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LỜI NÓI ĐẦU
Năm 2004, Tổng cục Thống kê thực hiện thành công một cuộc điều tra về di
cư trong nước. Mục tiêu chính của cuộc Điều tra là cung cấp số liệu thống kê cơ bản
về tình trạng di cư ở Việt Nam. Những phát hiện của cuộc Điều tra này là nền tảng
thực tiễn cho việc sách xây dựng các chính sách và khung pháp lý về di cư. Thông
qua hoạt động này, cuộc Điều tra và các kết quả phân tích của nó góp phần vào việc
xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp vùng và cấp quốc gia, đặc biệt
là cho các vùng nông thôn, trong đó thể hiện sự tôn trọng đối với các quyền cơ bản
của người di cư và giúp họ hòa nhập với xã hội nơi chuyển đến. Năm 2005, Tổng
cục Thống kê đã hoàn thành phân tích cơ bản dữ liệu điều tra và công bố ấn phẩm
có tên là Điều tra Di cư Việt Nam năm 2004: Những kết quả chủ yếu.
Chuyên khảo có tiêu đề: Di cư trong nước và mối liên hệ với các sự kiện
cuộc sống là bước tiếp theo nhằm cung cấp những phân tích sâu hơn về mối quan hệ
giữa di cư và các sự kiện quan trọng khác trong chu trình sống của người di cư. Với
sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), chuyên khảo này do
một nhóm cán bộ phân tích và nghiên cứu của Viện Xã hội học (IOS) thực hiện và
trình lên Tổng Cục Thống kê.
Chuyên khảo nêu bật những ảnh hưởng của các sự kiện như giáo dục, hôn
nhân, nghề nghiệp, sinh đẻ đối với cuộc sống của người dân di cư, cũng như sự
khác biệt về bản chất của các sự kiện này ở từng nhóm dân di cư. Chuyên khảo còn
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoạch định chính sách và kết hoạch hóa phát
triển trong các lĩnh vực khác nhau có tính đến sự khác biệt này giữa những nhóm
người di cư.
Quỹ Dân số Liên Hiệp quốc và Tổng cục Thống kê trân trọng giới thiệu
chuyên khảo này tới tất cả các nhà nghiên cứu, các nhà lập chính sách, các nhà lập
kế hoạch và các độc giả quan tâm khác.
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TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
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TRƯỞNG ĐẠI DIỆN QUỸ DÂN SỐ
LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM

vii

viii

LỜI CẢM ƠN
Việc chuẩn bị và xuất bản chuyên khảo này được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ
thuật và tài chính của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho Tổng cục Thống
kê (TCTK).
Thay mặt Tổng cục Thống kê, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ngài Ian
Howie, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam, vì sự trợ giúp và hỗ trợ có hiệu quả
cho Tổng cục Thống kê nói chung và cho chuyên khảo này nói riêng.
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ts. Đặng Nguyên Anh và Ts. Nguyễn Thanh Liêm
là những người đã đảm nhận công tác phân tích và chuẩn bị báo cáo này.
Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ts. Philip Guest, Giám
đốc Quốc gia của Hội đồng Dân số tại Thái Lan, vì những đóng góp kỹ thuật cho
báo cáo.
Tôi đánh giá cao các cán bộ của Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục
Thống kê, vì những đóng góp có hiệu quả cho đề cương báo cáo và đọc sửa lần cuối
chuyên khảo này.
Cuối cùng, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Bà Trần Thị Vân, Trợ lý Trưởng
Đại diện UNFPA tại Việt Nam và Ông Phạm Nguyên Bằng, cán bộ chương trình
UNFPA, vì sự hợp tác và hỗ trợ trong việc chuẩn bị chuyên khảo cũng như trong
các giai đoạn khác nhau của công tác thu thập và phân tích số liệu.

Ts. Nguyễn Văn Tiến
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TCTK
GIÁM ĐỐC TIỂU DỰ ÁN VIE/01/P12TK

