển, có chuẩn mực gia đình ít
con, thậm chí không có con, và có tỷ lệ cao các gia đình hiếm muộn hoặc không
muốn sinh con. Nhu cầu nhận con nuôi của các cặp vợ chồng ở các nước phát triển là
rất lớn. Trong số họ, nhiều người muốn nhận con nuôi từ các nước đang phát triển
như Việt Nam.
3.5. CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY DI CƯ DO MUA BÁN NGƯỜI
Những nghiên cứu về mua bán người xuyên quốc gia và các thông tin từ các
chương trình phòng chống mua bán người của các tổ chức và Bộ, ngành hữu quan
trong thời gian qua đã cho thấy các nạn nhân của mua bán người bị đưa qua biên giới
dưới dạng bắt cóc hay cưỡng ép có tỷ lệ thấp mà chủ yếu dưới hình thức lừa đảo. Chỉ
đến khi đã ra khỏi Việt Nam thì nạn nhân mới biết mình bị lừa. Không biết tiếng
nước sở tại, không có quan hệ thân thích, không nơi nương tựa, lại bị khống chế, đe
dọa do các khoản tiền nợ, bị giữ giấy tờ tùy thân và một phần lo sợ luật pháp nước sở
tại, nạn nhân buộc phải phục tùng những kẻ buôn người (Ban Chỉ đạo 138/CP 2013,
Đoàn Hiền 2009, Trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam 2014).
Về phía nạn nhân, những nguyên nhân thường được nêu lên là sự nghèo khổ,
thiếu việc làm, thiếu hiểu biết, thiếu sự quan tâm của gia đình kết hợp với mong
muốn đổi đời nhanh đã khiến cho nhiều phụ nữ và trẻ em trở thành nạn nhân của
những kẻ buôn người thông qua lừa đảo bằng những viễn cảnh không có thật ở nước
ngoài (Ban Chỉ đạo 138/CP 2013, Đoàn Hiền 2009).
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Về phía những kẻ buôn người, lợi nhuận lớn là lý do thường được đưa ra khiến
cho những kẻ buôn người không từ một thủ đoạn nào để thực hiện hành vi phạm tội.
Đáng chú ý là có những kẻ buôn người cũng đã từng là nạn nhân của việc buôn người
trước đó.
Có nguyên nhân mang tính cấu trúc xã hội, như sự nghèo khổ, bất bình đẳng
giới, thiếu việc làm ở nơi đi, sự phát triển công nghiệp tình dục ở nơi đến, thiếu
nhân công làm các công việc mà người dân ở nơi đến không muốn làm (việc nhà,
nông nghiệp, lao động chân tay đơn giản...) và thực trạng mất cân bằng giới tính
trong cơ cấu dân số ở nơi đến (đàn ông khó lấy vợ ở Trung Quốc). Những yếu tố
cấu trúc ở nơi đi và nơi đến tương tác với nhau, tạo môi trường thuận lợi cho tội
phạm mua bán người hoành hành và trục lợi (Wang 2005).
Quy định pháp luật về phòng chống mua bán người tuy khá chặt chẽ nhưng việc
thực hiện luật và các chính sách phòng chống mua bán người còn gặp nhiều khó khăn,
chưa đẩy lùi và ngăn chặn triệt để được các vụ mua bán người qua biên giới.
3.6. TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DI CƯ
Nhiều nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam cho thấy di cư nói chung và di cư
quốc tế nói riêng phần lớn xuất phát từ lý do kinh tế. Người di cư mong muốn tìm
được việc làm tốt hơn, có thu nhập cao hơn so với những gì họ có ở quê nhà. Đối với
phần lớn người di cư, mong đợi này có thể được đáp ứng. Có thể thấy sự thay đổi
việc làm, thu nhập cá nhân là rõ rệt và phổ biến nhất cùng với di cư. Những phần trên
của báo cáo đã cho thấy những người lao động ra nước ngoài có mức thu nhập cao
hơn nhiều so với mức lương trung bình của họ trong nước.
Ngoài cơ hội việc làm và mức thu nhập, người lao động ra nước ngoài còn học
hỏi được nhiều điều khác trong cuộc sống làm việc ở nước sở tại, ví dụ như trình độ
ngoại ngữ, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng sống và được làm việc trong môi trường
có trình độ và kỷ luật cao, góp phần làm phong phú thêm vốn hiểu biết về thế giới
(Dang Nguyen Anh et al. 2010).
Những du học sinh, tu nghiệp sinh, thực tập sinh Việt Nam ra nước ngoài thường
có cơ hội tiếp xúc với hệ thống giáo dục và đào tạo tốt hơn và một môi trường luật
pháp kỷ cương hơn so với trong nước. Nhiều người trong số này còn tham gia vào
các hoạt động chuyên môn hay nghề nghiệp để tạo thu nhập tùy theo quy định luật
pháp của nước sở tại. Sau khi hoàn thành chương trình học tập, họ còn xây dựng
được mạng lưới quan hệ và qua đó tăng thêm vốn xã hội trong cuộc đời và sự nghiệp
sau này.
Di cư quốc tế, tuy nhiên, không chỉ có các tác động tích cực bởi không phải ai
cũng thành công trong nỗ lực mưu sinh cho bản thân và gia đình. Tác động tiêu cực
có thể xảy ra đối với một bộ phận người Việt Nam di cư quốc tế.
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Đối với người lao động ra nước ngoài làm việc, bên cạnh những lợi ích do các cơ
hội việc làm và cơ hội học tập đem lại, họ phải đương đầu với nhiều khó khăn trong
quá trình hòa nhập xã hội ở nước sở tại. Đó là sự kỳ thị xã hội, thái độ phân biệt đối
với lao động nước ngoài, khó khăn trong các thủ tục pháp lý (quyền công dân, vấn đề
quốc tịch và những ràng buộc pháp lý về giấy phép làm việc). Nhiều trường hợp bị
chủ thuê lao động vi phạm hợp đồng, cắt giảm lương và phụ cấp, giao cho những
công việc không đúng với cam kết trong hợp đồng, thậm chí bị bóc lột và ngược đãi.
Vụ 52 công nhân lao động Việt Nam đi Algeria vào tháng 7/2015 bị chủ đánh đập,
ngược đãi, bỏ đói chỉ sau hơn một tháng làm việc và phải về nước vào đầu tháng
11/2015 là một ví dụ điển hình20. Trang tin điện tử VNExpress ngày 6/10/2015 có
bài viết "Lao động Việt Nam ở Algeria kêu cứu vì bị đánh đập" cho biết gia đình
của một lao động trong số đó đã phải cắm sổ đỏ nhà, nộp chi phí hơn 47 triệu đồng
để cho chồng đi lao động nhưng cho đến đầu tháng 10 mới nhận được hơn hai triệu
đồng tiền lương tháng 7. Vụ việc này đã khiến Chính phủ phải vào cuộc và với sự
chỉ đạo của Thủ tướng, người lao động mới được đền bù mỗi người USD 1.70021.
Nhiều người lao động đi nước ngoài khác đã không may mắn như vậy trong việc
nhận bồi thường.
Những người Việt Nam cư trú ở nước ngoài không chính thức, hoặc do di cư bất
hợp pháp, hoặc di cư hợp pháp nhưng ở lại sau khi hết thời hạn cư trú, hay bỏ việc ra
ngoài làm không theo hợp đồng, không được pháp luật bảo vệ, dễ trở thành nạn nhân
cho các nhóm tội phạm (Anthony Le Duc, 2016).
Người di cư ra nước ngoài không phải lý do kết hôn hay đoàn tụ gia đình thường
phải xa gia đình, vợ chồng, con cái lâu ngày và điều đó có thể làm xói mòn sự gắn kết
gia đình, dẫn đến nguy cơ ly hôn cao (đối với người có vợ/chồng) do tình cảm vợ
chồng có thể thay đổi trong thời gian xa cách (Dang Nguyen Anh et al. 2010).
Đối với những trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài, không phải ai cũng
thành công trong hôn nhân. Tại Hội nghị toàn quốc về hôn nhân và gia đình có yếu tố
nước ngoài tại Cần Thơ ngày 22/04/2011, các chuyên gia đã nhận định22:
Tình trạng ngày càng có nhiều phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài
thông qua hoạt động môi giới không chính thức, đã khiến hàng ngàn phụ nữ sau khi
kết hôn lâm vào hoàn cảnh sống khó khăn, bị ngược đãi, bị buôn bán với mục đích
mại dâm, thậm chí bị đánh đập dẫn đến thương tật suốt đời hoặc tử vong. Trào lưu
kết hôn không mang tính tự nguyện, kết hôn vì mục đích kinh tế (kết quả khảo sát xã
20

Xem http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/lao-dong-viet-nam-o-algeria-keu-cuu-vi-bi-danh-dap-3291429.html
Xem http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/52-lao-dong-o-algeria-se-ve-nuoc-trong-10-ngay-toi-3304578.html
22
Tin trên trang web của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới về Hội nghị toàn quốc về hôn nhân và gia đình có
yếu tố nước ngoài tại Cần Thơ ngày 22/04/2011 (http://ifgs.vass.gov.vn/Tin-hoat-dong/Hoi-nghi-toan-quoc-vehon-nhan-va-gia-dinh-co-yeu-to-nuoc-ngoai-100615.html)
21
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hội học gần đây nhất cho thấy có 31% phụ nữ Việt Nam muốn lấy chồng Đài Loan để
kiếm việc làm, tăng thu nhập; 15,6% muốn lấy chồng nước ngoài giàu có để giúp đỡ
gia đình) không chỉ làm tăng nguy cơ mất cân bằng giới tính ở độ tuổi kết hôn, xúc
phạm nhân phẩm phụ nữ Việt Nam mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình an ninh,
chính trị, trật tự an toàn xã hội, thuần phong mỹ tục và mối quan hệ đối ngoại giữa
Việt Nam với quốc gia, vùng lãnh thổ nơi mà phụ nữ Việt Nam kết hôn tới.
Tóm lại, tác động của di cư quốc tế rất đa dạng, nhiều chiều, có cả các tác động
tích cực và tác động tiêu cực đối với bản thân người di cư. Những người di cư theo
con đường chính thức, có đủ thủ tục, giấy tờ pháp lý được chính quyền Việt Nam và
nước đến công nhận thường có ít rủi ro hơn các dạng di cư không chính thức khác.
3.7. TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH
Nghiên cứu của Viện Xã hội học và UNICEF năm 2009-2010 về "Di cư quốc tế
– những tác động tới gia đình và các thành viên ở lại" tại 5 tỉnh cho thấy di cư quốc tế
có tác động tích cực đối với kinh tế hộ gia đình. Ở cấp độ gia đình, tiền gửi về từ di
cư giúp mức sống của hộ gia đình tốt hơn so với trước di cư như mức khá trở lên tăng
10 lần, mức sống trên trung bình tăng 7 lần. Trong khi đó số hộ nghèo giảm gần 3 lần
so với trước khi di cư (Hình 18).
Hình 18. Tỷ lệ mức sống hộ gia đình trước di cư và sau di cư.
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Nguồn: Viện Xã hội học 2010.
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Một nghiên cứu khác của Đặng Nguyên Anh và đồng nghiệp đo lường tác động
kinh tế-xã hội của di cư quốc tế tại 6 tỉnh ở Việt Nam năm 201023 cũng cho thấy gia
đình của những người di cư quốc tế đã nhận được nhiều trợ giúp của người di cư từ
tiền gửi về (Đặng Nguyên Anh et al. 2010). Đáng chú ý là các hộ nghèo ở cả thành
thị và nông thôn trong mẫu nghiên cứu đều có tỷ lệ cao nhận được tiền gửi về từ
người di cư quốc tế, góp phần tích cực vào giảm nghèo ở quê hương nơi đi24 (Hình
19). Hình 19 còn cho thấy có một tỷ lệ đáng kể hộ gia đình không có người di cư vẫn
nhận được tiền hỗ trợ từ người di cư quốc tế mà không phải thành viên hộ gia đình họ
gửi. Như vậy, di cư quốc tế chẳng những có tác động trực tiếp đến tình trạng kinh tế
của các hộ gia đình có người di cư, mà còn có tác động kinh tế trực tiếp đến một số
hộ khác ở trong nước. Nói cách khác, tác động kinh tế của di cư quốc tế có tính chất
lan tỏa, vượt ra ngoài khuôn khổ của những hộ có người di cư.
Hình 19. Tỷ lệ phần trăm hộ gia đình nhận được tiền gửi về từ người di cư quốc tế.