ix

x

B¶n ®å c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh viÖt nam

xi

I. CƠ SỞ VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
1.1

Di cư và các sự kiện cuộc sống

Đến nay đã có được sự đồng thuận rằng di cư là một quá trình, mà không phải
là một sự kiện xảy ra một lần. Di cư diễn ra trong mối liên hệ với các sự kiện khác như
học tập, hôn nhân, thay đổi nghề nghiệp v.v… (xem Djamba và cộng sự, 1999; Đặng
và cộng sự, 2005). Điều khiến cho di cư trở nên quan trọng trong nghiên cứu liên
ngành không chỉ là do tính năng động của bản thân quá trình này, mà còn ở mối liên
hệ với các sự kiện cuộc sống. Hiểu được mối liên hệ thời gian giữa di cư và các sự
kiện cuộc sống, cũng như khảo sát sự biến thiên của những mối quan hệ đó theo các
đặc trưng kinh tế-xã hội, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác kế hoạch hoá phát
triển trong một số lĩnh vực như thị trường lao động, nhà ở và chiến lược giáo dục.
Quyết định di cư không chỉ liên quan tới các sự kiện cuộc sống, mà còn gắn chặt với
các quan hệ và mạng lưới xã hội.
Gia nhập lực lượng lao động, tìm được một việc làm mới hoặc quyết định học
lên trình độ cao hơn thường đòi hỏi thay đổi nơi cư trú hoặc di chuyển về mặt không
gian. Khi nghỉ hưu, những người làm công ăn lương có thể muốn quay về quê hương
với gia đình trong những năm còn lại của cuộc đời. Tác động của các sự kiện cuộc
sống đến xu hướng di cư và xem xét sự đa dạng của mối quan hệ này trong những
nhóm người di cư khác nhau là vấn đề quan trọng đối với công tác lập chính sách và
quy hoạch phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, nhà ở, công
tác kế hoạch hoá gia đình và thị trường lao động. Ở đây, các vấn đề chính sách đáng
quan tâm rất đa dạng, như xu hướng di cư của những người có trình độ học vấn cao và
tác động toàn diện của nó đến thị trường việc làm ở nơi đến. Người làm chính sách về
kế hoạch hoá gia đình có thể muốn tìm hiểu xem liệu di cư có thể dẫn đến sự gia tăng
hay suy giảm mức sinh, tuổi kết hôn và sử dụng các biện pháp tránh thai ở cả nơi đi
lẫn nơi đến. Tất cả những mối quan tâm đó đều góp phần nâng cao năng lực của người
làm chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho quá trình di cư.
Hầu hết các nghiên cứu mối quan hệ giữa di cư và các sự kiện cuộc sống
thường sử dụng các bộ số liệu quy mô lớn với chi phí cao như số liệu Tổng điều tra
dân số. Tuy nhiên, loại hình số liệu điều tra cắt ngang tại một thời điểm không cho
phép khám phá đầy đủ mối liên hệ giữa di cư và các sự kiện khác trong cuộc sống của
mỗi cá nhân. Di cư theo tiến trình cuộc sống đòi hỏi phải có những quan sát, đo lường
và cân nhắc liên tục trong suốt một chu trình sống, làm được như vậy là rất khó. Trong
trường hợp đó, số liệu thu thập theo thời gian tỏ ra ưu việt hơn số liệu điều tra cắt
ngang trong nghiên cứu di cư. Tuy nhiên, loại số liệu này đòi hỏi những chi phí cao
hơn và mất nhiều thời gian hơn trong việc thu thập số liệu, khiến cho nhiều người làm
nghiên cứu thường lựa chọn số liệu điều tra cắt ngang do giá thành thấp và thuận lợi.
Cuộc Điều tra di cư năm 2004 với cỡ mẫu đủ lớn là một nghiên cứu cấp quốc gia
đầu tiên ở Việt Nam, thu thập thông tin về lịch sử di chuyển và đặc điểm kinh tế-xã hội
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khác diễn ra trong chu trình sống của đối tượng điều tra. Phân tích sâu này là nghiên cứu
đầu tiên ở Việt Nam xem xét mối liên hệ giữa di cư và các sự kiện cuộc sống.
1.2 Di dân trong nước ở Việt Nam
Công cuộc Đổi mới không chỉ trực tiếp đem lại cho người dân những cơ hội
kinh tế mà còn tác động đến di cư bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt trong việc thúc
đẩy các luồng di cư lao động từ nông thôn. Về bản chất, sự nghiệp Đổi mới đem lại
những biến đổi về cấu trúc xã hội, với sự chuyển đổi từ hệ thống kế hoạch hoá tập
trung sang nền kinh tế thị trường. Sự gia tăng tốc độ thương mại hoá sản xuất nông
nghiệp và sự thay thế lao động sống bằng vốn đầu vào là nhân tố cơ bản giải phóng
một bộ phận lao động dư thừa ở nông thôn và khuyến khích họ đi làm ăn xa nhằm tìm
kiếm những cơ hội kinh tế và thu nhập tốt hơn. Lao động ngoại tỉnh đã trở thành một
nguồn lực quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường dịch vụ và
việc làm tại các trung tâm đô thị. Gắn liền với di cư lao động, các sự kiện liên quan
đến việc tham gia vào lực lượng lao động cũng thay đổi, từ sự chuyển dịch nhỏ lẻ ở
từng địa phương cho đến quy mô cả nước như hiện nay (xem Doãn và Trịnh, 1998;
Đặng và cộng sự, 1997).
Di cư ở nước ta thường gắn với tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở nông
thôn, đặc biệt là ở Đồng bằng châu thổ sông Hồng là nơi có mật độ dân số cao. Thất
nghiệp và thiếu việc làm là do tăng trưởng của nền sản xuất nông nghiệp, song lại
không đủ khả năng thu hút được hết số lao động dư thừa. Sự gia tăng quy mô dân số
độ tuổi lao động tiếp tục làm trầm trọng thêm sức ép về việc làm. Trung bình mỗi năm,
Việt Nam cần phải tạo ra 1,5 triệu việc làm mới. Số lượng thanh niên đến tuổi tham
gia vào lực lượng lao động hàng năm ước tính là 1,4 triệu người. Con số này đương
nhiên chưa bao gồm những người thất nghiệp từ năm trước song vẫn chưa tìm được
việc làm (xem Đặng và cộng sự, 2005). Những lao động trẻ này khi tham gia vào thị
trường lao động phải cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm cơ hội làm việc phù hợp. Di cư
thường gắn liền với thay đổi về giáo dục và nghề nghiệp mà mỗi người di cư đều phải
trải qua. Ngoài ra, việc thiếu các cơ sở đào tạo trình độ cao và việc làm phi nông
nghiệp ở nông thôn cũng là một nhân tố thúc đẩy xuất cư trong nhóm thanh niên có
nhu cầu học tập.
Các kết quả nghiên cứu sơ bộ thu được từ cuộc Điều tra di cư Việt Nam năm
2004 cho thấy, thu nhập và việc làm là hai nhân tố hàng đầu thúc đẩy di cư (TCTK và
UNFPA, 2005). Sự khác biệt kinh tế-xã hội và chênh lệch về thu nhập từ công việc
giữa nông thôn và thành thị dẫn đến những tác động bất lợi cho người dân ở nông thôn
và thúc đẩy họ ra đi. Định hướng phát triển thiên lệch của các thành phố lớn và đô thị
mang lại những cơ hội học vấn và nghề nghiệp phong phú hơn và tạo nên sự hấp dẫn
thu hút người dân ở nông thôn chuyển ra các thành phố lớn kiếm sống, lao động và
học tập. Động lực thị trường tác động đến các vùng địa lý cho phép liên kết các địa
bàn sâu, xa với dân số của nơi đó thành một hệ thống kinh tế mở, không chỉ hạn chế ở
cấp địa phương, mà đã mở rộng ở cả cấp vùng, miền và cấp quốc gia cùng đan xen với
nhau. Cùng với sự chuyển đổi này, nới lỏng kiểm soát trong hệ thống hộ khẩu, vốn
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một thời gắn liền với việc phân công công tác và cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết
hàng ngày, phát triển cơ hội việc làm ở các thành phố lớn đã trở thành những nhân tố
tác động chủ yếu đến quy mô và loại hình luồng di dân khỏi nông thôn ở Việt Nam
trong suốt 20 năm qua (Đặng và cộng sự 1997; Doãn và Trịnh, 1998; Guest, 1998).
Các sự kiện cuộc sống cá nhân gắn liền với việc làm, học tập, hôn nhân có thể
thúc đẩy di cư. Đối với Việt Nam, cũng như ở các khu vực khác trên thế giới, di cư
trong nước có sự tham gia đông đảo của nhóm dân số trẻ. Giai đoạn đặc biệt này trong
cuộc sống thường phải đối mặt với những thách thức cũng như cơ hội về học tập, kết
hôn, hoặc việc làm, những sự kiện có thể đòi hỏi thay đổi chỗ ở. Một công trình
nghiên cứu trước đây sử dụng số liệu Tổng điều tra cho thấy những người di cư chưa
có gia đình chiếm một tỷ trọng cao hơn trong luồng di cư giữa các tỉnh, thành phố. Di
cư của nhóm dân số trẻ cũng gia tăng theo trình độ học vấn, bởi người có học vấn cao
hơn có xu hướng di cư nhiều hơn (Guest, 1998; TCTK và UNDP, 2001). Trong mối
liên hệ với công việc, di cư là một quá trình có tính lựa chọn cao. Di cư lao động
chiếm một tỷ trọng lớn trong sản xuất công nghiệp và xây dựng. Trong lĩnh vực dịch
vụ, phần lớn người di cư tham gia chủ yếu vào các hoạt động buôn bán nhỏ, kinh
doanh, vận tải, phục vụ nhà hàng, quán ăn và giúp việc gia đình. Lao động di cư chiếm
tỷ trọng thấp nhất trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm và ngư nghiệp.
Những nhân tố thúc đẩy di cư không chỉ liên quan đến các sự kiện trong cuộc
sống cá nhân, mà còn có quan hệ với các sự kiện trong đời sống hộ, nhất là khi chiến
lược kinh tế của hộ bước vào giai đoạn phát triển mở rộng. Quyết định di cư thường là
kết quả của những đắn đo, tính toán trong một thời gian dài (De Jong và Gardner,
1981), bao gồm việc cân nhắc những cái được và cái mất giữa các thành viên trong hộ,
ở vào những giai đoạn khác nhau của đời sống gia đình. Nếu như không tham gia vào
hoạt động kinh tế tăng thu nhập, các hộ ở nông thôn sẽ không thể có đủ thu nhập để
tồn tại và/hoặc để chi trả những khoản chi tiêu khi đau ốm và cho việc học tập. Thông
qua di cư, các thành viên trong hộ sẽ chung sức đóng góp thu nhập, tích luỹ vốn để
phát triển.
Tiền gửi về của người di cư, cả nguồn trong nước và nước ngoài, tạo nên một
cấu thành quan trọng trong thu nhập của nhiều nông hộ, tiền gửi về trở thành một phần
không thể thiếu trong chiến lược sống của hộ sau di cư. Tiền do người di cư gửi về
được sử dụng cho mục đích sản xuất và tiêu dùng. Thông thường, người dân thường
cho biết tiền gửi về góp phần để chi tiêu hàng ngày, trang trải nợ nần, chi cho học tập,
khám chữa bệnh và xây dựng nhà (TCTK và UNFPA, 2005). Mặc dù số tiền gửi có thể
không đủ chi dùng cho những nhu cầu trong gia đình, song khi kết hợp với nguồn thu
nhập bằng tiền hoặc hiện vật thu được qua hoạt động sản xuất nông nghiệp, thì hộ có
khả năng đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu và tích luỹ được vốn cho phát triển.
Việc kết hợp nguồn thu từ nông nghiệp, phi nông và tiền do người di cư gửi về là quan
trọng đối với cuộc sống ở nông thôn. Xu hướng này đang ngày càng trở nên quan
trọng đối với đời sống của nhiều hộ ở Việt Nam hiện nay (Đặng và cộng sự, 2004).
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1.3 Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chính của báo cáo này là miêu tả mối quan hệ giữa di cư và các sự
kiện cuộc sống. Các sự kiện được phân tích xem xét bao gồm: việc làm, thay đổi nghề
nghiệp, tình trạng hôn nhân, học vấn, sinh đẻ. Báo cáo tập trung phân tích các mô hình
di cư theo chu trình cuộc sống, gắn với các nguyên nhân và hậu quả chính của di cư.
Báo cáo phân tích được trình bày bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh nhằm phục
vụ cho các cơ quan trong nước và quốc tế, cũng như đông đảo bạn đọc trong và ngoài
nước. Với tinh thần đó, báo cáo gồm 5 phần chính. Phần I, như trên đã trình bày cung
cấp cơ sở luận chứng và mục tiêu nghiên cứu. Nội dung trong Phần II nhằm mô tả số
liệu và phương pháp phân tích. Phần III và phần IV là cốt lõi của báo cáo với những
phát hiện chủ yếu thu được. Phần III xem xét các mô hình di cư theo vòng đời, trong
khi mối liên hệ giữa di cư và các sự kiện cuộc sống được trình bày trong Phần IV. Các
gợi ý và khuyến nghị chính sách được tóm tắt trong phần kết luận của báo cáo này.
II. PHƯƠNG PHÁP
2.1 Điều tra di cư Việt Nam năm 2004
Báo cáo sử dụng số liệu được thu thập trong Điều tra di cư Việt Nam năm 2004.
Cuộc điều tra được thiết kế nhằm tập trung xem xét quá trình di cư trong bối cảnh đổi
mới kinh tế-xã hội ở nước ta. Với sự trợ giúp kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hợp quốc
(UNFPA), Tổng cục Thống kê thực hiện cuộc điều tra tại một số địa bàn trọng điểm có
tỷ trọng người di cư cao bao gồm cả nông thôn, các khu công nghiệp và các thành phố
lớn. Các khu vực được điều tra gồm có: (1) Thành phố Hà Nội; (2) Khu kinh tế Đông
Bắc, bao gồm các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương; (3) Tây Nguyên, bao gồm
Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng; (4) Thành phố Hồ Chí Minh; và (5) Khu
công nghiệp Đông Nam bộ, gồm Bình Dương và Đồng Nai (xem TCTK và UNFPA,
2005)1.
Mặc dù cuộc điều tra này không thể đưa ra những thông tin về di cư ở cấp độ
lớn như số liệu Tổng điều tra dân số 1999, song các thông tin liên quan đến nhân tố
thúc đẩy di cư, cũng như kết quả của quá trình này lại chi tiết hơn nhiều so với thông
tin của Tổng điều tra. Nội dung trong những phần khác nhau của Phiếu điều tra được
thiết kế nhằm thu thập thông tin chi tiết về những khía cạnh khác nhau của di cư trong
mối liên hệ với các quá trình nhân khẩu học và kinh tế-xã hội.
Một trong những đặc tính có giá trị nhất của bộ số liệu Điều tra di cư Việt Nam
năm 2004 là lịch sử các sự kiện trong cuộc sống thu thập từ các cá nhân được phỏng
vấn thuộc các hộ điều tra. Bảng lịch sử cuộc sống này bao gồm thông tin về các sự
kiện cơ bản biến thiên theo thời gian như di cư, học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn
nhân, nơi cư trú, con sinh và con chết. Các thông tin này được ghi chép theo biến cố
xảy ra hàng năm tính từ khi người trả lời bước sang tuổi 15 cho đến thời điểm điều tra
1
Thông tin chi tiết, xem Điều tra di cư Việt Nam năm 2004: Những kết quả chủ yếu (chương I và chương II TCTK và UNFPA, 2005)
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năm 2004. Loại số liệu này cho phép khảo sát những vấn đề có liên quan đến thời
điểm di cư, quan hệ của quá trình này với các sự kiện khác trong cuộc sống. Bên cạnh
những thay đổi theo thời gian, số liệu còn bao gồm các thay đổi khác về nhân khẩu học
và kinh tế-xã hội đặc trưng theo thời gian, cho phép nghiên cứu các đặc trưng và khác
biệt cơ bản giữa các nhóm di cư cũng như các nhóm xã hội khác nhau. Thông tin chi
tiết về lần di chuyển gần nhất cho phép xem xét mối liên quan giữa di cư với các vấn
đề chính sách và kinh tế - xã hội khác.
Đối với mục đích phân tích và giải thích số liệu, cần lưu ý rằng khả năng khái
quát hoá kết quả từ mẫu điều tra là rất hạn chế. Điều này là do mẫu Điều tra di cư năm
2004 được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn với quy mô mẫu
được ấn định trước nhằm so sánh kết quả thu được giữa các nhóm người di cư khác
nhau. Phương pháp lấy mẫu theo cách này không cho phép tính toán được các quyền
số để điều chỉnh xác suất chọn không bằng nhau. Chỉ đến giai đoạn cuối cùng (thôn/tổ
dân phố), thì việc lựa chọn ngẫu nhiên các thành viên trong hộ mới được áp dụng.
Trong mẫu điều tra, đối tượng di cư tạm thời có cơ hội được chọn nhiều hơn do cuộc
điều tra đã chọn các xã/phường có số nhân khẩu KT3 và KT4 cao hơn. Do đó, kết quả
thu được chỉ đại diện cho các xã/phường là nơi đến của những nhân khẩu di cư tạm
thời.
2.2 Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản
Hướng tiếp cận chu trình sống đã trở thành một mô hình nghiên cứu cơ bản
trong khoa học xã hội. Phương pháp nghiên cứu chu trình sống xuyên suốt nhiều
chuyên ngành khoa học như xã hội học, tâm lý học, sử học, và những lĩnh vực khác
như già hóa, nhân khẩu học gia đình và phát triển nguồn nhân lực. Khái niệm về chu
trình sống liên quan đến chuỗi các sự kiện được xác định về mặt xã hội và phân theo
tuổi, cũng như vai trò mà mỗi cá nhân đảm nhiệm theo thời gian. Hướng tiếp cận chu
trình sống nghiên cứu những thay đổi của cá nhân theo thời gian trong mối liên quan
đến các sự kiện cuộc sống. Thời điểm và trật tự diễn ra các sự kiện này có ý nghĩa rất
quan trọng trong cách tiếp cận chu trình sống. Vì lý do đó, nghiên cứu chu trình sống
cung cấp một khung khái niệm cho phép tìm hiểu những thay đổi mà các cá nhân và
gia đình của họ trải nghiệm2. Được sử dụng trong phân tích sâu này, hướng tiếp cận
chu trình sống cho phép chúng tôi tập trung vào cá nhân người di cư và các lần di
chuyển của họ, gắn liền với các sự kiện kinh tế-xã hội của cuộc sống.
Trong cuộc Điều tra di cư Việt Nam năm 2004, người di cư được định nghĩa là
những người từ 15-59 tuổi di chuyển từ quận/huyện này sang quận/huyện khác trong
vòng 5 năm trước thời điểm điều tra, và đã cư trú trên địa bàn điều tra từ một tháng trở
lên. Một người di cư từ quận này sang quận khác trong nội thành phố trong khoảng
thời gian 5 năm trước điều tra được xem là người không di cư. Những người 15-59
2

Khái niệm chu trình sống có thể khác với khái niệm vòng đời vốn không biến đổi theo không gian và thời điểm
xảy ra sự kiện. Bên cạnh đó, khái niệm vòng đời thường nhấn mạnh chiều cạnh tái sinh sản, làm cha, làm mẹ, và
do vậy khái niệm này không hướng đến vai trò xã hội phức tạp của cá nhân hoặc gia đình. Cần phân biệt chu
trình sống với khái niệm độ dài cuộc sống liên quan đến số năm sống lâu nhất của một cá nhân, được xác định
bằng thời gian từ khi bắt đầu (sinh ra) đến khi kết thúc (chết đi) cuộc đời của cá nhân đó.
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tuổi sống tại cùng quận/huyện trong ít nhất 5 năm trước điều tra được xem là người
không di cư (TCTK và UNFPA, 2005).
Một người có thể di chuyển nhiều lần trước khi đến địa bàn nơi cư trú hiện tại,
nên cuộc Điều tra di cư năm 2004 đã thu thập thông tin chi tiết về lần di chuyển gần
nhất, do chính đối tượng điều tra cung cấp. Vì vậy, lần di chuyển gần nhất hay lần di
cư gần nhất được quy định là lần di chuyển đến địa bàn nơi cư trú hiện tại. Trong báo
cáo phân tích này, khái niệm “hiện tại” được hiểu là thời điểm điều tra hay thời điểm
phỏng vấn. Khái niệm này không những liên quan đến di cư hiện tại mà còn liên quan
đến các sự kiện kinh tế - xã hội khác diễn ra trong đời.
Cho đến nay có ít thông tin về quá trình di cư của một cá nhân từ khi còn bé đến
lúc trưởng thành và khi về già, cũng như về tính quan trọng của các nhân tố xã hội bên
ngoài chu trình phát triển. Theo cách định nghĩa nói trên về người di cư và bảng lịch
sử di cư của mỗi cá nhân từ năm 15 tuổi, có một số “người di cư” nhưng chưa bao giờ
di chuyển sau tuổi 15 vẫn được phỏng vấn và đưa vào mẫu nghiên cứu. Tuy nhiên,
những trường hợp này bị loại ra khỏi mẫu phân tích vì chúng ta chỉ quan tâm đến di
dân trong tuổi lao động (15-59 tuổi). May mắn, chỉ dưới 1% mẫu điều tra thuộc nhóm
này nên phải loại ra.
2.3 Số liệu và phương pháp
Mặc dù thông tin và số liệu liên quan đến quá trình di cư và đô thị hoá đều có ở
Việt Nam, nhưng chúng không được thu thập theo phương pháp chuẩn để tiến hành
một phân tích có ý nghĩa theo hướng tiếp cận chu trình sống. Do thiếu các phân tích
toàn diện và hợp lý về số liệu di cư hiện có, nên mục tiêu tìm hiểu sâu quá trình di dân
đã bị hạn chế.
Như trình bày ở phần trên, số liệu chủ yếu được sử dụng trong phân tích này
được thu thập qua cuộc Điều tra di cư Việt Nam năm 2004. Báo cáo phân tích sử dụng
số liệu từ một số phần trong Phiếu điều tra. Nguồn dữ liệu chủ yếu được thu thập cho
bảng lịch sử di chuyển từ 15 tuổi cho đến thời điểm hiện tại. Lịch sử di cư bao gồm
thông tin về nơi cư trú, loại hình nơi cư trú, trình độ học vấn, nghề nghiệp, và các sự
kiện về gia đình. Phân tích tập trung xem xét khoảng thời gian tính từ lần di cư đầu
tiên cho đến thời điểm điều tra. Dựa trên số liệu của bảng lịch thời gian, chúng tôi xây
dựng một bộ số liệu riêng, kết nối số liệu cá nhân với số liệu hộ tạo ra một bộ số liệu
phù hợp cho việc ước lượng các mô hình thống kê, sử dụng kỹ thuật phân tích sống sót
và hàm rủi ro. Các kỹ thuật này cho phép xem xét mối quan hệ giữa di cư và các sự
kiện cuộc sống theo đúng với trình tự xảy ra của các sự kiện này với các đặc trưng
khác nhau, cũng như cho phép so sánh các phát hiện thu được trong các nhóm người
di cư.
Trên cơ sở chuẩn bị số liệu một cách công phu, nhất là số liệu về lịch thời gian,
các kỹ thuật phân tích khác nhau như phân tích hai biến, đa biến và phân tích lịch sử
sự kiện được áp dụng. Khi cần thiết, một số kiểm định thống kê được sử dụng. Mô
hình di cư và mối quan hệ thô giữa di cư với các sự kiện kinh tế-xã hội được phân tích
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xem xét. Các kết quả được trình bày dưới dạng biểu, hoặc được minh họa bằng đồ thị
cho các nhóm người di cư khác nhau, cũng như cho nhóm người không di cư. Kỹ thuật
phân tích này nhằm mục đích tạo sự dễ hiểu trong việc giải thích kết quả.
Do đồng thời kiểm soát được tác động của các biến số có trong mô hình, nên kỹ
thuật phân tích đa biến được sử dụng nhằm xác định các nhân tố di cư và định hình
được mối quan hệ giữa quá trình này với các sự kiện khác của cuộc sống. Khía cạnh
chuỗi thời gian di cư được xem xét thông qua việc sử dụng kỹ thuật phân tích sự kiện
lịch sử. Chúng tôi sử dụng phần mềm STATA để ước lượng những thông số trong các
mô hình thống kê.
Cần nhắc đến một số hạn chế của số liệu điều tra liên quan đến phương pháp
thu thập số liệu theo lịch thời gian. Do chỉ ghi chép một sự kiện cho mỗi năm khảo sát,
nên thông tin về di chuyển nhiều lần trong cùng một năm đã bị bỏ sót. Số liệu Điều tra
di cư Việt Nam ước lượng quy mô di cư thấp hơn so với thực tế do có nhiều trường
hợp di chuyển đến nhiều nơi khác trước khi đến địa bàn điều tra hiện tại. Loại hình di
cư mùa vụ cũng không được phản ánh trong số liệu điều tra. Trong tương lai, đơn vị
đo lường của lịch thời gian cần được chia nhỏ hơn chứ không nên dừng lại ở đơn vị
năm. Các loại hình di cư khác cũng cần được ghi chép và thu thập trong phần số liệu
lịch sử nhằm đánh giá tình hình một cách đầy đủ hơn.
III. CÁC MÔ HÌNH DI CƯ TRONG CUỘC ĐỜI
Như đã mô tả ở phần trên, di cư diễn ra khác nhau giữa các cá nhân và hộ, và
thay đổi theo thời gian nên việc tìm hiểu các mô hình di cư theo chu trình sống sẽ có ý
nghĩa quan trọng đối với chính sách và quy hoạch phát triển. Nội dung trong phần này
sẽ xem xét quá trình di cư từ nơi sinh cho đến nơi cư trú hiện tại. Ngoài ra, phân tích
cũng sẽ xem xét những lần di chuyển tiếp theo sau lần di chuyển đầu tiên của người
di cư.
3.1 Nơi sinh và nơi cư trú hiện tại
Kết quả Điều tra di cư Việt Nam năm 2004 cho thấy phần lớn người di cư có
nguồn gốc xuất thân từ nông thôn hiện đang sinh sống và làm việc tại các đô thị. Số
liệu trình bày ở Biểu 3.1 cho thấy hầu hết những người di cư, không phân biệt nơi cư
trú hiện tại, đều xuất thân từ nông thôn. Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể về
tỷ lệ nguồn gốc xuất thân này giữa những nhóm di cư đang sống ở các thành phố lớn,
thành phố nhỏ hay thị trấn/thị xã. Khoảng 85% người di cư trong mẫu khảo sát ở địa
bàn đô thị sinh ra tại khu vực nông thôn, trong khi dưới 3% người di cư ở thành thị
sinh ra tại các thành phố lớn.
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Biểu 3.1: Phân bố phần trăm người di cư theo nơi sinh và nơi cư trú hiện tại
Nơi cư trú hiện tại

Nơi sinh
Thành phố lớn

Thị trấn, thị xã

Nông thôn

Tổng số

Thành phố lớn

2,4

2,3

2,2

2,3

Thị xã, thị trấn

12,4

12,4

6,0

10,2

Nông thôn

85,2

85,2

92,8

87,5

100,0

100,0

100,0

100,0

1.977

1.275

1.715

4.967

Tổng số
Số lượng
Ghi chú: Hệ số Pearson χ

2(4)

= 51,16 p = 0,000

Không có gì đáng ngạc nhiên với những kết quả trong Biểu 3.1, khi trên thực tế
di cư nông thôn - nông thôn chiếm tỷ trọng lớn trong các dòng di cư trong nước. Mặt
khác, kết quả thu được còn phản ánh các dòng di cư lên Tây Nguyên của người dân
nông thôn và gia đình họ. Báo cáo của cuộc điều tra đã cho thấy 49% người di cư đến
Tây Nguyên là đi cùng gia đình, người thân (xem TCTK và UNFPA, 2005). Do hầu
hết các dòng di cư đều diễn ra trong thời gian gần đây, kết quả chỉ ra rằng khu vực
nông thôn hiện vẫn là nguồn cung cấp người di cư chủ yếu đến khu vực đô thị và nông
thôn ở Việt Nam.
Số liệu trong Biểu 3.2 cho biết phân bố các dòng di cư từ nơi sinh đến nơi cư
trú hiện tại và từ nơi cư trú trước đây đến nơi cư trú hiện tại. Kết quả thu được chỉ ra
sự khác nhau đáng kể về thống kê giữa hai dòng di cư này.
Biểu 3.2: Các dòng di cư từ nơi sinh đến nơi cư trú hiện tại và từ nơi cư trú trước đây
đến nơi cư trú hiện tại, chia theo khu vực nông thôn - đô thị (Số lượng = 4.824)
Di cư từ nơi sinh
đến nơi cư trú
hiện tại

Di cư từ nơi cư trú trước đây đến nơi cư trú hiện tại
R-U

R-R

U-U

U-R

Tổng số

Số lượng

R-U

90,0

--

10,0

--

100,0

2.709

R-R

--

89,0

--

11,0

100,0

1.517

U-U

14,0

--

86,0

--

100,0

465

U-R

--

20,0

--

80,0

100,0

133

Ghi chú: R = Nông thôn U = Đô thị -- = Không áp dụng

Số liệu trong biểu trên chỉ đọc theo hàng ngang. Khoảng 11% người di cư di
chuyển từ đô thị về nơi cư trú hiện tại ở nông thôn, và phần lớn trong số này có thể là
những người hồi cư. Tương tự, không phải tất cả người di cư từ nông thôn ra đô thị
đến thẳng từ khu vực nông thôn, 10% số này đến từ khu vực đô thị khác. Tỷ trọng
người di cư sinh ra ở đô thị di chuyển đến đô thị và từ khu vực nông thôn đến địa bàn
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nông thôn tương ứng là 14% và 20%. Kết quả cho thấy mức độ di chuyển tương đối
cao của nhóm người di cư sinh ra ở đô thị so với người di cư xuất thân từ nông thôn.
3.2 Di cư lần đầu
Với nội dung biểu thị xác suất di chuyển theo độ tuổi, đồ thị trên Hình 3.1 mô
tả thực chất mô hình di cư theo chu trình sống. Hình 3.1 trình bày kết quả tính toán xác
suất di chuyển kể từ khi 15 tuổi của người di cư. Mỗi điểm trên đồ thị biểu thị tỷ trọng
người di cư “sống sót”, hay trong trường hợp này là tỷ trọng không di chuyển cho đến
độ tuổi tiếp theo. Xác suất của những cá nhân chưa bao giờ di cư trước tuổi 15 có giá
trị bằng 1, đường đồ thị giảm nhanh cho nhóm tuổi 15-25 và giảm chậm hơn cho đến
tuổi 40; sau độ tuổi 40 thì dường như xác suất không giảm thêm nữa. Kết quả trên chỉ
ra rằng hầu hết người di chuyển lần đầu khi còn trẻ (trong khoảng tuổi 15-25) với tuổi
trung vị di cư lần đầu là 21. Trên đồ thị, xác suất không di cư giảm dần và trong
trường hợp này các xác suất không di cư cho đến các thời điểm 20, 25 và 30 tuổi
tương ứng là 0,6; 0,3 và 0,19.
Hình 3.1: Xác suất di chuyển lần đầu chia theo tuổi
Xác suất
1,00

0,75

0,50

0,25

0,00
15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Tuổi
Ghi chú: Ước lượng sống KaplanMeier

Nhằm xác minh sự khác nhau theo thời gian di cư giữa nam và nữ, xác suất
không di cư được thể hiện riêng cho hai giới (Hình 3.2). Đường sống cho thấy rằng
nam giới có xác suất không di cư lớn hơn một chút trước tuổi 30, và sau độ tuổi này thì
phụ nữ lại có xác suất không di cư lớn hơn một chút. Kết quả trên cho thấy so với nam
giới, thời điểm di cư lần đầu của phụ nữ sớm hơn. Tuy nhiên, kết quả kiểm định thống