Nguồn: Dang Nguyen Anh, et al. (2010). Development on the Move: Measuring and
Optimising Migration’s Economic and Social Impacts in Vietnam, Global
Development Network (GDN) and the Institute for Public Policy Research (IPPR).

23

Mẫu nghiên cứu gồm 1508 hộ gia đình ở 6 tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên, Nghệ An, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh,
và Cần Thơ. Mẫu nghiên cứu được chia đều cho 3 loại hộ gồm: hộ đang có người di cư ở nước ngoài, hộ đã
từng có người di cư ở nước ngoài nhưng đã về nước sống trong hộ, và hộ không có người di cư ở nước ngoài.
24
Sử dụng kết quả của Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2006, Abella và Ducanes (2006) cho thấy trên phạm
vi cả nước, chỉ có 7,6% hộ gia đình thuộc nhóm ngũ vị phân nghèo nhất nhận được tiền gửi về từ nước ngoài so
với 48,5% của nhóm ngũ vị phân giàu nhất. Lưu ý là đây là phân tích về tiền gửi về từ nước ngoài, không nhất
thiết của người di cư lao động quốc tế.
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Tiền gửi về của người di cư quốc tế được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau,
nhưng tác động của nó thường được nhắc đến là việc nâng cao cơ hội cho con đi học,
giảm tỷ lệ bỏ học ở trẻ em, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc
sức khỏe cho các thành viên trong gia đình và nâng cao mức sống nói chung trong gia
đình (Chappell et al. 2010, Đặng Nguyên Anh et al. 2010, Nguyễn Hồng Thái 2013,
Zhang et al. 2012).
Di cư kết hôn quốc tế cũng có tác động tích cực trong việc thay đổi định kiến
giới. Nhóm nghiên cứu của Đặng Nguyên Anh cho thấy di cư quốc tế gia tăng cơ hội
học tập cho phụ nữ và đa số người di cư khi trở về đều nhận thấy tầm quan trọng của
bình đẳng giới (Đặng Nguyên Anh et al. 2011). Ở những nơi có nhiều phụ nữ Việt
Nam kết hôn thành công với người nước ngoài và việc kết hôn đem lại nhiều lợi ích
cho gia đình và cộng đồng, người dân và cộng đồng có xu hướng thay đổi định hướng
giá trị đối với con gái, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương (Hoàng Bá
Thịnh 2011).
Tuy nhiên, không phải gia đình nào có người di cư cũng được hưởng lợi từ người
di cư quốc tế. Như các số liệu nêu trên cho thấy, có một bộ phận hộ gia đình có người
di cư quốc tế không (hoặc chưa) nhận được tiền gửi về. Việc đầu tư cho người di cư
quốc tế qua các khoản phí và tiền ký quỹ đã tiêu tốn khá nhiều nguồn lực kinh tế mà
không phải gia đình nào sau đó cũng hoàn được vốn. Đối với các trường hợp di cư
không chính thức qua đường du lịch, sau đó ở lại nước ngoài làm việc không chính
thức, nguy cơ thiệt hại lớn về kinh tế của gia đình là hiện hữu. Ngoài ra, như trên đã
nêu, di cư quốc tế cũng khiến nhiều cặp vợ chồng phải sống xa cách lâu dài, cha/mẹ
chia tay con cái và không có điều kiện chăm sóc con cái, cha mẹ già ở nhà. Nhiều gia
đình thậm chí tan nát vì ly hôn. Cái giá phải trả về mặt tình cảm gia đình, tinh thần là
rất lớn.
Đối với người di cư du học, gia đình phải đầu tư và chi một khoản tiền lớn để
đưa con em mình đi học, kể cả học phí lẫn chi phí đi lại, sinh hoạt tại nước đến. Ước
tính năm 2013 tổng số tiền người Việt Nam phải chi cho việc đi học ở nước ngoài
chiếm hơn 1% GDP25 (International Consultants for Education and Fairs (ICEF)
2014). Đây là khoản tiền rất lớn, chủ yếu do các gia đình đầu tư cho con em mình đi
du học.
3.8. TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NƠI XUẤT CƯ
Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy di cư quốc tế đóng góp lớn cho nền kinh tế
quốc gia xuất cư. Trên toàn cầu, nếu lượng kiều hối gửi về nước năm 1990 chỉ hơn 50
tỷ USD thì đến năm 2009 quy mô kiều hối là 417 tỷ USD (Henning 2011). Báo cáo
25

Xem thêm: http://markashwill.com/2014/07/17/125000-vietnamese-studied-overseas-in-2013/
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của Liên Hợp quốc cũng cho thấy Nam Á và Ðông Á là vùng được hưởng lợi nhiều
nhất từ lượng kiều hối.
Ở Việt Nam lượng kiều hối được gửi về nước luôn có vai trò quan trọng đối với
gia đình người nhận cũng như đối với sự phát triển đất nước. Hình 20 cho thấy lượng
kiều hối từ nước ngoài gửi về Việt Nam theo thời gian. Có thể thấy lượng kiều hối
gửi về là rất lớn và tăng liên tục qua các năm. Lượng kiều hối gửi về chỉ giảm chút ít
năm 2009 do tác động của khủng hoảng tài chính thế giới, song sự sụt giảm này chỉ
diễn ra một thời gian ngắn, rồi tăng lại mạnh mẽ trở lại. Năm 2014 lượng kiều hối gửi
về là 12 tỷ USD, chiếm 6,4% GDP, năm 2015 lượng tiền gửi về là 13 tỷ đô la Mỹ,
chiếm khoảng 7% GDP của năm và năm 2016 ước tính lượng tiền gửi về là 13,38 tỷ
đô la Mỹ26. Trong số các nước ASEAN, tỷ trọng lượng kiều hối so với GDP năm
2014 của Việt Nam lớn hơn hẳn các nước còn lại, chỉ đứng sau Philippines (10%
GDP) (ILO 2015). Từ nhiều năm nay ở Việt Nam, lượng kiều hối đã vượt xa ODA
(Đinh Văn Hải 2014).
Hình 20. Tiền gửi về của người Việt Nam ở nước ngoài/vùng lãnh thổ bên ngoài.
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Nguồn: http://www.worldbank.org/migration (số liệu năm 2016
là ước tính của các chuyên gia WB).
26

Theo thông báo của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2015 của Việt Nam là 4192,9 nghìn tỷ đồng, tương
đương khoảng 186,5 tỷ USD (xem https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=15507).
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Hình 21 cho thấy luồng kiều hối chuyển về Việt Nam từ các quốc gia trên thế
giới vào năm 2015. Có thể thấy nước nào có nhiều người Việt thì cũng có lượng tiền
gửi về nước lớn. 12 nước có nhiều người Việt định cư cũng có lượng tiền gửi về lớn
nhất (hơn 100 triệu USD) bao gồm Hoa Kỳ, Ô-xtơ-rây-li-a, Ca-na-đa, CHLB Đức,
Pháp, Hàn Quốc, Cộng hòa Séc, Nhật, Trung Quốc, Anh, Cam-pu-chia và Ma-lai-xia. Riêng ở Hoa Kỳ năm 2015 ước tính 1,4 triệu người Việt Nam đã gửi về nước hơn 7
tỷ USD (World Bank Group 2016).
Hình 21. Luồng tiền gửi về Việt Nam của người Việt Nam năm 2015.
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Nguồn: http://www.worldbank.org/migration.
Hình 22 so sánh tiền gửi về của một số quốc gia. Có thể thấy lượng kiều hối về
Việt Nam khá lớn so với các nước khác ở Đông Nam Á. Đây là nguồn lực rất lớn mà
không phải nước nào cũng có được.
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Hình 22. Lượng kiều hối gửi về Việt Nam và một số nước trong khu vực năm 2015.
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Nguồn: http://www.worldbank.org/migration
Đinh Văn Hải (2014) đã phân tích rút ra kết luận về 7 tác động về tài chính cho
đất nước: (1) là nguồn thu ngoại tệ ổn định, không hoàn lại, tạo nguồn vốn cho phát
triển kinh tế; (2) không phải đầu tư hoặc đầu tư không đáng kể; (3) tránh được nhiều
tác động xấu thường đi kèm với đầu tư FDI (ô nhiễm môi trường, không tạo sản
phẩm cạnh tranh với sản phẩm trong nước...), hay ODA (không phải vay nợ, trả lãi);
(4) góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, nâng cao năng lực sản xuất và
cạnh tranh của Việt Nam; (5) hỗ trợ cán cân thanh toán quốc gia; (6) đóng góp cho sự
gia tăng tiết kiệm của quốc gia và (7) đóng góp tích cực cho thị trường tài chính
(Đinh Văn Hải 2014). Một nghiên cứu gần đây của Vũ Văn Chung cho thấy lượng
kiều hối gửi về có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế cả ở cấp quốc gia lẫn cấp
tỉnh (Vũ Văn Chung 2015).
Đương nhiên kiều hối không chỉ do người lao động ra nước ngoài gửi về nhưng
khoản tiền người lao động gửi về cũng góp phần rất đáng kể trong tổng số lượng kiều
hối gửi về nước và cũng có tác động tích cực giống như kiều hối nói chung. Ở phần
trên của báo cáo, dựa trên số liệu về mức lương và thu nhập của người lao động di cư
chính thức theo thống kê của Bộ LĐ-TB-XH, ước tính số tiền gửi về của người đi lao
động ở nước ngoài năm 2014 là hơn 3 tỷ USD - một con số rất có ý nghĩa đối với sự
phát triển kinh tế-xã hội trong nước.
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Bên cạnh những lợi ích kinh tế, di cư lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước
ngoài còn đem lại nhiều nguồn lợi khác thông qua việc chuyển giao công nghệ, tay
nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo. Đồng thời, di cư quốc tế cũng có nhiều tác
động tích cực trên phương diện trao đổi văn hóa, khoa học kỹ thuật, học tập và nâng
cao dân trí27.
Người Việt Nam ra nước ngoài, dù dưới hình thức đi lao động, du học, hay vì lý
do hôn nhân, đoàn tụ gia đình có điều kiện tiếp thu tinh hoa của các nền văn hóa trên
thế giới và là cầu nối với cộng đồng người Việt trên thế giới. Đây là một lực lượng
quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.
Bên cạnh đó, các quốc gia đang phát triển có nhiều lao động ở nước ngoài cũng
gặp những khó khăn trong công tác quản lý. Đó là việc duy trì sự cố kết gia đình, tình
đoàn kết cộng đồng, giảm thiểu bất bình đẳng giữa các nhóm dân cư, phòng chống
mua bán người cũng như các tệ nạn xã hội có liên quan đến làn sóng di cư quốc tế
ngày càng gia tăng và khó kiểm soát. Ở những vùng có nhiều phụ nữ Việt Nam đi lấy
chồng nước ngoài (như Đồng bằng Sông Cửu Long, Quảng Ninh, Hải Phòng), nam
giới gặp nhiều khó khăn trong việc lấy vợ do thiếu phụ nữ trong độ tuổi kết hôn tại
địa phương (Hoàng Bá Thịnh 2011).
Di cư quốc tế cũng đưa đến tình trạng "chảy máu chất xám" do sự ra đi hoặc
không trở về nước của các chuyên gia có trình độ, tay nghề cao. Trên thực tế, rất
nhiều chuyên gia giỏi từ các nước đang phát triển di cư sang các nước phát triển làm
việc. Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Ô-xtơ-rây-li-a, Niu Di-lân là thí dụ về những quốc gia có
chính sách thu hút người nhập cư có chuyên môn cao và hạn chế nhập cư những
người không có trình độ chuyên môn (OECD 2011). Chính sách nhập cư của các
nước châu Âu tỏ ra mềm mỏng hơn. Khu vực này tiếp nhận nhiều lao động phổ thông
và những trường hợp này được coi là bộ phận "không thể thiếu được" do họ chấp
nhận làm các việc mà người dân sở tại không muốn làm. Lao động phổ thông đóng
góp nhiều hơn so với phần họ được thụ hưởng từ hệ thống an sinh xã hội bởi họ có ít
đòi hỏi về phúc lợi từ hệ thống an sinh (OECD 2011).
Ước tính năm 2010-2011 có đến 522 nghìn người Việt Nam có trình độ đại học
trở lên đang làm việc ở nước ngoài là người nhập cư28 (World Bank Group 2016).
Hình 23 cho thấy số điều dưỡng viên và bác sỹ người nước ngoài đang làm việc tại
các nước OECD năm 2000/2001 và 2010/2011. Lưu ý là trong các nước phát triển,
Anh, CHLB Đức và Ca-na-đa cũng mất nhiều y tá và bác sỹ do di cư; Hoa Kỳ được
hưởng lợi nhiều nhất. Hầu hết các quốc gia khác có điều dưỡng viên và bác sỹ làm
27

Thông báo số 303/TB-VPCP ngày 24 tháng 08 năm 2012 về “Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn
Thiện Nhân tại Hội nghị hợp tác lao động Việt Nam-Hàn Quốc nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao giữa hai nước”.
28
Báo cáo của Worldbank Group (2016) không nêu rõ đó là người di cư từ Việt Nam trong năm hay từ nhiều
năm trước.
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việc ở các nước OECD. Hơn 7 nghìn bác sỹ và hơn 5 nghìn điều dưỡng viên là người
sinh ở Việt Nam nhưng đang làm việc tại các nước OECD năm 2000/2001 và con số
này đã tăng lên hơn 10.000 bác sĩ và hơn 10.000 điều dưỡng viên vào năm
2010/2011. Con số này có thể bao gồm Việt kiều, nhưng sự gia tăng mạnh mẽ số
người sinh ở Việt Nam nhưng đang làm việc tại các nước OECD trong thời gian 10
năm đó cho thấy trong số những người này có rất nhiều công dân Việt Nam di cư
sang các nước OECD làm việc trong khi nhu cầu về bác sỹ và điều dưỡng viên ở Việt
Nam rất lớn. Các nước Đông Nam Á ước tính thiếu gần 1,2 triệu điều dưỡng viên và
bác sỹ năm 2000/2001 và thiếu hơn 661.000 bác sĩ và điều dưỡng viên vào năm
2010/2011 (OECD 2015).
Hình 23. Vấn đề “chảy máu chất xám”: Số y tá và bác sỹ người nước ngoài
đang làm việc tại các nước OECD năm 2000/01 và 2010/11.

Nguồn: OECD. 2015. International Migration Outlook 2015: Changing patterns
in the international migration of doctors and nurses to OECD countries.
Hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, sự phát triển mạnh
mẽ của các phương tiện giao thông hiện đại và tốc độ phát triển kinh tế ngày càng
mang tính toàn cầu thì nhận thức của nhiều quốc gia đối với vấn đề "chảy máu chất
xám" đã có nhiều thay đổi. Đầu tư nước ngoài từ các nước phát triển vào các nước
đang phát triển gia tăng nhanh chóng, kéo theo nhu cầu đưa nhiều chuyên gia giỏi của
các nước phát triển đến làm việc tại các nước đang phát triển. Đồng thời, nhiều
chuyên gia giỏi của các nước đang phát triển là người nhập cư thành công ở các nước
phát triển cũng đầu tư trở lại cho nước nhà, đồng thời hình thành nên các "cộng đồng
xuyên quốc gia". Ngày nay, chính phủ ở các nước phát triển và các nước đang phát
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triển nhìn chung đều nhận thấy lợi ích của việc di cư quốc tế, liên kết, liên thông thị
trường lao động, cả với lao động giản đơn và lao động có trình độ cao (Mattoo và
Carzaniga 2003).
Gần đây, nhiều nghiên cứu về di cư quốc tế ở trong nước chỉ ra rằng di cư lao
động quốc tế có quy mô ngày càng tăng và lý do di cư ngày càng đa dạng, đặc biệt
với sự gia tăng di cư của phụ nữ và trẻ em (Đặng Nguyên Anh et al. 2010, Trung tâm
Thông tin tư liệu dân số và Tổng cục Dân số 2011). Các tác giả đã đi đến kết luận là
di cư quốc tế có tác động tích cực đến mức thu nhập và chi tiêu của gia đình có người
di cư so với gia đình không có người di cư; người di cư nhìn chung có nhiều kênh gửi
tiền về nước trợ giúp gia đình; những hộ có người di cư cũng có mức độ tiết kiệm cao
hơn các hộ không có người di cư và di cư cũng có tác động tích cực tới đầu tư của gia
đình cho việc học hành của con em. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên cũng chỉ ra
những tác động không mong muốn của di cư quốc tế như gây mất ổn định gia đình,
làm tăng tỷ lệ ly hôn hoặc ly thân (Đặng Nguyên Anh et al. 2010).
Di cư vì lý do học tập phát triển mạnh, có thể có tác động gián tiếp đến việc phát
triển thị trường giáo dục ở Việt Nam. Nhu cầu tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến
trên thế giới, cả ở bậc phổ thông và bậc học cao hơn, của người Việt Nam rất lớn và
có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có khả
năng tài chính để đưa con em mình ra nước ngoài học tập. Hàm ý của vấn đề này là
với một dân số có quy mô lớn nhiều người trẻ tuổi thì nhu cầu học tập từ các nền giáo
dục-đào tạo tiên tiến trên thế giới cũng rất mạnh mẽ. Việt Nam đang trở thành một thị
trường rất hấp dẫn các nhà tuyển dụng và đầu tư nước ngoài về giáo dục. Đầu tư nước
ngoài vào Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo có thể sẽ tăng lên mạnh mẽ
trong thời gian tới. Đồng thời, Việt Nam cũng có thể tham gia vào thị trường cung
cấp dịch vụ giáo dục cho các học sinh/sinh viên nước ngoài muốn vào Việt Nam học
tập ở những môn/ngành mà Việt Nam có lợi thế, nhất là khi Việt Nam có các cơ sở
đào tạo với chất lượng quốc tế.
3.9. TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NƠI ĐẾN VÀ SỰ HÒA NHẬP
CỦA NGƯỜI DI CƯ VÀO CỘNG ĐỒNG NƠI ĐẾN
Nhìn chung, đối với các quốc gia phát triển, cơ cấu dân số già cùng với tỷ lệ sinh
rất thấp khiến cho việc thiếu hụt nhân công ngày càng trầm trọng ở mọi trình độ nghề
nghiệp. Nhu cầu về nguồn nhân lực ở các nước phát triển kết hợp với sự dư thừa lao
động, thiếu việc làm cho thanh niên ở các nước đang phát triển, sự chênh lệch quá lớn
giữa mức tiền lương, tiền công, và mức sống giữa các quốc gia sẽ khiến cho di cư
quốc tế có chiều hướng tăng trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, lao động nhập cư
có vai trò quan trọng trong việc cung ứng lao động cho các lĩnh vực mà người dân sở
tại không muốn làm.
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Người lao động nhập cư có trình độ chuyên môn cao luôn luôn được đón chào ở
hầu hết các nước trên thế giới (chảy máu chất xám) vì họ có thể đóng góp tích cực và
hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật và văn hóa, nghệ thuật.
Học sinh, sinh viên cũng là những người được hoan ngênh ở nhiều quốc gia do những
đóng góp to lớn của họ cho nước sở tại. Riêng tiền học phí và các chi phí sinh hoạt của
lưu học sinh đã là một nguồn đóng góp lớn về kinh tế của nhiều nước. Chẳng hạn ở
Nga năm 2006 có 4,9 nghìn sinh viên Việt Nam đang du học và theo ước lượng của Bộ
Giáo dục Nga thì trong năm đó sinh viên Việt Nam đã chi trả hết 30,5 triệu USD, trong
đó có 11,7 triệu là tiền học phí và 18,8 triệu là chi phí sinh hoạt (Chesnokov 2011). Báo
cáo mới đây của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho thấy năm học 2014-2015 có 974.926 học
sinh/sinh viên nước ngoài đến Hoa Kỳ học tập, ước tính đóng góp trực tiếp cho nền
kinh tế Hoa Kỳ là 30,8 tỉ USD (US Department of Commerce 2016). Như vậy, tính
trung bình, mỗi học sinh/sinh viên nước ngoài sang Hoa Kỳ học tập một năm đóng góp
cho nền kinh tế nước này khoảng 31.600 USD/năm. Số tiền mà cá nhân và gia đình
phải bỏ ra chiếm 63,6% tổng chi phí cho việc học ở Hoa Kỳ của sinh viên nước ngoài,
còn lại là học bổng tài trợ của các quỹ khác nhau. Cũng theo tài liệu này, năm học đó có
18.722 học sinh/sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ. Nếu mỗi học sinh/sinh
viên Việt Nam đóng góp vào nền kinh tế Hoa Kỳ theo mức trung bình kể trên (chỉ tính
63,6% chi phí) thì tổng số tiền mà học sinh/sinh viên Việt Nam đóng góp cho nền kinh tế
Hoa Kỳ trong năm học 2014-2015 là 376,2 triệu USD. Con số này có thể không sát với
thực tế vì nhiều lý do khác nhau, song cho thấy việc đi du học đã tiêu tốn một khoản tiền
khá lớn, và ở bình diện quốc gia hàng năm Việt Nam mất đi một khoản tiền tương ứng
không nhỏ cho việc đi học nước ngoài của các công dân Việt Nam.
Di cư quốc tế cũng có tác động tiêu cực đến nước/vùng lãnh thổ tiếp nhận. Nhận
nhân công giá rẻ cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc bảo đảm cung cấp các dịch
vụ xã hội cơ bản (giáo dục, y tế, các dịch vụ công khác) cho người nhập cư, đặc
biệt cho trẻ em, thanh niên, hay người cao tuổi. Cùng với đó là những khó khăn
nảy sinh do các trường hợp di cư không chính thức và di cư bất hợp pháp gây ra
(người đi du lịch ở lại, học sinh/sinh viên không về nước sau tốt nghiệp, mua bán
người và các hoạt động tội phạm xuyên biên giới).
Mặc dù có những mặt tiêu cực, kết luận chung của các chuyên gia Liên Hợp
quốc là di cư quốc tế, đặc biệt là di cư lao động về cơ bản có tác động tích cực cho
cả nước gửi và nước nhận (Henning 2011). Để gặt hái nhiều hơn những mặt tích
cực của di cư quốc tế, các chính phủ và tổ chức quốc tế cần có các chính sách và
chương trình phù hợp nhằm:
•
•
•
•
•
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Giảm chi phí giao dịch tiền gửi về;
Thúc đẩy di cư đi rồi về và di cư quay vòng;
Thúc đẩy tinh thần doanh nghiệp của người di cư;
Bảo vệ quyền của tất cả người di cư;
Tạo điều kiện cho người di cư hòa nhập với nước đến.
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IV. QUẢN TRỊ DI CƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ DI CƯ