Di cư trong nước và mối liên hệ với các sự kiện cuộc sống | 9

kê cho thấy sự khác biệt này là không đáng kể. Nói cách khác, trải nghiệm di cư lần
đầu trong cuộc sống là tương tự như nhau giữa nam và nữ.
Hình 3.2: Xác suất di chuyển lần đầu chia theo tuổi và giới tính
Xác suất
1,0
0

0,75

0,50

0,25

0,00
15

20

25

30

35

40

Tuổi
Nữ

45

50

55

60

Nam

Ghi chú: Ước lượng sống Kaplan-Meier

Sự khác nhau về thời điểm di chuyển lần đầu giữa các nhóm người di cư theo
các nơi sinh khác nhau được trình bày trong Hình 3.3. Người di cư có nguồn gốc nơi
sinh khác nhau có xác suất không di cư khác nhau. Những người sinh ra tại các thành
phố lớn có xu hướng di chuyển lần đầu vào độ tuổi muộn hơn so với những người sinh
ra ở nông thôn. Tuy nhiên, những người xuất thân từ nông thôn lại có xu hướng di
chuyển lần đầu ở độ tuổi muộn hơn so với những người sinh ra tại thị trấn, thị xã.
Kết quả kiểm định cho thấy sự khác nhau này có ý nghĩa thống kê. Khoảng một
nửa số người di cư hiện có mặt tại các thành phố lớn, thị trấn/thị xã và nông thôn đã di
chuyển lần đầu tại các độ tuổi tương ứng là 23, 20 và 21. Kết quả phân tích còn cho
thấy 76%, 71% và 62% cư dân sống tương ứng tại thị xã, nông thôn và các thành phố
lớn đã di cư lần đầu trước tuổi 25. Có lẽ rằng những người di cư sinh ra ở các thành
phố lớn có xu hướng hài lòng nhất với cuộc sống và không muốn di cư, trong khi
những người sinh ra tại các khu vực khác lại chịu sức ép di cư vì lý do kinh tế.
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Hình 3.3: Xác suất di chuyển lần đầu chia theo tuổi và nơi sinh
(nông thôn, thị xã/thị trấn, thành phố lớn)
Xác
suất
1,00

0,75

0,50

0,25

0,00
15

20

25

30

35

40

Tuổi
Thành phố lớn

45

50

55

60

Thị xã/thị trấn

Nông thôn
Ghi chú: Ước lượng sống KaplanMeier

Những kết quả trên cho thấy rằng người dân sống tại thị xã hay thị trấn có xu
hướng di cư sớm hơn các nhóm khác. Khi các thành phố lớn và thị xã/thị trấn được
gộp lại thành một nhóm, gọi là dân cư thành thị, thì kết quả cho thấy nhóm này có xu
hướng di cư lần đầu muộn hơn so với nhóm di cư nông thôn3. Kết quả cũng cho thấy
sự trải nghiệm khác nhau về di cư lần đầu liên quan đến học tập và làm việc giữa các
nhóm di cư có nguồn gốc xuất thân khác nhau. Nhìn chung, sự khác nhau này không
chỉ tồn tại giữa khu vực nông thôn và thành thị, mà còn giữa thành phố lớn và thị
xã/thị trấn, trong đó người di cư sinh ra ở thị trấn/thị xã di cư lần đầu ở độ tuổi trẻ
nhất. Kết quả phản ánh tình hình di cư của dân số trẻ sinh sống tại các tỉnh lỵ và huyện
lỵ đi tìm cơ hội lao động và học tập ở các thành phố lớn.
3.3 Tuổi di cư lần đầu và các lần di chuyển tiếp theo
Mặc dù tính lựa chọn của di cư đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu ở Việt
Nam (xem Đặng 1999; TCTK và UNDP, 2001), số liệu điều tra di cư lần này tiếp tục
cung cấp bằng chứng cho thấy tính lựa chọn theo tuổi của quá trình di cư. Hình 3.4
biểu thị phân bố tuổi của người di cư dựa trên tuổi được báo cáo tại lần di chuyển đầu
tiên và lần gần nhất tính từ tuổi 154. Phù hợp với kết quả của các nghiên cứu khác,
người di cư trong cuộc điều tra này chủ yếu là thanh niên thuộc những năm đầu của
3

Kết quả kiểm định đối với dân cư nông thôn và thành thị cho biết sự khác biệt quan sát được đạt mức ý nghĩa
thống kê.
4
Hình 3.4 biểu thị phân bố tuổi di cư sử dụng giá trị trung vị để đo lường giá trị trung tâm. Độ cao của mỗi hộp
trong đồ thị phản ánh mức độ phân bố của số liệu được sử dụng.
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tuổi 20. Khoảng một nửa số người di cư được điều tra di chuyển lần đầu trước tuổi 21.
Một tỷ trọng lớn người di cư di chuyển lần đầu giữa tuổi 18 và 27; chỉ có 1/4 số người
di cư lần đầu tiên di chuyển sau tuổi 27, và trong số này dưới 5% di chuyển lần đầu
sau tuổi 40.
Có thể quan sát thấy mô hình tương tự đối với tuổi di chuyển lần gần nhất vì
hầu hết người di cư di chuyển lần gần nhất ở độ tuổi rất trẻ. Mặc dù tuổi di chuyển lần
gần nhất cao hơn đáng kể so với tuổi di chuyển lần đầu, do ảnh hưởng của nhiều lần di
chuyển trung gian nhưng tuổi trung vị di chuyển lần gần nhất của người di cư trong
mẫu điều tra vẫn rất trẻ (24 tuổi). Tuổi trung vị ở lần di chuyển gần nhất tăng thêm 3
năm so với tuổi di cư lần đầu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi kết quả cho thấy
khoảng một nửa số người di cư đã di chuyển lần gần nhất trước tuổi 24. Khoảng 74%
người di cư chỉ di chuyển một lần, 16% di chuyển hai lần và số còn lại di chuyển từ ba
lần trở lên. Tính đến thời điểm điều tra, trung bình một người di cư trải qua 1,4 lần di
chuyển. Kết quả thu được cho thấy hành vi di cư tập trung chủ yếu vào khoảng tuổi
mười tám đôi mươi. Trong thời kỳ này của cuộc đời, người di cư có thể di chuyển
nhiều lần, nhưng khi bước sang cuối tuổi 20 thì xác suất di chuyển kế tiếp giảm mạnh.
Hình 3.4: Phân bố tuổi của người di cư theo lần di chuyển đầu tiên và gần nhất
kể từ khi 15 tuổi
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Hình 3.5 trình bày phân bố tuổi của người di cư trong bốn lần di chuyển đầu
tiên. Tuổi trung vị tăng theo số lần di chuyển; tuổi trung vị của người di cư tương ứng
với bốn lần di chuyển đầu tiên là 21, 25, 30 và 37. Kết quả cũng phản ánh tính lựa
chọn theo tuổi của người di cư vì hầu hết những người di cư di chuyển trong những
năm đầu của tuổi 20.
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Hình 3.5: Phân bố tuổi của người di cư theo lần di chuyển
thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư từ khi 15 tuổi

Lần thứ ba

Lần thứ tư

3.4 Di cư một lần và di cư nhiều lần
Không phải cuộc di cư nào cũng thành công từ quan điểm của người trong
cuộc. Những người không đạt được mục đích của mình lại mong muốn quay về quê
hương hay tìm đến một nơi khác. Trong khi đó, những người di cư thành công cũng có
thể muốn quay về hoặc tiếp tục đến những nơi có cơ hội thành đạt hơn. Tuy nhiên, di
cư thường gắn liền với chi phí và rủi ro tương đối cao, tạo nên những rào cản nhất định
đối với việc di chuyển, mưu sinh của người dân. Do đó, việc xác định được trình tự và
số lần di chuyển theo chu trình sống là cần thiết nhằm hiểu được bản chất của di cư.
Mặc dù cần hiểu sâu thông tin về các sự kiện di cư trong chu trình sống nhưng mô
hình di chuyển nhiều lần còn ít được biết đến ở Việt Nam. Một câu hỏi đặt ra là người
di cư quyết định tiếp tục di chuyển sau lần di cư đầu tiên như thế nào.
Như được thể hiện trên Hình 3.6, khoảng một phần tư số người di cư di chuyển
hơn một lần sau tuổi 15. Phần lớn chỉ tiến hành di cư một lần đến nơi cư trú hiện tại.
Tuy nhiên, tỷ trọng người di chuyển nhiều lần thấp hơn so với thực tế bởi vì lịch sử di
chuyển bị gián đoạn vào thời điểm điều tra. Ví dụ, một người 20 tuổi vào năm 2004 có
thể tiếp tục di chuyển sau điều tra.
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Hình 3.6: Số lần di chuyển của người di cư theo chu trình sống
3
7%

4+
3%

2
16%

1
74%

Kết quả phân tích cho thấy những khác biệt theo giới trong mô hình di chuyển
nhiều lần. So với phụ nữ, người di cư nam giới thường di chuyển nhiều lần hơn. Như
kết quả trong Biểu 3.3 cho thấy, khoảng 69% người di cư nam giới di chuyển một lần
trong khi tỷ trọng của nữ là 79%. Tính trung bình, nam di chuyển 1,5 lần và nữ là 1,3
lần tính đến thời điểm điều tra5.
Biểu 3.3: Phân bố phần trăm người di cư chia theo số lần di cư và giới tính
Số lần di cư

Nam

Nữ

Chung

1

69

79

74

2

17

16

16

3

10

4

7

4+

4

1

3

100

100

100

1,5 (0,89)

1,3 (0,63)

1,4 (0,76)

2.111

2.832

4.943

Tổng số
Số trung bình
Số lượng

*

Ghi chú: * Giá trị độ lệch chuẩn để trong ngoặc

Mô hình di chuyển nhiều lần khác nhau theo nơi sinh và nguồn gốc xuất thân
của người di cư. Đặc biệt những người sinh ra ở nông thôn có xu hướng di chuyển ít
hơn so với người gốc thành thị. Tuy nhiên giữa những người sinh ra ở thành phố lớn
hay thị xã/thị trấn thì sự khác biệt trong mô hình di chuyển nhiều lần là không đáng kể.
Nhìn chung, đối với loại hình di chuyển từ nơi sinh đến nơi cư trú hiện tại thì nhóm
người di cư gốc thành thị có tính di động cao hơn những nhóm di cư gốc nông thôn.
Họ di chuyển nhiều lần hơn giữa các điểm đô thị và thường không di chuyển đến các
địa bàn nông thôn.
5

Kết quả kiểm định t-test cho biết sự khác biệt này đạt mức ý nghĩa thống kê.
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Biểu 3.4: Phân bố phần trăm số lần di chuyển của người di cư theo địa bàn nơi sinh
Số lần di chuyển

Thành phố lớn

Thị xã/thị trấn

Nông thôn

Tổng số

1

63

67

76

74

2

24

20

16

16

3

8

9

6

7

4+

5

4

2

3

100

100

100

100

1,5 (0,86)

1,5 (0,87)

1,4 (0,74)

1,4 (0,76)

112

504

4.306

4.922

Tổng số
Số trung bình
Số lượng

*

Ghi chú: * Giá trị độ lệch chuẩn để trong ngoặc

Kết quả khảo sát số lần di chuyển theo địa bàn nơi cư trú hiện tại (Biểu 3.5) cho
thấy rằng những người hiện đang sống ở khu vực nông thôn có tính di động cao hơn so
với người đang sống ở thành thị. Hơn nữa, những người di cư đến các thành phố lớn di
chuyển ít hơn so với những người đến thị xã, thị trấn. Điều này không có nghĩa là
người di cư ở thành thị ít di động hơn so với người di cư đến nông thôn. Trên thực tế,
sự hồi cư về quê hương có thể góp phần làm tăng quy mô di cư trên địa bàn nông thôn
cũng như giữa các địa bàn nông thôn với nhau.
Biểu 3.5: Phân bố phần trăm số lần di chuyển của người di cư theo nơi cư trú hiện tại
Số lần di chuyển