4.1. THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DI CƯ LAO ĐỘNG
Khuyến khích hợp tác lao động theo hợp đồng ở nước ngoài là một chủ trương
lớn từ lâu của Chính phủ Việt Nam. Năm 1999 Chính phủ đã có Nghị định số
152/1999/NĐ-CP quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc
có thời hạn ở nước ngoài. Năm 2003 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP được ban hành
thay thế cho Nghị định 152/1999/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ
luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Năm 2006 Quốc
hội thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng, đặt nền móng cho một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh về di cư lao động theo
hợp đồng ở nước ngoài. Năm 2007 Chính phủ ra Nghị định số 126/2007/NĐ-CP quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Luật này nêu rõ chính sách của nhà nước về
người lao động đi làm việc ở nước ngoài, bao gồm:
1. Tạo điều kiện thuận lợi để công dân Việt Nam có đủ điều kiện đi làm việc ở
nước ngoài.
2.

Bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài và của
doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3.

Hỗ trợ đầu tư mở thị trường lao động mới, thị trường có thu nhập cao, thị trường
tiếp nhận nhiều người lao động; hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý, dạy nghề, ngoại
ngữ cho người lao động.

4. Có chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng chính sách xã hội đi làm việc
ở nước ngoài.
5.

Khuyến khích đưa người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đi làm việc ở
nước ngoài, đưa người lao động đi làm việc ở thị trường có thu nhập cao; khuyến
khích đưa người lao động đi làm việc tại công trình, dự án, cơ sở sản xuất, kinh
doanh do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trúng thầu, nhận thầu, đầu tư thành lập
ở nước ngoài.

Đối với hộ nghèo và các gia đình chính sách, Chính phủ có Quyết định
71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 phê duyệt đề án hỗ trợ các huyện nghèo
đẩy mạnh đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, góp phần giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2009-2020, theo đó người lao động cư trú dài hạn tại 61 huyện
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nghèo được hỗ trợ dưới nhiều hình thức để có thể đi lao động theo hợp đồng có thời
hạn ở nước ngoài. Tiếp theo Quyết định này, năm 2010 Bộ LĐ-TB-XH ra Quyết định
số 630/QĐ-LĐTBXH quy định đơn giá đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến
thức cho người lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài. Đối với
người có công và người nghèo ở các nơi khác ngoài các huyện nghèo nói trên, năm
2012 Bộ LĐ-TB-XH có công văn số 1083/QLLĐNN-KHTC hướng dẫn chi tiết việc
thực hiện dự án hỗ trợ các trường hợp là thân nhân chủ yếu của người có công, người
lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc, sinh sống tại địa phương, trong độ tuổi lao
động, đủ điều kiện và có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Với
những hỗ trợ đáng kể của nhà nước, người nghèo có cơ hội tham gia đi làm việc theo
hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài dễ dàng hơn.
Trong quá trình thực hiện Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng, thực tế đã có nhiều diễn biến phát sinh như các sai phạm của
các doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động, sai phạm của doanh nghiệp nước sở tại,
tỷ lệ cao người lao động chuyển việc, bỏ việc, thậm chí vi phạm pháp luật và nhiều
vấn đề khác. Nhiều doanh nghiệp mở các đầu mối hoạt động mà không đăng ký, hoặc
không trực tiếp tuyển chọn lao động, không thực hiện nghiêm túc yêu cầu đào tạo bồi
dưỡng kiến thức cho người lao động; nhiều doanh nghiệp để cá nhân, tổ chức mượn
danh đưa lao động đi hoặc để tổ chức nước ngoài “núp bóng” hoạt động, hoặc thu phí
cao đối với nhiều người lao động. Việc quản lý đối với người lao động của các doanh
nghiệp Việt Nam bị buông lỏng hoặc kém hiệu quả. Về phía người lao động, tình
trạng bỏ hợp đồng trong năm 2015 đã gia tăng mạnh so với năm 2013 và 2014
(Website Bộ LĐ-TB-XH 2015). Việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các
doanh nghiệp và người lao động tuân thủ pháp luật gặp nhiều khó khăn (Cục Lãnh sự,
Bộ Ngoại giao 2011).
Thời gian gần đây Chính phủ và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban
hành một loạt văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách,
pháp luật để lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Trong đó, đáng chú ý
là Thông tư số 21/2013/TT-BLĐTBXH về mức trần tiền ký quỹ với người lao động;
Thông tư số 22/2013/TT- BLĐTBXH quy định về hợp đồng cung ứng lao động; Nghị
định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động,
bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng và Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG của Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt
vi phạm hành chính đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng mà (a) ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn hợp đồng, (b) bỏ trốn khỏi
nơi đang làm việc theo hợp đồng, (c) sau khi nhập cảnh lao động không đến nơi làm
việc theo hợp đồng, mà bỏ trốn, vi phạm. Bên cạnh những quy định trong nước về
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người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng, gần đây Chính phủ
cũng ký một số thỏa thuận hợp tác quốc tế về lao động với nhiều nước nhằm tạo điều
kiện pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người Việt Nam đi lao động ở
nước ngoài29. Có thể nói Việt Nam đã có hệ thống chính sách và pháp luật khá hoàn
thiện điều chỉnh hoạt động cho phép đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài.
Lao động qua lại biên giới đường bộ
Chính phủ Việt Nam đã ký kết nhiều văn bản pháp lý với chính phủ các nước có
chung biên giới đường bộ với Việt Nam, trong đó có chính sách chung về việc công
dân hai nước có chung đường biên giới qua lại biên giới đường bộ giữa hai nước.
Đối với Trung Quốc, năm 2009 Việt Nam và Trung Quốc đã ký 3 văn kiện quan
trọng có liên quan đến việc qua lại biên giới của người dân hai nước. Đó là Nghị định
thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày
18/11/2009), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa
khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009). Hiệp
định về cửa khẩu và quy chế quản lý biên giới trên đất liền quy định rõ các cửa
khẩu quốc tế và cửa khẩu song phương, việc đi lại qua cửa khẩu quốc tế và cửa
khẩu song phương có sử dụng hộ chiếu hoặc giấy thông hành.
Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
(Điều 22) quy định "cư dân biên giới hai Bên có thể mang giấy thông hành xuất, nhập
cảnh vùng biên giới đi vào hoạt động tại vùng biên giới của phía Bên kia thông qua
các cửa khẩu hoặc đường qua lại biên giới được hai Bên thỏa thuận". Để nội luật hóa
quy định này, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 67/2013/TT-BCA ngày 11 tháng
12 năm 2013 quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho
công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Theo đó, "công dân
Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam Trung Quốc" và "cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng
tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt
Nam - Trung Quốc được cử sang vùng biên giới đối diện của Trung Quốc trao đổi
công vụ" là đối tượng được cấp Giấy thông hành xuất, nhập cảnh (Điều 3). Giấy
29

Một số văn bản như: Thỏa thuận về việc phái cử và tiếp nhận lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan (ký tại Băng-cốc ngày 23 tháng 7 năm 2015, có
hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2015 và Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác lao động (ký tại Băng-cốc ngày 23 tháng 7 năm 2015, có
hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2015; Hiệp định về hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (ký tại Huế ngày 01 tháng 07 năm
2013, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2013).
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thông hành xuất, nhập cảnh có thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày cấp và không
được gia hạn, nhưng được sử dụng nhiều lần trong phạm vi vùng biên giới. Người
mang Giấy thông hành xuất, nhập cảnh được hoạt động trong phạm vi vùng biên giới
đối diện của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam. Ngoài ra, năm 2011, Bộ Công an còn
ban hành Thông tư số 43/2011/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 2011 hướng dẫn việc
cấp Giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang các tỉnh, thành phố
biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam. Theo Thông tư này "Giấy thông hành
nhập xuất cảnh cấp cho công dân đang thường trú tại các tỉnh, thành phố của Việt
Nam có nhu cầu sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt
Nam để tham quan du lịch hoặc kết hợp giải quyết mục đích riêng khác" (Điều 2).
Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và chỉ có giá trị sử dụng trong phạm
vi tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam (Điều 3). Như vậy,
về nguyên tắc mọi công dân Việt Nam đều có thể được cấp giấy thông hành qua lại
biên giới hai nước. Tuy nhiên, đối với người dân các xã biên giới, việc sử dụng Giấy
thông hành xuất, nhập cảnh (theo quy định tại Thông tư 67/2013/TT-BCA) sẽ thuận
lợi hơn khi họ chỉ việc tới công an cấp xã nơi có hộ khẩu thường trú để làm thủ tục
xin cấp loại giấy tờ này. Trong khi đó, đối với người dân thuộc các xã không trực tiếp
có đường biên giới với Trung Quốc, cần phải tới Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công
an tỉnh biên giới giáp Trung Quốc để được cấp Giấy thông hành nhập xuất cảnh (theo
quy định tại Thông tư 43/2011/TT-BCA), điều này có nghĩa là họ phải đi xa hơn, mất
thời gian lâu hơn để xin giấy thông hành. Trên thực tế, tại Lạng Sơn có nhiều người
dân không có hộ khẩu thường trú ở các xã biên giới chọn việc đi lại qua biên giới
không chính thức theo các lối mòn hơn là lên công an tỉnh làm hồ sơ.
Đối với Lào, Việt Nam cũng đã ký nhiều văn kiện quan trọng liên quan đến phân
định biên giới và quản lý biên giới của hai nước, trong đó quan trọng nhất đối với
việc đi lại của nhân dân hai nước qua biên giới là Hiệp định về Quy chế biên giới
quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân
dân Lào (ký ngày 1/3/1990), Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định về quy chế
biên giới giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
Lào (ký ngày 31/8/1997). Ngày 29 tháng 6 năm 2011 Bộ Công an có Thông tư số
41/2011/TT-BCA hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam
sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào.
Thông tư này cho phép cấp giấy thông hành sang Lào cho "công dân Việt Nam có hộ
khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào có nhu cầu sang tỉnh biên
giới đối diện của Lào để công tác hoặc giải quyết việc riêng" (Điều 2) và cán bộ, viên
chức, công nhân "thuộc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có
chung đường biên giới với Lào (kể cả cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của các tỉnh
khác hoặc của các Bộ, ngành Trung ương) để công tác" (Điều 2).
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Đối với Cam-pu-chia, Việt Nam cũng đã ký các văn kiện quan trọng về biên giới
như Hiệp ước về quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp ước hoạch định
biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc
Cam-pu-chia (ký ngày 27/12/1985); Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc
gia năm 1985 (ký ngày 10/10/2005). Ngày 29 tháng 6 năm 2011 Bộ Công an cũng có
Thông tư 42/2011/TT-BCA hướng dẫn việc cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam Cam-pu-chia cho cán bộ, viên chức, công nhân Việt Nam sang Cam-pu-chia. Thông
tư này cho phép cấp giấy thông hành cho "cán bộ, viên chức, công nhân thuộc tỉnh có
chung đường biên giới với Cam-pu-chia; cán bộ, viên chức, công nhân thuộc các
ngành ở Trung ương và các tỉnh khác có trụ sở đóng ở tỉnh có chung đường biên giới
với Cam-pu-chia có nhu cầu sang tỉnh biên giới đối diện của Cam-pu-chia công tác"
(Điều 2).
Những quy định chính sách nói trên đã tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam và
các nước có chung đường biên giới đi lại trao đổi, buôn bán, giao lưu trên nhiều lĩnh
vực. Bên cạnh đó, do đường biên giới trên bộ dài, địa hình hiểm trở, cùng với giao
lưu của người dân ở hai phía của biên giới từ nhiều đời nay tương đối tự do và không
bị hạn chế kiểm soát, nên trên thực tế có rất nhiều người dân qua lại biên giới mà
không làm các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.
4.2. THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆC ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI
Giáo dục là lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên phát triển; trong đó việc tạo điều
kiện cho người Việt Nam đi du học nước ngoài có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Năm 1998 Quốc
hội thông qua Luật Giáo dục, trong đó dành riêng Mục 3 Điều 94 đến Điều 97 đề cập
đến việc "khuyến khích và tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học
tập, giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật theo các hình thức tự túc hoặc bằng
kinh phí do tổ chức, cá nhân ở trong nước cấp hoặc do tổ chức, cá nhân nước ngoài
tài trợ" (Điều 95). Vào các năm 2005 và 2009, Luật Giáo dục được sửa đổi, bổ sung
nhưng về cơ bản vẫn nhấn mạnh việc khuyến khích người Việt Nam ra nước ngoài
học tập. Ngoài Luật Giáo dục, Nhà nước đã ban hành rất nhiều văn bản quy phạm
pháp luật thúc đẩy giáo dục và đào tạo và khuyến khích người Việt Nam ra nước
ngoài học tập như Luật dạy nghề 2006, Luật giáo dục đại học 2012.
Trên thực tế, việc triển khai thực hiện chủ trương gửi học sinh, sinh viên đi đào
tạo ở nước ngoài đã được tiến hành từ những năm 1950 trong thời kỳ kháng chiến
chống Pháp. Tính đến cuối thập kỷ 90 của thế kỷ XX, thông qua các Hiệp định hợp
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tác văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam với Liên Xô (cũ), Trung Quốc, các nước trong
phe XHCN trước đây và một số nước khác, hàng vạn người Việt Nam đã được gửi đi
đào tạo ở nước ngoài với các trình độ khác nhau: cử nhân, kỹ sư, thực tập sinh, thạc
sỹ và nghiên cứu sinh tiến sỹ. Đặc biệt từ năm 2000, Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học
– kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước" được phê duyệt theo
Quyết định số 322/QĐ/TTg ngày 19/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2005,
Đề án này đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh và gia hạn hoạt động
của Đề án đến hết năm 2014 theo Quyết định số 356/QĐ/TTg ngày 28/4/2005.
Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 911/QĐ-TTg phê
duyệt "Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường đại học, cao đẳng
giai đoạn 2010-2020”. Tiếp theo các đề án trên, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành Quyết định số 599/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Đào tạo cán bộ ở nước
ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 -2020” trong đó nêu rõ ưu tiên đào tạo
chất lượng cao bậc Thạc sĩ và đào tạo đại học đối với các tài năng trẻ và ưu tiên cử
người đi đào tạo ở các nước/vùng lãnh thổ Anh, Ca-na-đa, CHLB Đức, Hoa Kỳ, Ôxtơ-rây-li-a, Niu Di-lân, Nhật Bản, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Liên bang Nga, Hàn Quốc,
Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan, Ấn Độ, Xinh-ga-po và một số
nước khác có thế mạnh đào tạo trong một số lĩnh vực quan trọng. Bên cạnh đó, Quyết
định 2448/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh
quan điểm "chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm
về giáo dục và dạy nghề của thế giới theo nguyên tắc giữ vững độc lập, tự chủ, bình
đẳng, hợp tác và cùng có lợi". Ngoài các đề án nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn
gần 20 chương trình học bổng diện Hiệp định với các nước với số lượng học bổng
khoảng 1.000 suất/năm cho công dân Việt Nam đi học tập ở nước ngoài.
Ngày 25 tháng 7 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2653/QĐBGDĐT ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình
hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Việc
quản lý người Việt Nam ra nước ngoài học tập được thực hiện theo Quyết định
05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 01 năm 2013, trong đó
Điều 6 quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu
điện tử quản lý lưu học sinh và đăng ký thông tin lưu học sinh.
Tóm lại, Chính phủ Việt Nam luôn ưu tiên khuyến khích và tạo điều kiện cho
công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập nâng cao trình độ để góp phần thúc đẩy sự
phát triển chung của đất nước.
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4.3. THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ
NƯỚC NGOÀI
Thể chế và chính sách đối với hôn nhân có yếu tố nước ngoài khá đầy đủ ở Việt
Nam (Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao 2011). Trong những năm vừa qua Chính phủ Việt
Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hôn nhân có yếu tố nước
ngoài. Năm 2014 Quốc hội thông qua Luật Hôn nhân và gia đình mới (Luật số
52/2014/QH13 ngày 19/06/2014), trong đó khẳng định nguyên tắc "Hôn nhân giữa
công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người
không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa
công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ"
(điều 2). Chính phủ cũng ban hành Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ
hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Ngày 23/02/2015 Bộ Tư pháp có Thông
tư số 02a/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định
126/2014/NĐ-CP nêu trên. Nhìn chung, các đạo luật và văn bản pháp quy mới về hôn
nhân có yếu tố nước ngoài đã được hoàn thiện theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền tự do
hôn nhân của cá nhân và ngăn chặn các hành vi lạm dụng, lừa đảo, vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực hôn nhân có yếu tố nước ngoài.
4.4. THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN CON NUÔI
CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Cho nhận con nuôi là hiện tượng xã hội xảy ra ở nhiều quốc gia và được pháp
luật các nước điều chỉnh. Ở Việt Nam, cho nhận con nuôi là vấn đề có tính nhân đạo
sâu sắc, được Nhà nước hết sức quan tâm, nhất là trong hoàn cảnh đất nước còn phải
chịu di chứng nặng nề của chiến tranh, điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn,
mức thu nhập của nhân dân còn thấp. Bên cạnh ý nghĩa tạo dựng mái ấm gia đình
thay thế cho trẻ em được nhận làm con nuôi (đa phần là những trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt), việc nuôi con nuôi còn góp phần đáp ứng nhu cầu chính đáng của người
nhận con nuôi, nhất là những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, phụ nữ có hoàn cảnh
khó khăn… Chính vì vậy, vấn đề nuôi con nuôi ở Việt Nam đã được pháp luật điều
chỉnh từ lâu và trong những năm qua, pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước
ngoài đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em được chăm
sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường gia đình; động viên, khơi dậy tinh thần
nhân đạo, nhân văn của con người Việt Nam.
Hiện nay, thể chế pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam đã được hoàn thiện
một cách cơ bản theo hướng tiệm cận với những chuẩn mực quốc tế về bảo vệ quyền
của trẻ em thông qua chế định nuôi con nuôi và thực hiện cơ chế hợp tác đa phương
trong lĩnh vực con nuôi quốc tế. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất, góp
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phần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên
Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi (Hague
Convention 33, 1993).
Quy định "chỉ cho làm con nuôi người ở nước ngoài khi không thể tìm được gia
đình thay thế ở trong nước" của Luật nuôi con nuôi (2010) là nguyên tắc quan trọng,
được thừa nhận rõ ràng trong Công ước La Hay (1993) về nuôi con nuôi. Nuôi con
nuôi quốc tế có lợi ích là đem lại mái ấm gia đình lâu dài cho trẻ em không tìm được
một gia đình thích hợp tại nước gốc của mình. Theo Công ước La Hay, mỗi nước cần
ưu tiên tiến hành các biện pháp thích hợp để trẻ em có thể được chăm sóc trong gia
đình gốc của mình. Nguyên tắc này cũng được thể hiện trong Luật Nuôi con nuôi của
Việt Nam (Luật số 52/2010/QH12).
Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về
nuôi con nuôi, giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và thực hiện nhiệm
vụ là Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của Việt Nam. Cục Con nuôi là
đơn vị giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trên30. Trong
công tác quản lý nhà nước và thực hiện giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước
ngoài, các thông tin về trẻ em cần tìm gia đình thay thế, gồm các thông tin cơ bản như
ngày tháng năm sinh, dân tộc, tình trạng sức khỏe và các thông tin khác được lưu giữ
tại Cục Con nuôi. Đây là những thông tin rất quan trọng đối với việc xây dựng Hồ sơ
di cư Việt Nam phần dành cho di cư nhận con nuôi31.
Việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi được tuân thủ theo quy định của Luật
Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiện nay, để tăng cường hiệu quả
công tác giải quyết việc nuôi con nuôi, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ
quan, ban, ngành ở địa phương trong giải quyết công tác này, nhiều địa phương xây
dựng quy chế phối hợp trong giải quyết việc nuôi con nuôi.
4.5. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI
Tội phạm mua bán người xuất hiện và phát triển mạnh ở Việt Nam từ thập niên
1990 của thế kỷ XX. Kể từ đó đến nay, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều biện pháp
nhằm hạn chế và xóa bỏ loại hình tội phạm này trong đó mốc quan trọng là việc thành
lập ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ
30