Thành phố lớn

Thị xã/thị trấn

Nông thôn

Tổng số

1

82

74

66

74

2

10

15

23

16

3

6

7

8

7

4+

2

4

3

3

100

100

100

100

1,27 (0,67)

1,40 (0,81)

1,49 (0,80)

1,38 (0,76)

1.971

1.268

1.704

4.943

Tổng số
Số trung bình *
Số lượng

Ghi chú: * Giá trị độ lệch chuẩn để trong ngoặc

3.5 Thị xã/thị trấn như điểm trung chuyển di cư từ nông thôn đến thành phố lớn
Trong cuộc Điều tra di cư Việt Nam năm 2004, thành thị được phân loại thành
thị xã, thị trấn và thành phố lớn, và cách phân loại này được sử dụng trong thu thập các
sự kiện cuộc sống của đối tượng điều tra. Số liệu điều tra cho phép xem xét giả thuyết
mô hình di cư theo chuỗi, trong đó người di cư xuất phát từ một địa bàn nông thôn
chuyển đến các điểm đô thị vừa và nhỏ, như một điểm trung chuyển, trước khi chuyển
đến các thành phố lớn (Goldstein, 1986; Bilsborrow, 1999).
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Giả thuyết này dường như không được ủng hộ khi phân tích số liệu của cuộc
điều tra. Dưới 7% người di cư từ nông thôn đến thành phố lớn dừng chân tại các thị xã,
thị trấn. Hầu hết người di cư từ nông thôn đến thẳng các thành phố lớn. Kết quả một
lần nữa khẳng định bản chất và thực trạng đô thị ở các thị trấn, thị xã Việt Nam, nơi
mà khả năng tạo việc làm, cơ hội kinh tế và thu nhập còn rất hạn chế. Kết quả còn
phản ánh rằng các thành phố lớn và tỉnh lỵ nước ta ở gần nhau, điều đó làm tăng khả
năng di cư của lao động nông thôn ra thành thị.
Tuy nhiên, các kết quả thu được trên đây cần được xem xét một cách thận trọng
do phương pháp thu thập số liệu theo lịch thời gian mà cuộc điều tra đã sử dụng. Do
mỗi năm chỉ có một sự kiện được ghi chép, nên thông tin về di chuyển nhiều lần diễn
ra trong cùng một năm bị bỏ sót. Đây là một hạn chế lớn của số liệu, vì các ước lượng
về quy mô di cư đến thị trấn, thị xã trước khi chuyển đến các thành phố lớn có thể bị
thấp hơn so với thực tế. Hơn nữa, di cư mùa vụ và các sự kiện khác như việc làm gắn
liền với loại hình di cư này cũng bị bỏ sót. Một bảng lịch thời gian với đơn vị đo lường
nhỏ hơn được sử dụng cho tất cả các loại hình di cư sẽ cho phép đánh giá đầy đủ hơn
thực trạng di cư ở Việt Nam.
IV. DI CƯ VÀ CÁC SỰ KIỆN CUỘC SỐNG
Phần này của báo cáo sẽ trình bày kết quả phân tích sâu mối quan hệ giữa di cư
và các sự kiện khác trong cuộc sống. Thách thức chủ yếu cho nghiên cứu di cư là tìm
hiểu mức độ thay đổi trong tình trạng kinh tế-xã hội của người di cư, tác động của nó
đến các sự kiện của cuộc sống như nghề nghiệp, sinh đẻ và tử vong trẻ em, và tình
trạng hôn nhân.
Như đã đề cập ở phần trên, ở Việt Nam di cư là một phương thức thay đổi nghề
nghiệp (Djamba và cộng sự, 2000), cũng như gắn liền với sự giảm mức sinh trong
nhóm di cư (White và cộng sự , 2001). Mặc dù các nghiên cứu nói trên đã đưa ra được
những kết quả ban đầu đối với chủ đề nghiên cứu quan trọng này, nhưng các kết quả
nghiên cứu chưa cho phép giải quyết vấn đề một cách thấu đáo, do thiếu các số liệu
thích hợp phản ánh những biến đổi của các sự kiện cuộc sống mà người di cư trải qua.
Do cuộc Điều tra di cư Việt Nam năm 2004 có thu thập số liệu sự kiện theo thời gian
nên phân tích trong báo cáo này có khả năng khắc phục được trở ngại đó và đi sâu tìm
hiểu mối quan hệ giữa di cư và các sự kiện kinh tế - xã hội trong cuộc sống. Đó là
những thay đổi trong giáo dục, hôn nhân, sinh đẻ và tử vong trẻ em, đặc biệt là những
thay đổi nghề nghiệp được tìm hiểu khá kỹ trong cuộc điều tra. Phân tích dưới đây bắt
đầu với việc xem xét những thay đổi về nghề nghiệp của người di cư.
4.1 Nghề nghiệp trong chu trình sống của người di cư
Hình 4.1 trình bày mô hình nghề nghiệp của người di cư tại ba thời điểm: thời
điểm năm trước khi di cư lần đầu, thời điểm năm đầu tiên sau khi di cư lần đầu, và tại
thời điểm điều tra. Những trường hợp không có số liệu nghề nghiệp bị loại khỏi phân
tích nhằm đảm bảo cho toàn bộ nhóm di cư được so sánh thống nhất với nhau theo ba
thời điểm nghiên cứu.
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Trong cuộc điều tra, nghề nghiệp được phân loại thành 15 nhóm và có thể được
nhóm lại thành 5 nhóm nghề chính, bao gồm: (i) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao và bậc
trung (ii) Lao động có kỹ thuật (iii) Lao động giản đơn (iv) Đi học (v) Các nghề khác.
Nội trợ được xếp vào nhóm lao động giản đơn. Do chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong
nhóm di cư, nên những người đang đi học hình thành một nhóm riêng trong phân tích.
Mặc dù một số loại hình nghề nghiệp đặc thù như lực lượng vũ trang, thương binh có
thể được để riêng nhưng do tỷ trọng nhỏ trong mẫu nên họ được ghép chung với nhóm
“các nghề khác”.
Kết quả trình bày trên Hình 4.1 cho thấy rõ xu hướng thăng tiến nghề nghiệp
của người di cư. Tỷ trọng người di cư làm nghề chuyên môn kỹ thuật bậc cao, bậc
trung và lao động có kỹ thuật tăng trong khi tỷ trọng người di cư làm các nghề giản
đơn và đi học giảm sau khi di cư. Những thay đổi này phản ánh thực tế của người di
cư rời nhà trường để bước vào thị trường lao động.
Do những người có trình độ học vấn có lợi thế khi tìm những công việc tốt hơn,
nên tỷ trọng người di cư là sinh viên giảm và tỷ trọng người di cư có kỹ thuật, chuyên
môn bậc cao và bậc trung tăng sẽ như là giả định. Tuy nhiên, sự thăng tiến nghề
nghiệp không phải là điều xảy ra với tất cả những người di cư bởi vì có những sinh
viên đã tốt nghiệp vẫn không tìm được việc làm chuyên môn hay công việc có tay
nghề phù hợp trên thị trường lao động. Hơn nữa, Hình 4.1 cũng cho thấy tỷ trọng sinh
viên giảm nhanh hơn so với tốc độ tăng những người di cư là lao động có kỹ thuật,
chuyên môn bậc cao và bậc trung6.

6

Tỷ trọng sinh viên giảm từ 27% xuống 13% và tụt mạnh xuống 4% sau khi di chuyển qua ba thời điểm khảo
sát trước khi di chuyển lần đầu, năm đầu tiên sau khi di chuyển lần đầu và thời điểm điều tra. Tỷ trọng nhóm có
kỹ thuật, chuyên môn bậc cao và bậc trung tăng từ 10% đến 36% và 45% tương ứng với ba thời điểm khảo sát.
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Hình 4.1: Phân bố phần trăm nghề nghiệp người di cư
qua các giai đoạn của chu trình sống (Số lượng = 4.184)
100

Khác

90
80

Đi học

70
60

Lao động giản đơn

50
40

Lao động có kỹ thuật

30

Chuyên môn kỹ thuật
bậc cao hoặc bậc trung

20
10
0

Trước lần di
chuyển lần đầu

Sau lần di
Tại thời điểm
chuyển lần đầu
khảo sát

Cần lưu ý rằng nhóm thất nghiệp được đưa vào loại hình nghề nghiệp “Khác”.
Tỷ lệ thất nghiệp rất thấp trước và sau khi di cư lần đầu. Ví dụ, trước khi di cư lần đầu,
chỉ có 3% nam và 2% nữ di cư thất nghiệp7. Sau khi di chuyển lần đầu và vào thời
điểm điều tra thì dưới 1% người di cư (cả nam và nữ) là thất nghiệp. Kết quả cho thấy
tỷ lệ có việc làm và mức độ hoạt động kinh tế cao của người di cư ở Việt Nam.
Do chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong mẫu, những người có nghề chuyên môn kỹ
thuật bậc cao và bậc trung được gộp với nhóm lao động kỹ thuật, gọi là nhóm “có tay
nghề”. Số liệu trong Biểu 4.1 trình bày sự thay đổi nghề nghiệp trong nhóm lao động
di cư từ năm trước khi di cư lần đầu cho đến năm đầu tiên sau khi di cư lần đầu chia
theo nam và nữ. Hơn một nửa (59%) nhóm này giữ nguyên nghề nghiệp trước và sau
khi di cư lần đầu. Sự khác biệt giữa nam và nữ trong chỉ tiêu này không đạt mức ý
nghĩa thống kê cần thiết (60% nam và 58% nữ di cư giữ nguyên nhóm nghề nghiệp
của họ).

7
Người làm nội trợ, tàn tật và những người không có ý định làm việc được đưa ra khỏi phân tích. Nếu nhóm này
được đưa vào thì tỷ lệ thất nghiệp còn cao hơn.
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Biểu 4.1: Phần trăm người di cư chia theo nghề nghiệp và giới tính
trong năm trước và sau khi di chuyển lần đầu
Nghề sau khi di cư lần đầu
Nghề trước khi di cư