Cục Con nuôi tiền thân là Cục Con nuôi quốc tế được thành lập theo Quyết định số 337/QĐ-BTP ngày
05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp với chức năng chỉ giải quyết các vấn đề về nuôi con nuôi quốc tế. Sau
này, Cục Con nuôi quốc tế được bổ sung chức năng nhiệm vụ quản lý lĩnh vực nuôi con nuôi trong nước và đổi
tên thành Cục Con nuôi theo Quyết định 2278/2008/QĐ-BTP, ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Quyết
định số 3139/QĐ-BTP ngày 20/11/2014 thay thế Quyết định 2278/2008/QĐ-BTP, bổ sung thêm nhiệm vụ “giúp
Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của Việt Nam”
31
Theo quy định của Công ước La Hay về nuôi con nuôi và theo quy định pháp luật Việt Nam: thông tin về cha
mẹ nuôi, trẻ em được nhận nuôi phải được bảo mật, chỉ được cung cấp theo quy định pháp luật và không được
làm phương hại, ảnh hưởng tới cha mẹ nuôi cũng như trẻ được nhận nuôi.
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em (gọi tắt là Ban chỉ đạo 130/CP) theo Quyết định số 187/2004/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ. Ngày 18/01/2013 Chính phủ ban hành Quyết định số 187/QĐ-TTg
sát nhập Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em
BCĐ130/CP và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống
tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ
đạo 138/CP).
Năm 2011 Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Phòng, chống mua bán người
(Luật số 66/2011/QH12). Sự ra đời của Luật Phòng, chống mua bán người là một dấu
mốc quan trọng, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm
mua bán người ở Việt Nam. Tiếp theo đó, Chính phủ tập trung nhiều vào việc xây
dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống mua
bán người. Chính phủ đã rà soát, đánh giá một cách toàn diện hệ thống văn bản pháp
luật, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung luật liên quan và ban hành các văn bản pháp
luật nhằm thực hiện Luật này trên thực tế. Trong đó cần phải kể đến các văn bản có
tầm quan trọng đặc biệt như: Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán
người; Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 13/08/2012 của Chính phủ quy định về căn cứ
xác định nạn nhân bị mua bán và các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người
thân thích của họ; Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCABQP-BTP ngày 23/07/2013 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối
cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc truy cứu
trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người, mua bán, đánh tráo
hoặc chiếm đoạt trẻ em; Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQPBLĐTBXH-BNG ngày 10/02/2014 giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ
phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán;
Thông tư liên tịch số 134/2013/BTC-BLĐTBXH ngày 25/09/2013 hướng dẫn nội
dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/NĐ-CP;
Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 18/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai
đoạn 2011 – 2015; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/04/2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 20162025 và định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày
10/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 30/07 hàng năm làm ngày
toàn dân phòng chống mua bán người.
Bên cạnh đó, Việt Nam tích cực hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống mua bán
người với các nước có đường biên giới chung và các nước có số lượng lớn người Việt
đang sinh sống thông qua việc ký kết các Hiệp định hợp tác song phương như: Hiệp
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định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về hợp tác phòng, chống
mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán ký ngày 15/9/2010; Hiệp định giữa
Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác phòng, chống mua bán người và
bảo vệ nạn nhân bị buôn bán ký ngày 03/11/2010 và có hiệu lực ngày 19/03/2011;
Hiệp định hợp tác song phương giữa Việt Nam và Cam-pu-chia nhằm loại trừ nạn
buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán được ký ngày 10/10/2005
và sửa đổi, bổ sung ngày 28/9/2012; Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan
nhằm loại trừ nạn buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và giúp đỡ nạn nhân
bị buôn bán ký ngày 22/3/2008, có hiệu lực ngày 22/01/2009; Hiệp định giữa Chính
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lay-xi-a về hợp tác
phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ký ngày 01/10/2015, có hiệu lực kể từ ngày
01/10/2015;
Các hoạt động hợp tác đa phương về phòng chống mua bán người cũng được
Chính phủ đặc biệt quan tâm, như tham gia: Công ước chống tội phạm có tổ chức
xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội mua bán người,
đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-lia về triển khai Chương trình hợp tác Châu
Á - Ô-xtơ-rây-lia về phòng chống mua bán người; Công ước ASEAN về phòng,
chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Công ước ACTIP được Việt Nam
ký ngày 20/11/2015; phê chuẩn và có hiệu lực từ ngày 13/12/2016); Công ước của
Liên hợp quốc về Quyền trẻ em ký ngày 20/11/1989; Công ước La Hay số 33 ngày
29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế; Nghị
định thư về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em bổ
sung Công ước về Quyền trẻ em.
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V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