Lao động
giản đơn

Đi học

9,5

1,2

0,1

0,2

11,0

15,0

34,9

0,8

4,4

55,1

7,7

4,4

14,6

3,5

30,2

Có tay nghề

Khác

Tổng số

Nam
Có tay nghề
Lao động giản đơn
Đi học
Khác

1,3

1,2

0,3

0,9

3,7

33,6

41,7

15,7

9,0

100,0

6,9

2,2

0,1

0,1

9,3

21,4

41,3

0,3

0,5

63,7

Đi học

9,5

5,2

9,9

0,5

25,2

Khác

1,0

0,5

0,1

0,3

1,9

38,8

49,3

10,3

1,6

100,0

8,0

1,8

0,1

0,2

10,0

18,7

38,6

0,5

2,2

60,0

8,7

4,8

11,9

1,8

27,3

Tổng số
Nữ
Có tay nghề
Lao động giản đơn

Tổng số
Chung
Có tay nghề
Lao động giản đơn
Đi học
Khác
Tổng số

1,1

0,8

0,2

0,6

2,7

36,5

46,0

12,7

4,8

100,0

Kết quả cho thấy tính mức độ thay đổi nghề nghiệp cao của người di cư ở Việt
Nam. Tỷ trọng người di cư thăng tiến nghề nghiệp (34%) cao hơn gấp nhiều lần so với
tỷ trọng bị tụt hậu trong thang nghề nghiệp (7%). Quá trình này có sự khác biệt theo
giới. Tỷ trọng nam di cư tụt hậu trong nghề nghiệp cao hơn nữ (tương ứng là 10% và
4%). Mặt khác, số thăng tiến về nghề nghiệp cũng chênh lệch nhau (30% của nam so
với 38% của nữ).
Sự khác nhau đáng chú ý về thay đổi nghề nghiệp giữa nam và nữ còn được thể
hiện bằng tỷ trọng lớn hơn của nam giới hiện đang làm các 'nghề khác'. Tỷ trọng lao
động nữ di cư hiện đang làm các công việc giản đơn cao hơn so với nam. Mặc dù số
người di cư nữ làm công việc nội trợ khá đông nhưng không đủ lớn để có thể giải thích
cho sự chênh lệch giới trong nghề giản đơn8. Nhìn chung, các phát hiện thu được phản
ánh thực trạng thiệt thòi của lao động nữ di cư trong thang nghề nghiệp của thị trường
lao động ở Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy di cư là một phương thức giúp
8
Kết quả chung cho thấy dưới 5% người di cư thuộc nhóm 'nghề giản đơn' đang làm công việc nội trợ; nếu bóc
tách theo giới, hầu như không ai trong nhóm này là nam giới, trong khi có đến 8% phụ nữ di cư làm nội trợ.
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người lao động, bao gồm cả phụ nữ, có thể sử dụng để nâng cao vị thế của mình trên
bậc thang nghề nghiệp.
Số liệu trong Biểu 4.2 cung cấp thông tin sâu hơn về thay đổi nghề nghiệp của
người di cư, thông qua việc so sánh nghề nghiệp của họ trong năm đầu tiên sau khi di
chuyển lần đầu và nghề hiện tại. Kết quả cho thấy một tỷ trọng lớn (80%) không thay
đổi thang bậc nghề nghiệp sau lần di chuyển đầu tiên. Tuy nhiên, so với giai đoạn
trước và sau khi di cư lần đầu, mô hình thay đổi nghề nghiệp tính đến thời điểm hiện
tại là khác nhau. Trong giai đoạn này, nam giới có xu hướng thay đổi nghề nhiều hơn
so với nữ giới. Tính đến thời điểm điều tra, chỉ có 76% nam so với 84% nữ di cư là giữ
nguyên nghề.
Kết quả cho thấy xu hướng thăng tiến nghề nghiệp xẩy ra cùng với quá trình di
cư . Trong quá trình này, nam giới di cư có điều kiện thăng tiến nghề nghiệp tốt hơn so
với phụ nữ (19% người di cư nam so với 10% người di cư nữ chuyển sang làm những
nghề tốt hơn). So với nam, nữ di cư có xu hướng thăng tiến sang nghề nghiệp tốt hơn
ngay sau khi di chuyển lần đầu.
9

Biểu 4.2: Phân bố phần trăm người di cư theo nghề nghiệp
sau khi di cư lần đầu và nghề nghiệp hiện tại chia theo giới tính
Nghề sau khi
di cư lần đầu
Nam
Có tay nghề
Lao động giản đơn
Đi học
Khác
Tổng số
Nữ
Có tay nghề
Lao động giản đơn
Đi học
Khác
Tổng số
Chung
Có tay nghề
Lao động giản đơn
Đi học
Khác
Tổng số

9

Nghề hiện tại
Lao động
giản đơn

Đi học

Khác

32,1
3,1
8,0
3,1
46,3

0,3
36,6
0,8
3,9
41,7

0,0
0,2
5,0
0,0
5,1

1,2
1,8
2,0
2,0
6,9

33,6
41,7
15,7
9,0
100,0

36,1
2,5
5,1
0,5
44,2

1,5
44,2
1,3
0,5
47,5

0,0
0,1
2,9
0,0
2,9

1,2
2,5
1,1
0,6
5,4

38,8
49,3
10,3
1,6
100,0

34,4
2,8
6,3
1,6
45,1

1,0
40,9
1,1
2,0
45,0

0,0
0,1
3,8
0,0
3,9

1,2
2,2
1,5
1,2
6,1

36,5
46,0
12,7
4,8
100,0

Có tay nghề

Tổng số

Trong khi 14% người di cư có việc làm tốt hơn thì chỉ có 6% chuyển sang làm công việc kém hơn trước.
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Tóm lại, kết quả phân tích trên cho thấy: 1) Nữ di cư có vị thế thấp hơn nam
giới trong thang bậc nghề nghiệp ; 2) Người di cư nói chung, không phân biệt nam, nữ
có xu hướng thăng tiến trong nghề nghiệp hơn là bị tụt hậu sau khi di cư, mặc dù có
nhiều rào cản khác nhau đang ngăn trở họ trong cuộc sống và làm việc ở thành thị; 3)
Khoảng một phần tư người di cư thăng tiến hoặc tụt hậu trong nghề nghiệp; 4) Trong
khi nữ di cư có xu hướng thuận lợi nhiều hơn trong thời gian đầu, tức là tiến bước
trong thang bậc nghề nghiệp ngay sau khi di chuyển lần đầu, thì nam giới lại hưởng lợi
nhiều hơn sau đó.
Tiếc rằng, kết quả điều tra không thể giúp biết được liệu người di cư thay đổi
nghề nghiệp nhiều hơn hay ít hơn so với người không di cư trong cuộc sống bởi vì số
liệu lịch thời gian không được thu thập cho người không di cư. Do đó, trong những
cuộc điều tra tương lai, số liệu cần được thu thập không chỉ cho người di cư mà còn
cho cả đối tượng không di cư. Thông tin nói trên là quan trọng để có thể đánh giá tác
động của di cư đến thay đổi nghề nghiệp nói riêng, và các sự kiện khác trong cuộc
sống nói chung.
Khi mà nền kinh tế Việt Nam được tái cấu trúc theo hướng công nghiệp hoá thì
một trong những câu hỏi quan trọng trong giai đoạn phát triển quốc gia là cơ cấu nghề
nghiệp của lực lượng lao động nông thôn đã thay đổi như thế nào trong mối liên quan
đến di cư. Mối quan tâm cụ thể là thay đổi nghề nghiệp từ những hoạt động nông
nghiệp đến sản xuất công nghiệp và dịch vụ đã xảy ra như thế nào. Tuy nhiên, nghề
giản đơn phản ánh không rõ ràng trong số liệu và do đó không cho phép phân tích cụ
thể vấn đề trên. Hy vọng rằng nghiên cứu trong tương lai sẽ cụ thể hoá nhóm nghề
nghiệp này và cung cấp cơ sở quan trọng để xem xét sự thay đổi cơ cấu nghề nghiệp
trong quá trình công nghiệp hoá nông thôn.
Mức độ thay đổi nghề nghiệp theo loại hình di cư có thể phản ánh mối quan hệ
giữa di cư và các sự kiện trong cuộc sống. Số liệu trong Biểu 4.3 mô tả sự thay đổi
nghề trước và sau lần di chuyển đầu tiên, còn Biểu 4.4 mô tả sự thay đổi nghề từ sau
lần di chuyển đầu tiên đến thời điểm hiện tại. Kết quả được phân loại chi tiết hơn theo
tình trạng đăng ký hộ khẩu của người di cư.
Phần lớn người di cư, không phân biệt tình trạng đăng ký hộ khẩu, vẫn giữ
nguyên nghề sau khi di chuyển. Tỷ trọng người chuyển sang nghề kém hơn ít hơn so
với tỷ trọng chuyển sang nghề tốt hơn. Đặc biệt, so với các đối tượng khác, nhóm KT2
và KT4 có tỷ trọng lớn người chuyển từ nghề giản đơn sang các công việc có tay nghề.
Nhóm KT4 cũng có tỷ trọng thay đổi nghề cao hơn từ nhóm đi học sang các nhóm
nghề khác. Kết quả phản ánh ‘tình trạng trôi nổi’ của một số sinh viên, học sinh sau
khi ra trường. Do không có nghề nghiệp và nhà ở ổn định, những sinh viên, học sinh
này không được đăng ký hộ khẩu thường trú ở thành phố lớn, và do đó vẫn thuộc
nhóm KT4.
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Biểu 4.3: Phân bố phần trăm nghề nghiệp trước và sau khi di cư lần đầu
chia theo tình trạng đăng ký hộ khẩu tại nơi cư trú hiện tại
Nghề trước khi
di cư lần đầu

Nghề sau khi di cư lần đầu
Có tay nghề

Lao động
giản đơn

Đi học

Khác

Tổng số

0,0

7,6

Không đăng ký
Có tay nghề
Lao động giản đơn

6,3

1,4

0,0

11,8

49,3

0,0

6,2

67,4

Đi học

5,6

4,2

9,7

4,2

23,6

Khác

0,0

0,7

0,0

0,7

1,4

23,6

55,6

9,7

11,1

100,0

Có tay nghề

6,5

2,4

0,0

0,4

9,2

Lao động giản đơn

6,8

52,2

1,5

5,2

65,7

Đi học

4,2

5,3

11,2

3,1

24,0

Khác

0,2

0,4

0,4

0,2

1,1

17,7

60,3

13,1

8,9

100,0

Có tay nghề

14,3

0,4

0,0

0,8

15,6

Tổng số
KT1

Tổng số
KT2
Lao động giản đơn

29,5

13,5

1,6

0,8

45,5

Đi học

14,3

2,9

17,2

2,5

36,9

Khác

1,2

0,0

0,4

0,4

2,1

59,4

16,8

19,3

4,5

100,0

9,9

2,5

0,1

0,1

12,6

10,4

46,4

0,3

1,9

59,0

Đi học

6,0

4,1

14,3

1,7

26,1

Khác

0,6

0,8

0,0

0,9

2,3

26,8

53,9

14,6

4,6

100,0

6,4

1,2

0,1

0,1

7,7

Tổng số
KT3
Có tay nghề
Lao động giản đơn

Tổng số
KT4
Có tay nghề
Lao động giản đơn

27,7

30,9

0,3

1,4

60,4

Đi học

11,7

5,6

9,8

1,3

28,3

Khác

1,9

1,0

0,2

0,4

3,6

47,7

38,7

10,4

3,2

100,0

Tổng số

Ghi chú: Định nghĩa các loại hình đăng ký cư trú, xem TCTK và UNFPA (2005)

Xem xét thời kỳ từ sau khi di chuyển lần gần nhất đến thời điểm điều tra, điểm
đáng lưu ý là tỷ trọng rất cao người di cư, đặc biệt trong nhóm KT1 và KT2, di chuyển
từ nhóm đi học. Rõ ràng rằng, sinh viên, học sinh có xu hướng chuyển đến những công
việc có tay nghề hơn là làm những công việc giản đơn.
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Biểu 4.4: Phân bố phần trăm nghề nghiệp sau khi di chuyển lần đầu
và nghề nghiệp hiện tại chia theo loại đăng ký hộ khẩu tại nơi cư trú hiện tại
Nghề nghiệp sau khi
di chuyển lần đầu

Nghề nghiệp hiện tại
Có tay nghề

Lao động
giản đơn

Đi học

Khác

Tổng số

Không đăng ký
Có tay nghề
Lao động giản đơn

20,8

1,4

0,0

1,4

23,6

2,1

47,2

0,0

6,2

55,6

Đi học

1,4

0,7

4,2

3,5

9,7

Khác

1,4

3,5

0,0

6,2

11,1

25,7

52,8

4,2

17,4

100,0

16,1

1,5

0,0

0,2

17,7

2,2

55,9

0,2

2,0

60,3

Tổng số
KT1
Có tay nghề
Lao động giản đơn
Đi học

8,7

1,8

1,1

1,5

13,1

Khác

2,8

4,4

0,0

1,7

8,9

29,7

63,6

1,3

5,3

100,0

57,8

0,4

0,4

0,8

59,4

Tổng số
KT2
Có tay nghề

1,6

13,5

0,4

1,2

16,8

Đi học

13,5

0,4

3,3

2,1

19,3

Khác

2,1

1,2

0,0

1,2

4,5

75,0

15,6

4,1

5,3

100,0

25,0

1,2

0,0

0,7

26,9

Lao động giản đơn

1,9

50,2

0,0

1,7

53,9

Đi học

7,6

1,2

4,6

1,3

14,6

Khác

1,8

2,2

0,0

0,6

4,6

36,3

54,8

4,5

4,3

100,0

Lao động giản đơn

Tổng số
KT3
Có tay nghề

Tổng số
KT4

45,1

0,7

0,0

1,9

47,7

Lao động giản đơn

3,8

32,3

0,1

2,4

38,7

Đi học

4,1

0,9

4,0

1,4

10,4

Có tay nghề

Khác
Tổng số

1,0

1,0

0,0

1,1

3,2

54,1

35,0

4,1

6,8

100,0

Ghi chú: Định nghĩa các loại hình đăng ký cư trú, xem TCTK và UNFPA (2005)