5.1. KẾT LUẬN
Cũng như nhiều nước đang phát triển khác trong quá trình toàn cầu hóa, công
nghiệp hóa, hàng năm hàng triệu công dân Việt Nam xuất cảnh và nhập cảnh qua
biên giới quốc gia. Nếu tính cả số người xuất nhập cảnh không chính thức qua biên
giới đường bộ, con số công dân Việt Nam xuất cảnh (và nhập cảnh) hàng năm có thể
lên đến 10% tổng dân số của cả nước (khoảng hơn 9 triệu người). Những người xuất
cảnh thường là những người trong độ tuổi lao động tích cực nhất từ 20 đến 40 tuổi và
nữ có tỷ lệ xuất cảnh thấp hơn nam đôi chút.
Công dân Việt Nam ra nước ngoài dưới nhiều dạng và vì nhiều mục đích khác
nhau. Đi nước ngoài vì mục đích kinh tế là dạng xuất cảnh phổ biến nhất. Đã từ nhiều
năm nay Việt Nam có chính sách khuyến khích di cư lao động theo hợp đồng có thời
hạn ở nước ngoài. Số người di cư lao động dưới hình thức này tăng đều đặn qua các
năm. Năm 2014 lần đầu tiên số lao động di cư theo hợp đồng có thời hạn ở nước
ngoài đã vượt qua ngưỡng 100 nghìn người; năm 2016 số lao động di cư theo hợp
đồng đi lao động ở nước ngoài lên đến 126.296 người. Trong những năm tới, khi Việt
Nam hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, xu hướng người di cư lao động theo hợp
đồng có thời hạn ở nước ngoài tiếp tục tăng là điều khó đảo ngược. Tỷ lệ nữ trong
những người di cư lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài khá thấp, chỉ
trên 1/3 tổng số lao động theo hợp đồng ở nước ngoài, thấp hơn khá nhiều so với tỷ lệ
của nam giới. Đa số người di cư lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài là
người thuộc các tỉnh từ Nghệ An trở lên phía bắc Việt Nam. Người lao động xuất
khẩu ở các tỉnh phía nam ít hơn. Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Ả- rập
Xê-út là các nước/ vùng lãnh thổ tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất và với số
lượng lớn khá ổn định trong suốt 4 năm qua. Nhìn chung, người di cư lao động theo
hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài có mức lương cao hơn mức lương trung bình
trong nước khá nhiều.
Bên cạnh di cư lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, nhiều người
lao động từ các tỉnh của Việt Nam di cư sang các nước láng giềng như Trung Quốc,
Lào, Cam-pu-chia để kiếm sống. Dạng di cư sang các nước láng giềng này cũng rất
đa dạng về thành phần, mục đích và phương thức đi lại. Một bộ phận người di cư qua
biên giới đường bộ đi hợp pháp qua các cửa khẩu. Đa số đi không chính thức qua các
lối mòn trong rừng dọc biên giới. Những người di cư không chính thức có thể gặp
nhiều rủi ro, không an toàn, không được pháp luật bảo vệ, dễ bị bóc lột, bị lạm dụng,
dễ trở thành nạn nhân của nạn mua bán người, hoặc có thể bị nhà chức trách hai nước
có chung biên giới bắt phạt. Trên thực tế có một số nhỏ người di cư không chính thức
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đã trở thành nạn nhân của những rủi ro nói trên. Nhu cầu lớn đối với lao động phổ
thông ở các tỉnh dọc biên giới các nước láng giềng với mức lương cao hơn mức thu
nhập mà người lao động có thể có được ở quê nhà là sức hút chính đối với lực lượng
lao động đông đảo này. Thiếu việc làm và thu nhập thấp ở quê nhà khiến cho nhu cầu
vượt biên giới sang lao động ở các nước láng giềng trở thành nhu cầu chính đáng của
người dân. Tuy nhiên, các chính sách hiện có của Việt Nam và các nước có chung
đường biên giới chưa tạo thuận lợi và còn gây trở ngại cho người dân di cư lao động.
Chính vì thế, nhiều người lao động đã chọn cách đi không chính thức dù có thể gặp
nhiều rủi ro. Những người lao động dạng này thường chỉ đi qua biên giới lao động
trong thời gian ngắn rồi về nhà. Họ vẫn có gắn bó chặt chẽ với quê nhà. Do tính chất
con lắc của loại di cư này, đã hình thành nên những mạng lưới xã hội ở cả Việt Nam
lẫn bên nước láng giềng, hỗ trợ việc di cư không chính thức của họ. Điều này khiến
cho việc di cư không chính thức sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.
Dạng di cư ra nước ngoài quan trọng khác là di cư du học. Với truyền thống hiếu
học của người Việt Nam, chính sách cởi mở của Chính phủ về du học nước ngoài đời
sống kinh tế trong nước ngày một tốt hơn, với việc đi lại giữa các nước ngày càng trở
nên dễ dàng và rẻ hơn, việc trao đổi thông tin toàn cầu thuận lợi trên mạng internet và
đặc biệt là với các mạng lưới xã hội của người Việt Nam ở khắp thế giới đang phát
triển mạnh mẽ và tích cực hỗ trợ cho người Việt Nam di cư, trong thời gian qua việc
di cư du học ở nước ngoài của người Việt Nam đã phát triển rất mạnh và có chiều
hướng gia tăng nhanh chóng. Hiện nay đã có hơn 100 nghìn người Việt Nam đang
theo học tại các nước khác nhau và con số này sẽ tiếp tục gia tăng. Nhiều người trong
số họ đã tốt nghiệp về nước và đang có đóng góp tốt cho sự phát triển của đất nước.
Những người ở lại nước ngoài cũng tiếp tục có quan hệ chặt chẽ với gia đình và cộng
đồng xã hội ở trong nước, hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế và xã hội của gia đình và
đất nước thông qua tiền gửi về và các đóng góp quan trọng dưới các hình thức khác.
Di cư do kết hôn với người nước ngoài cũng là dạng di cư ra nước ngoài khá phổ
biến. Hàng năm có hàng chục nghìn trường hợp kết hôn với người nước ngoài, kể cả
kết hôn với người Việt Nam ở nước ngoài. Đa số các trường hợp kết hôn với người
nước ngoài là phụ nữ. Trong 5 năm gần đây số lượng nữ kết hôn với người nước
ngoài có chiều hướng giảm trong khi số lượng nam kết hôn với người nước ngoài có
xu hướng tăng. Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đài Loan, Ô-xtơ-rây-li-a là những nước/vùng
lãnh thổ có nhiều công dân kết hôn với người Việt Nam qua các năm. Các tỉnh đồng
bằng sông Cửu Long có nhiều trường hợp kết hôn với người Đài Loan, trong khi một
số tỉnh miền Bắc có xu hướng kết hôn với người Hàn Quốc nhiều hơn.
Tình hình nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài có chiều hướng gia tăng trong
những năm gần đây. Năm 2016 ghi nhận được các trường hợp người nước ngoài nhận
con nuôi Việt Nam ở 46 tỉnh/thành trên toàn quốc với tổng số là 551 con nuôi. Các
nước/vùng lãnh thổ ký hiệp định hợp tác cho nhận con nuôi với Việt Nam là những
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nước nhận nhiều con nuôi Việt Nam nhất. Đó là Ca-na-đa, Pháp, I-ta-li-a, Đài Loan,
Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Ailen, Đan Mạch, Thụy Điển và Đức. Nhìn chung, số em
gái được nhận làm con nuôi cao hơn số em trai chút ít và đa số con nuôi tập trung ở
độ tuổi từ 1 đến dưới 5 tuổi.
Di cư do mua bán người, nhìn chung có diễn biến phức tạp. Trong những năm
gần đây, số vụ mua bán người bị phát hiện có chiều hướng tăng và dưới nhiều hình
thức đa dạng. Mua bán người vì mục đích mại dâm và hôn nhân cưỡng ép là hai loại
hình phổ biến nhất. Thời gian gần đây còn xuất hiện các dạng mua bán người khác
như mua bán nam giới, mua bán người để lấy nội tạng, mua bán trẻ sơ sinh, thai nhi.
Số nạn nhân được phát hiện có xu hướng tăng trong giai đoạn 2010-2014 nhưng số
nạn nhân được phát hiện năm 2015 là 1.000 người, ít hơn 31 người so với năm 2014.
Đáng chú ý là tội phạm mua bán người bị phát hiện ở tất cả 63 tỉnh/thành phố trong
cả nước, nhưng nhiều nhất là các địa phương dọc tuyến biên giới giữa Việt Nam với
Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia, trong đó mua bán người qua biên giới Trung Quốc
là đa dạng nhất, bao gồm tất cả các dạng mua bán người nêu trên. Trong số nạn nhân
có gần một nửa là người dân tộc thiểu số; đa số là người chưa có vợ/chồng, người từ
các gia đình nghèo, ít học, người không có nghề hoặc làm ruộng. Mức độ mua bán
người trên thực tế có thể cao hơn nhiều số vụ và số nạn nhân được phát hiện.
Tác động của di cư quốc tế rất đa dạng, nhiều chiều cạnh, có cả các tác động tích
cực và tác động tiêu cực đối với bản thân người di cư, gia đình họ, cộng đồng ở nơi đi
và nơi đến. Nhìn chung, những người di cư theo con đường chính thức, có đủ thủ tục,
giấy tờ pháp lý được Việt Nam và nước đến công nhận thường có ít rủi ro hơn các
dạng di cư không chính thức dưới dạng này hay khác. Tác động tích cực quan trọng
của di cư quốc tế đối với người di cư bao gồm các cơ hội việc làm và thu nhập cao,
cơ hội nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng và trình độ chuyên môn, cơ hội học ngoại
ngữ và giao lưu văn hóa. Đối với gia đình ở Việt Nam, người di cư quốc tế có đóng
góp kinh tế quan trọng thông qua tiền gửi về cho gia đình sử dụng vào những mục
đích khác nhau như sửa sang, xây mới nhà cửa, nâng cao mức sống gia đình, để khởi
nghiệp kinh tế gia đình, chăm lo tốt hơn cho việc học hành của con cái, chăm sóc sức
khỏe cho các thành viên ở lại, hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên khác di cư
quốc tế tìm việc làm.
Đối với cộng đồng nơi đi và đất nước nói chung, việc di cư quốc tế của người lao
động nhìn chung có tác động tích cực. Những tác động tích cực nêu trên của di cư
quốc tế đối với cá nhân và gia đình người di cư đều có đóng góp gián tiếp cho cộng
đồng và đất nước. Ngoài ra, di cư quốc tế giúp làm giảm sức ép về việc làm ở thị
trường lao động địa phương. Tiền gửi về của người di cư cũng giúp cho cộng đồng và
đất nước có thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển. Cùng với mạng lưới người Việt
Nam ở nước ngoài nói chung, mạng lưới người di cư cũng giúp nâng cao năng lực
cạnh tranh của lực lượng lao động Việt Nam, giúp chuyển giao kỹ thuật thông qua
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các mối quan hệ xã hội của họ ở nước sở tại và ở Việt Nam. Người di cư cũng có
đóng góp không nhỏ cho việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các nước, tạo điều kiện
thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, giúp đất
nước tranh thủ được tốt hơn những lợi ích của toàn cầu hóa.
Bên cạnh những tác động tích cực, di cư quốc tế cũng có những tác động tiêu cực
đối với người di cư, gia đình họ, cộng đồng và đất nước. Những người di cư không
chính thức hoặc di cư chính thức nhưng ở lại nước ngoài không chính thức không
được pháp luật bảo vệ, dễ trở thành nạn nhân của sự bóc lột, lạm dụng, tội phạm mua
bán người. Nhiều người lao động di cư cũng gặp những rủi ro kinh tế khi chủ thuê
gặp khó khăn về kinh tế hoặc khi họ không tuân thủ hợp đồng đã ký từ trước. Đối với
gia đình, việc xa cách lâu ngày giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái cũng có nhiều hệ
lụy không mong muốn đối với quan hệ vợ-chồng, việc chăm sóc và giáo dục con nhỏ,
chăm sóc người cao tuổi. Đối với cộng đồng và đất nước, di cư quốc tế có tác động
tiêu cực gắn liền với "chảy máu chất xám", dù điều này cũng phần nào đó có tác động
tích cực. Di cư của phụ nữ kết hôn với người nước ngoài ở một số vùng có thể gây
khó khăn cho nam giới muốn lập gia đình, tăng sức ép trên thị trường hôn nhân đối
với nam giới.
Tóm lại, dù có các tác động tiêu cực, di cư quốc tế vẫn có tác động tích cực là
chủ yếu. Di cư quốc tế cũng là xu hướng có tính quy luật trên toàn thế giới, không thể
đảo ngược. Điều quan trọng là cần có các biện pháp và thể chế phù hợp để bảo vệ
quyền và lợi ích chính đáng của người di cư quốc tế, hạn chế tối đa những rủi ro mà
họ có thể gặp phải, tạo điều kiện để di cư quốc tế đóng góp tốt hơn cho sự phát triển
của mỗi cá nhân, gia đình và đất nước.
5.2. KHUYẾN NGHỊ
Trên cơ sở nhận định di cư quốc tế vừa mang tính tất yếu khách quan, vừa có tác
động tích cực nhiều hơn tiêu cực đối với cá nhân, gia đình và xã hội, các biện pháp
chính sách nên tạo thuận lợi cho việc đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của người
dân và giảm thiểu các rủi ro gắn với di cư. Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về di
cư, tạo điều kiện đáp ứng tốt hơn nguyện vọng di cư chính đáng của người dân, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư là những hàm ý chính sách quan trọng
nhất trong phân tích này. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam
ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới trong những năm sắp tới khi thực hiện các
hiệp định thương mại tự do (FTAs) thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết với nhiều đối
tác trên thế giới.
Nhà nước cần có cơ quan làm đầu mối trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu di cư
quốc tế dưới nhiều loại hình khác nhau, định kỳ xây dựng hồ sơ di cư phục vụ quản lý
và phát triển. Việc cập nhật thông tin, theo dõi và quản lý các quá trình di cư quốc tế
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vừa là đòi hỏi khách quan vừa có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc quản lý và phát
triển xã hội. Hiện nay, thông tin về di cư quốc tế được nhiều Bộ, ngành, địa phương
thu thập theo các cách khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu đặc thù của mỗi cơ quan. Số
liệu về di cư quốc tế, vì thế, vừa thiếu nhất quán, thiếu tính hệ thống, không đầy đủ và
tản mạn.
Do tính chất phức tạp và đa chiều của di cư quốc tế, đặc biệt khi quá trình này
đòi hỏi phải có sự hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức trong nước lẫn các cơ quan,
tổ chức thế giới, đặc biệt là với Bộ Ngoại giao của các nước trên thế giới, cho nên
Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối phù hợp nhất cho mục đích này. Do đó, Chính
phủ nên chính thức giao cho Bộ Ngoại giao chức năng là cơ quan đầu mối về xây
dựng cơ sở dữ liệu di cư quốc tế, định kỳ xây dựng hồ sơ di cư phục vụ quản lý và
phát triển, đảm bảo tài chính cho hoạt động này.
Các Bộ, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, rà soát lại các
chính sách và thể chế di cư quốc tế hiện có, hoàn thiện cơ chế và chính sách đối với di
cư theo hướng tối ưu hóa thủ tục di cư nhằm giảm bớt chi phí, phục vụ tốt hơn nhu cầu
di cư quốc tế chính đáng của người dân, đồng thời tạo điều kiện tốt hơn cho việc quản
lý xuất nhập cảnh thông qua cơ sở dữ liệu điện tử có thể dễ dàng bóc tách theo các tiêu
chí cơ bản như tuổi, giới tính, nơi đi, nơi đến và nếu có thể, cả mục đích di cư. Những
điều này có thể thực hiện sau khi đã rà soát lại cơ chế chính sách, thông qua:
•