4.1.1 Thời gian từ khi chuyển đến nơi ở mới cho tới khi tìm được việc làm đầu tiên
Như đã thảo luận trong phần trên, tìm việc làm là lý do chính khiến người lao
động di cư. Tình trạng thiếu việc làm ổn định và thu nhập thấp là những khó khăn chủ
yếu mà người di cư gặp phải sau khi chuyển đến nơi ở mới. Câu hỏi quan trọng không
những liên quan đến người di cư, mà còn liên quan đến cả những nhà hoạch định chính
sách là người di cư mất bao nhiêu thời gian để tìm việc tại nơi họ chuyển đến.
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Trong nghiên cứu này, thời gian tìm việc được đo bằng số tuần mà một người
di cư trải qua kể từ khi đặt chân đến nơi ở mới cho đến khi tìm được công việc đầu
tiên. Những người không thể tìm được việc vào thời điểm phỏng vấn được xem là
những trường hợp bị loại bỏ trong phân tích. Do di cư với mục đích tìm việc làm khác
nhiều so với các lý do khác, vì vậy phân tích này chỉ xem xét các trường hợp di cư vì
lý do việc làm10.
Sau khi đến nơi ở mới, hầu hết người di cư tìm được công việc rất nhanh, Hình
4.2 cho thấy xác suất tìm việc của nam và nữ giảm rất nhanh sau vài tuần cư trú tại nơi
ở mới. Khoảng một phần tư đối tượng điều tra di chuyển vì lý do công việc đã tìm
được việc làm dưới một tuần lễ sau khi di chuyển lần gần nhất, và 86% người trả lời
tìm được việc làm trong tháng đầu tiên sau khi chuyển đến.
Hình 4.2: Xác suất tìm việc chia theo số tuần từ lần di chuyển gần nhất
đến khi nhận được việc làm đầu tiên và giới tính
Xác suất
1,00

0,75

0,50

0,25

0,00
0

20

40

Số tuần

60

Nữ

80

100

Nam

Ghi chú: Ước lượng sống Kaplan-Meier

Hình 4.2 cho thấy phụ nữ cần nhiều thời gian tìm việc hơn nam giới11. Tính
trung bình, phụ nữ cần 5 tuần và nam giới cần 4 tuần để tìm được công việc đầu tiên.
Tuy nhiên, thời gian tìm việc khác nhau theo loại hình đăng ký hộ khẩu (xem Hình
4.3). Đồ thị trên hình cho thấy người di cư diện KT2 tìm việc làm nhanh hơn so với
các nhóm khác. Cụ thể, xuất hiện sự hoán đổi giữa những người di cư thuộc diện đăng
ký KT1, KT3 và KT4. Nhóm KT1 (có hộ khẩu thường trú) tìm việc nhanh hơn nhóm
KT3, trong khi nhóm này tìm việc nhanh hơn nhóm KT4 trong vòng vài tuần đầu sau
khi đến. Sau giai đoạn này, trong số những người di cư chưa tìm được việc, người di

10

Những người di cư với những lý do không liên quan đến việc làm như hôn nhân, đoàn kết gia đình hoặc học
tập không có hay có ít động cơ tìm việc làm và vì vậy thời gian tìm việc sau khi đến nơi ở mới sẽ có thể dài hơn.
11
Kết quả kiểm định cho thấy sự khác biệt đạt mức ý nghĩa thống kê.
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cư thuộc diện KT4 (đăng ký tạm thời) có nhiều khả năng tìm được việc làm nhất, sau
đó là người di cư thuộc diện KT3, và cuối cùng là người di cư thuộc diện KT1.
Hình 4.3: Xác suất tìm việc chia theo số tuần từ lần di chuyển gần nhất
đến khi nhận được việc làm đầu tiên và loại hình đăng ký hộ khẩu
Xác
1,00 ất
0,75
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40
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Ghi chú: Ước lượng sống Kaplan-Meier

Kết quả trên Hình 4.3 cho thấy người di cư diện KT3 và KT4 gặp nhiều khó
khăn hơn trong tìm kiếm việc làm so với hai nhóm KT1 và KT2, nhưng trên thực tế,
họ rất tích cực tìm việc. Mặt khác, nhân khẩu KT1 và KT2 tuy có nhiều thuận lợi tìm
việc hơn, nhưng nhóm này lại có xu hướng kén việc hơn, tức là họ có thể sẵn lòng chờ
đợi một công việc tốt, hoặc không thực sự tích cực tìm việc sau khi chuyển đến nơi ở
mới, mặc dù họ di chuyển để tìm việc. Trong nhiều trường hợp, công việc của nhóm
này đã được sắp đặt trước khi di chuyển thông qua mạng lưới xã hội của người thân,
bạn bè tại nơi đến.
Sự khác nhau đáng kể theo khu vực cư trú hiện tại và loại hình nơi cư trú cũng
được quan sát trong phân tích này. Hình 4.4 trình bày sự biến thiên theo thời gian từ
khi đến cho đến khi tìm được công việc đầu tiên theo khu vực cư trú hiện tại.
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Hình 4.4: Xác suất tìm việc chia theo số tuần từ lần di chuyển gần nhất
đến khi nhận được việc làm đầu tiên và khu vực cư trú
Xác suất
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Số tuần
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Khu Kinh tế Đông bắc
TP Hồ Chí Minh

Ghi chú: Ước lượng sống Kaplan-Meier

Có sự khác biệt rõ ràng giữa các khu vực (Hình 4.4). Đường đồ thị giảm nhanh
đối với nhóm di cư đến Tây Nguyên, tiếp theo là khu vực phía Bắc (Hà Nội và khu
kinh tế Đông Bắc) và giảm chậm nhất đối với nhóm di cư ở phía Nam (thành phố Hồ
Chí Minh và khu công nghiệp Đông Nam bộ). Nói cách khác, so với các khu vực điều
tra khác thì lao động di cư đến các tỉnh Đông Nam bộ cần nhiều thời gian để tìm việc
hơn. Nguyên nhân có thể là các nghề liên quan đến sản xuất công nghiệp ở khu vực
này đòi hỏi tay nghề cao hơn. Đúng như giả định, người di cư đến các tỉnh Tây
Nguyên có việc làm nhanh hơn người đến các khu vực khác, bởi chủ yếu họ tự làm
việc trong lĩnh vực nông nghiệp cho bản thân hoặc gia đình.
Kết quả phân tích còn cho thấy lao động di cư đến thành thị cần nhiều thời gian
tìm việc hơn là lao động di cư đến nông thôn. Như giả định, không có sự khác biệt
đáng kể trong thời gian tìm việc đối với người di cư đến thành phố lớn hay thị xã, thị
trấn. Mặc dù các thành phố lớn có khả năng cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn nông
thôn, kết quả nói trên phản ánh khoảng cách giữa cung và cầu trong việc giải quyết
việc làm ở thành thị. Có thể nhiều cơ hội việc làm tồn tại ở đô thị, nhưng người di cư
không hội đủ các điều kiện hoặc không biết được các cơ hội đó. Cũng có thể ngay từ
khi đặt chân đến nơi ở mới thì việc làm, đất đai đã sẵn có cho người di cư đến địa bàn
nông thôn và họ chỉ dành rất ít thời gian để tìm cho mình một công việc phù hợp.
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Hình 4.5: Xác suất tìm việc chia theo số tuần từ lần di chuyển gần nhất
đến khi nhận được việc làm đầu tiên và loại nơi cư trú
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Ghi chú: Ước lượng sống Kaplan-Meier

Mạng lưới xã hội tại địa bàn nơi đến cũng có thể có ảnh hưởng đến khoảng thời
gian tìm việc của người di cư. Những ai có người thân như cha/mẹ, vợ/chồng, con, họ
hàng ruột thịt tại nơi đến cần nhiều thời gian nhất để tìm việc làm (Hình 4.6). So với
nhóm này, những người không có họ hàng thân thích tại nơi đến cần ít thời gian tìm
việc hơn.
Đối với những người có họ hàng xa, bè bạn hay người đồng hương tại nơi đến
thì cần ít thời gian nhất để tìm việc. Kết quả nói trên không có nghĩa rằng họ hàng
thân thích không giúp rút ngắn thời gian tìm việc của người di cư, mà nói đúng hơn là
tác động của mạng lưới xã hội tại nơi đến có thể phân tích theo hai hướng khác nhau,
tuỳ thuộc vào mức độ quan hệ trong mạng lưới xã hội thân quen. Được họ hàng, người
thân hỗ trợ về kinh tế như nhà ở, cho vay tiền sẽ giúp cho người di cư có điều kiện thời
gian nhiều hơn để tìm được việc phù hợp nhất.
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Hình 4.6: Xác suất tìm việc chia theo số tuần từ lần di chuyển gần nhất
đến khi nhận được việc làm đầu tiên và mạng lưới xã hội của người di cư tại nơi đến
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Ghi chú: Ước lượng sống Kaplan-Meier

4.1.2 Thông tin và sử dụng các cơ sở giới thiệu việc làm
Một trong những kênh tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm là các trung
tâm giới thiệu việc làm do các cơ sở quốc doanh hoặc tư nhân quản lý. Các trung tâm
này hỗ trợ lao động nói chung và lao động di cư nói riêng trong việc tìm kiếm các
thông tin việc làm, và giới thiệu những công việc phù hợp với khả năng của họ. Vì thế,
người ta cho rằng các trung tâm giới thiệu việc làm có vai trò rút ngắn thời gian tìm
việc của người lao động, và dịch vụ hỗ trợ việc làm này có ý nghĩa lớn đối với những
lao động mới đến địa bàn nhập cư.
Mặc dù số lượng các trung tâm giới thiệu việc làm tăng và mở rộng quy mô
hoạt động trong thời mở cửa, đặc biệt là trong những năm 90, kết quả điều tra cho thấy
người di cư biết rất ít các trung tâm này (Biểu 4.5). Chỉ có 19% đối tượng điều tra trả
lời rằng có biết các trung tâm dịch vụ việc làm. Khi giới hạn phân tích riêng cho nhóm
di cư với lý do tìm việc, thì con số này cũng không vượt quá 23%.
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Biểu 4.5: Phân bố phần trăm người di cư biết các trung tâm giới thiệu việc làm
Cơ sở của tư nhân

Cơ sở của nhà nước
Không biết

Có biết

81,0 (77,0)

8,0 (10,0)

89,0 (87,0)

7,0 (8,0)

4,0 (5,0)

11,0 (13,0)

88,0 (85,0)

12,0 (15,0)

100,0 (100,0)

4.402 (2.325)

596 (403)

4.998 (2.728)

Có biết
Tổng số
Số lượng

Tổng số

Không biết

Ghi chú: Kết quả phân tích chung cho tất cả người di cư; trong ngoặc là kết quả phân tích riêng cho
nhóm di cư với mục đích tìm việc.