Cải cách hệ thống thông tin điện tử để có thể dễ dàng chiết xuất số liệu theo các
chỉ báo cơ bản như giới tính, tuổi, dân tộc, nơi đi, nơi đến...; thông tin trong hệ
thống này cần được số hóa chứ không lưu trữ dưới định dạng chữ, nhằm tạo điều
kiện thuận lợi cho việc chiết xuất, xử lý, phân tích phục vụ quản lý phát triển.

•

Tăng cường hợp tác với các nước trong lĩnh vực di cư, đặc biệt những nước là
điểm đến của nhiều công dân Việt Nam nhằm tăng cường trao đổi thông tin về
người di cư lao động, di cư học tập, di cư hôn nhân, di cư nhận con nuôi, di cư du
lịch, di cư chăm sóc sức khỏe, nạn mua bán người và các dạng di cư khác, phục
vụ mục đích quản lý di cư quốc tế.

•

Tăng cường hợp tác quốc tế với IOM và các tổ chức quốc tế khác trong lĩnh vực
di cư, đặc biệt trong quản lý di cư và ứng phó với các rủi ro, khủng hoảng di cư.

•

Đẩy mạnh hoạt động liên ngành nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu liên ngành quản lý
di cư và chia sẻ số liệu di cư.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài thực hiện
tốt công tác bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài;
hỗ trợ các Bộ/ngành tìm hiểu thông tin về các đối tác ở nước sở tại nhằm cung cấp số
liệu tin cậy và cập nhật giúp cho việc định hướng hợp tác quốc tế của các Bộ/ngành
trong nước (ví dụ, cung cấp thông tin về doanh nghiệp thuê tuyển lao động nước
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ngoài cho Bộ LĐ-TB&XH để tránh việc đưa người lao động Việt Nam sang làm thuê
cho các đối tác không đáng tin cậy; tương tự như vậy đối với thông tin về các cơ sở
đào tạo cung cấp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, về các đối tác y tế cho Bộ Y tế, v.v...).
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội:
•

Tiếp tục rà soát chính sách cũng như cơ chế quản lý lao động đi làm việc theo hợp
đồng có thời hạn ở nước ngoài; tăng cường giám sát, đánh giá hoạt động của các
doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, đảm bảo hoạt
động này an toàn, thuận lợi, giảm chi phí, tăng hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích
chính đáng của người lao động, doanh nghiệp cũng như chủ/doanh nghiệp sử dụng
lao động.

•

Cân nhắc xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật của cả doanh
nghiệp phái cử lẫn doanh nghiệp nước ngoài tiếp nhận người lao động Việt Nam;
cơ chế ràng buộc trách nhiệm của tất cả các bên nếu quyền và lợi ích hợp pháp
của người lao động bị xâm phạm; cơ chế thông tin hữu hiệu để có thể phát hiện
và ngăn chặn kịp thời những hành vi ngược đãi, vi phạm quyền lợi, danh dự,
nhân phẩm của người lao động Việt Nam.

•

Cải cách hệ thống thông tin điện tử để có thể xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử
được số hóa, cho phép chiết xuất dễ dàng số liệu theo các chỉ báo cơ bản như giới
tính, tuổi, dân tộc, nơi đi, nơi đến, ngành nghề, mức lương, chi phí, tiền gửi về....
Bộ Giáo dục và Đào tạo:
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•

Nghiên cứu và kiến nghị Chính phủ về chiến lược hội nhập quốc tế về giáo dục,
tăng cường sự tham gia vào thị trường giáo dục quốc tế, thông qua việc tạo điều
kiện cho người Việt Nam đi học tập ở nước ngoài cũng như tạo điều kiện cho thị
trường giáo dục quốc tế có chất lượng phát triển ở Việt Nam.

•

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, đặc biệt với các cơ quan đại diện
Việt Nam tại các nước có nền giáo dục-đào tạo tiên tiến, nhằm tăng cường xây
dựng mạng lưới đối tác quốc tế về giáo dục và đào tạo, tư vấn, thông tin, truyền
thông tốt hơn cho học sinh, sinh viên, thực tập sinh Việt Nam để họ có được lựa
chọn tốt và phù hợp cho mục đích học tập và nâng cao tay nghề của mình.

•

Cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay có nhiều thông tin rất tốt cho
việc theo dõi, quản lý, giám sát học sinh, sinh viên đi học nước ngoài theo diện
được Bộ quản lý. Tuy nhiên, nhiều chỉ báo còn chưa được số hóa đầy đủ, khiến
cho việc xử lý và phân tích số liệu có khó khăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà
soát lại hệ thống cơ sở dữ liệu hiện có, đảm bảo số hóa các thông tin nhằm phục vụ
tốt hơn việc quản lý, theo dõi, giám sát, nghiên cứu và các mục đích khác.
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•

Ngoại ngữ là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành công trong
cạnh tranh toàn cầu và hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa. Bộ GD-ĐT đã có
nhiều nỗ lực theo hướng nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên. Bộ
GD-ĐT tiếp tục rà soát và hoàn thiện các chính sách liên quan đến việc dạy và
học ngoại ngữ và yêu cầu bắt buộc về năng lực ngoại ngữ của sinh viên khi tốt
nghiệp đại học nhằm thúc đẩy nhanh hơn quá trình phát triển năng lực của thế hệ
trẻ theo hướng có tư duy và kỹ năng để có thể cạnh tranh toàn cầu thành công.
Bộ Công an:

•

Tiếp tục cải tiến thủ tục xuất nhập cảnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho
công dân Việt Nam ra nước ngoài làm việc, học tập, du lịch và các mục đích
chính đáng khác.

•

Phối hợp với Bộ Quốc phòng tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng
của các nước có chung biên giới, nhằm nâng cao hiệu quả ngăn chặn tội phạm
mua bán người, lừa đảo, cưỡng ép lao động, mại dâm, buôn bán ma túy và
hàng cấm qua biên giới.

•

Cải tiến hệ thống thông tin điện tử để có thể có hệ thống dữ liệu điện tử dễ dàng
chiết xuất số liệu theo các chỉ báo cơ bản như giới tính, tuổi, dân tộc, nơi đi, nơi
đến... của người di cư.
Bộ Quốc phòng:

•

Tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn các hình thức di cư bất hợp pháp
ra nước ngoài qua các cửa khẩu đường bộ, đường biển.

•

Cải cách hệ thống thông tin điện tử để có thể có hệ thống dữ liệu điện tử dễ dàng
chiết xuất số liệu theo các chỉ báo cơ bản như giới tính, tuổi, dân tộc, nơi đi, nơi
đến... của người di cư.
Bộ Tư pháp:

•

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các địa phương nhằm đảm bảo việc kết
hôn có yếu tố nước ngoài cũng như nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài được
thực hiện đúng pháp luật, giảm thiểu các vụ lừa đảo, lợi dụng để mua bán người.

•

Cải tiến hệ thống thông tin điện tử để hình thành nên hệ thống dữ liệu điện tử có
thể dễ dàng chiết xuất số liệu theo các chỉ báo cơ bản như giới tính, tuổi, dân tộc,
nơi đi, nơi đến...
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Có cơ chế cập nhật thông tin để phân biệt những trường hợp kết hôn có yếu tố
nước ngoài nhưng chưa hoặc không ra nước ngoài với các trường hợp thực sự ra
nước ngoài sau khi kết hôn.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách, các quy định và thực
tiễn giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài
phù hợp với từng giai đoạn với các hình thức thích hợp đảm bảo thông tin đầy đủ,
chính xác đến mọi người dân.
Các Bộ, ngành, tổ chức xã hội khác có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các
hoạt động nêu trên, xây dựng cơ chế liên ngành trong nghiên cứu, thực hiện chính
sách và quản lý di cư quốc tế, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho người dân
về lợi ích cũng như những nguy cơ của di cư quốc tế.
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L C 1. DANH SÁCH BAN C% V7N

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH BAN CỐ VẤN

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

Phạm Quang Hưng

Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo
dục và Đào tạo

2

Phạm Hoàng Tùng

Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

3

Tống Hải Nam

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước,
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

4

Đặng Trần Anh Tuấn

Phó Cục trưởng Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp

5

Nguyễn Thanh Cầm

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Chính sách
Luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

6

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động
Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

7

Nghiêm Hà Hải

Chánh Văn phòng, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng
thực, Bộ Tư pháp

8

Nguyễn Duy Quận

Trưởng phòng Di cư Quốc tế, Cục Lãnh sự, Bộ
Ngoại giao

9

Đỗ Hoàng Tùng

Chánh Văn phòng, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

10

Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Trưởng phòng, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh,
Bộ Công an

11

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Trưởng phòng, Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam

12

Phạm Văn Thúy

Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Cửa
khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

13

Nghiêm Bích Ngà

Chuyên viên chính, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

14

Nguyễn Linh Nhân

Chuyên viên chính, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
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