Hình 4.7: Phần trăm sử dụng các trung tâm giới thiệu việc làm của nhà nước và tư nhân
Sử dụng Trung tâm Giới thiệu
Việc làm tư nhân

Sử dụng Trung tâm giới thiệu
việc làm Nhà nước

Không sử
dụng
44%

Sử dụng
56%

Không
sử dụng
41%
Sử dụng
59%

Việc sử dụng các dịch vụ giới thiệu và hỗ trợ việc làm còn nhiều hạn chế. Chỉ
có 56% trong số người di cư di chuyển để tìm việc biết đến các cơ sở giới thiệu việc
làm của nhà nước là thực sự có sử dụng dịch vụ này. Con số này đối với các cơ sở của
tư nhân là 59% (Hình 4.7). Nhìn chung, dưới 14% lao động di cư với mục đích tìm
việc là thực sự sử dụng các dịch vụ giới thiệu việc làm. Kết quả trên phần nào phản
ánh vai trò yếu kém của các cơ sở giới thiệu việc làm, mặc dù có những đòi hỏi không
nhỏ về chi phí đăng ký ban đầu đối với người lao động và những yêu cầu về chuyên
môn, trình độ bằng cấp, mà không phải lao động di cư nào cũng có thể đáp ứng.
4.1.3 Các yếu tố quyết định độ dài thời gian tìm việc của người di cư
Trong phần này, chúng tôi đi sâu xem xét thời gian tìm việc từ khi chuyển đến
cho đến khi nhận được việc làm đầu tiên. Vấn đề đặt ra là liệu các yếu tố giữ nguyên
ảnh hưởng sau khi kiểm soát các biến đồng khả năng khác. Chỉ những trường hợp di
cư với lý do tìm việc mới được đưa vào trong phân tích.
Mô hình ước lượng được sử dụng là hàm hồi quy Weibull. Trong công thức
dưới đây, xác suất nhận được việc làm đầu tiên sau khi di cư là 1-S(t), trong đó S(t) là
hàm sống sót và t là độ dài thời gian từ khi đến cho đến khi tìm việc làm đầu tiên. Các
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tham số của mô hình này được sử dụng nhằm ước lượng thời gian tìm việc của người
di cư kể từ lúc chuyển đến cho đến khi tìm được việc làm đầu tiên.
Giả định rằng biến số thời gian tìm việc T có phân bố xác suất liên tục f(t) trong
đó t là giá trị của biến số T tại một thời điểm nhất định, hàm phân bố tích luỹ của T
t

được xác định bằng công thức: F (t ) = ∫ f ( x)dx = Pr(T < t ) và hàm rủi ro sẽ là S(t) = 1 0

F(t). Tỷ số hàm rủi ro, hay xác suất một người di cư không tìm được việc làm vào thời
điểm t kể từ khi chuyển đến, được ước tính bằng công thức:
h(t ) = lim
ε →0

Pr(t ≤ T < t + ε | T ≥ t )

ε

= lim
ε →0

F(t + ε ) - F(t)
= f (t ) / S (t ) .
εS (t )

Việc ước lượng hàm rủi ro được tiến hành với các tỷ số rủi ro phụ thuộc phần
lớn vào các biến số giải thích và kiểm soát có trong mô hình. Biểu 4.6 trình bày kết
quả ước lượng mô hình hồi quy Weilbull nhằm dự báo xác suất tìm được việc làm đầu
tiên của người di cư kể từ khi chuyển đến12.
Trong Biểu 4.6, cột đầu tiên trình bày các biến số độc lập hoặc các yếu tố quyết
định tiềm năng có trong mô hình, có thể ảnh hưởng đến thời gian tìm được việc làm
đầu tiên sau khi di cư. Cột thứ hai của biểu bao gồm các tỷ số rủi ro thu được thông
qua tính toán mô hình hồi quy. Hai cột cuối cùng của biểu chứa giá trị cận trên và cận
dưới của khoảng tin cậy 95%. Các mức ý nghĩa thống kê được ấn định 90%, 95% và
99% độ tin cậy.
Kết quả trong Biểu 4.6 cho thấy nam giới di cư tìm được việc làm nhanh hơn so
với nữ di cư trong thời kỳ từ khi chuyển đến cho đến khi tìm được việc làm đầu tiên.
Do tất cả đối tượng trong mẫu phân tích này đều có nhu cầu tìm việc nên kết quả trên
thực sự phản ánh vị thế bất lợi của phụ nữ di cư trên thị trường lao động hiện nay.
Một trong những phát hiện đáng lưu ý là tình trạng đăng ký hộ khẩu không ảnh
hưởng đáng kể đến thời gian tìm việc của người di cư. Kết quả phân tích hồi quy hai
biến (không trình bày ở đây) cho thấy giá trị tỷ số rủi ro cho nhóm người di cư diện
KT1 và KT4 thấp hơn đáng kể (20-22% tương ứng) so với đối tượng không đăng ký
hộ khẩu (ở mức 90% độ tin cậy). Trong khi đó, nhóm nhân khẩu diện KT3 có tỷ số rủi
ro tương đối thấp hơn (24%) so với nhóm không đăng ký (với 95% độ tin cậy). Kết
quả phân tích từ 2 mô hình hồi quy cho phép rút ra những nhận định sau: (1) Tác động
của tình trạng đăng ký hộ khẩu đến thời gian tìm việc chịu ảnh hưởng của một số đặc
điểm mang tính lựa chọn của mỗi nhóm di cư; (2) Quan trọng hơn là tình trạng đăng
ký hộ khẩu không phải là nhân tố chủ yếu quyết định độ dài thời gian tìm việc của
người di cư. Đây là một dấu hiệu tốt đối với người di cư tạm trú, vì đăng ký không
phải là một rào cản đáng kể đối với họ khi tìm việc trên thị trường lao động.

12

Thực tế xác suất này nghịch đảo với thời gian tìm việc. Xác suất càng cao thì thời gian tìm việc càng ngắn.
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Kết quả còn cho thấy đối với những trường hợp di cư gần nhất thì thời gian tìm
được việc làm càng ngắn. Có thể có hai cách giải thích khác nhau cho phát hiện trên.
Một mặt, có thể do cơ hội việc làm tăng theo thời gian do tác động của tốc độ tăng
trưởng kinh tế liên tục ở Việt Nam khiến cho người di cư dễ tìm việc hơn. Mặt khác,
có thể rằng thị trường việc làm đang trở nên cạnh tranh hơn và lao động di cư cũng
tăng nhanh về số lượng, dẫn đến tình trạng người di cư không thể đắn đo lựa chọn
công việc, họ phải chấp nhận nếu như không muốn bị thất nghiệp. Cả hai cách giải
thích đều hợp lý trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đem lại nhiều
cơ hội việc làm hơn và sự tăng nhanh của lượng người di cư. Dù vì lý do nào đi nữa,
thì xu hướng người di cư tìm được việc làm nhanh hơn tại địa bàn nơi đến là một dấu
hiệu tốt cho nền kinh tế nói chung và cho người di cư nói riêng.
Sau khi kiểm soát đối với các biến số khác có trong mô hình hồi quy, kết quả
cho thấy người dân tộc ít người di cư mất thời gian tìm việc lần đầu nhiều hơn so với
người Kinh di cư (xem Biểu 4.6). Điều này cho thấy, người dân tộc ít người vẫn là một
nhóm xã hội thiệt thòi đang rất cần sự hỗ trợ nhiều hơn về mặt chính sách. Hơn nữa,
lao động di cư người dân tộc ít người cần được hỗ trợ việc làm không chỉ tại những
nơi họ ra đi, mà còn ở cả những nơi họ đặt chân đến.
So với nhóm trẻ thì những người di cư nhiều tuổi hơn có khả năng tìm được
việc nhanh hơn. Điều này phản ánh kinh nghiệm sống nhiều hơn, cũng như mong
muốn ổn định cuộc sống của nhóm người nhiều tuổi. Với nhóm di cư đã có gia đình thì
mong muốn sớm ổn định việc làm là một động lực thúc đẩy họ tìm việc nhanh hơn so
với những người chưa có gia đình. Do phải chịu sức ép về kinh tế nhiều hơn, nên so
với nhóm chưa kết hôn thì nhóm di cư đã có vợ/chồng cần phải nhanh chóng tìm việc
để đảm bảo sinh kế cho cuộc sống của bản thân và gia đình.
Ngược với dự kiến ban đầu, những người di cư có trình độ học vấn cao hơn
dành nhiều thời gian tìm việc hơn so với những người có trình độ học vấn thấp hơn.
Tuy nhiên, do những người có học vấn nói chung và người di cư có trình độ học vấn
nói riêng đều mong muốn tìm được công việc phù hợp với khả năng chuyên môn của
mình nên quá trình tìm việc của họ đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Người có học vấn cao
cũng thường có được nguồn lực cho phép họ kéo dài thời gian tìm việc để có được
công việc thích hợp cho mình.
Số liệu trình bày trong Biểu 4.6 cho thấy vai trò tích cực của mạng lưới xã hội
trong việc rút ngắn thời gian tìm việc của người di cư. Sự trợ giúp không nhận được từ
những người ruột thịt, mà chủ yếu là do họ hàng xa, bạn thân cũng như người đồng
hương hiện đang sống và làm việc cùng với người di cư trên địa bàn nơi họ chuyển
đến.
So với những đối tượng di cư một mình, thời gian dành để tìm việc làm của
người di cư cùng với người khác kéo dài hơn. Có thể nhóm này cùng nhau chia sẻ chi
phí và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình tìm việc, lợi thế này cho phép họ có thể dành
thời gian tìm việc lâu hơn trong khi vẫn hạn chế được rủi ro.
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Nơi sinh không có ảnh hưởng đáng kể đến thời gian tìm việc, nhưng nơi cư trú
hiện tại của người di cư lại có tác động rõ nét. Thời gian tìm việc làm của người di cư
chuyển đến địa bàn nông thôn là ngắn nhất so với những trường hợp di cư vào đô thị.
Người di cư đến thành phố lớn có thời gian tìm việc dài nhất, trong khi những người
đến các thị trấn, thị xã có thời gian tìm việc vừa phải. Trên thực tế cơ hội việc làm
thường sẵn có ở các thành phố lớn. Vì thế, các kết quả này có thể không phản ánh đầy
đủ sự sẵn có việc làm ở khu vực thành thị, mà đúng hơn chúng phản ánh bản chất yếu
kém của công việc mà người di cư đến địa bàn nông thôn phải chấp nhận.
Đối với những người di cư đến thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn
nhất nước, thời gian tìm việc là ngắn nhất. Mặc dù sự khác biệt trong kết quả phân tích
không đạt mức ý nghĩa thống kê, song những người di cư đến các tỉnh Tây Nguyên
làm ăn có khả năng tìm việc khá nhanh, thậm chí nhanh hơn so với người di cư đến Hà
Nội. Đáng lưu ý là so với các khu vực khác, lao động di cư đến các tỉnh Đông Nam bộ
cần nhiều thời gian để tìm việc hơn. Kết quả này khó giải thích vì có nhiều nhà máy,
khu công nghiệp tập trung ở Khu công nghiệp Đông Nam bộ, và nhìn chung cơ hội
việc làm là sẵn có. Trên thực tế, khả năng này có thể tăng lên, vì người di cư có thể
mất nhiều thời gian để tìm và lựa chọn một trong nhiều cơ hội.
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Biểu 4.6: Kết quả ước lượng từ mô hình hồi quy Weilbull,
dự báo những nhân tố có ảnh hưởng đến thời gian tìm việc làm của người di cư
Biến số
Nữ
Tuổi khi chuyển đến
Năm chuyển đến
1999/2000 (n.đ.s)
2001
2002
2003
2004
Tình trạng hôn nhân
Chưa kết hôn (n.đ.s)
Hiện có vợ/có chồng
Ly hôn/ly thân/goá
Dân tộc thiểu số (so với dân tộc Kinh)
Học vấn trước khi di cư
Tình trạng đăng ký hộ khẩu
Không đăng ký (n.đ.s)
KT1
KT2
KT3
KT4
Nơi cư trú hiện tại
Thành phố lớn (n.đ.s)
Thị xã/thị trấn
Nông thôn
Nơi sinh
Thành phố lớn (n.đ.s)
Thị xã/thị trấn
Nông thôn
Di cư cùng với người khác
Mạng lưới xã hội ở nơi đến
Không quen biết ai (n.đ.s)
Có bố mẹ/vợ chồng/con
Người thân ruột thịt
Họ hàng xa
Bè bạn/đồng hương
Biết trung tâm hỗ trợ việc làm
Không biết (n.đ.s)
Biết trung tâm nhà nước
Biết trung tâm tư nhân
Biết cả hai loại trung tâm
Khu vực nơi cư trú
Hà Nội (n.đ.s)
Khu Kinh tế Đông bắc
Tây Nguyên
Thành phố Hồ Chí Minh
Khu Công nghiệp Đông Nam bộ
Số trường hợp
Xác suất p
LR λ 2(28)
Log likelihood

Tỷ số rủi ro
0,851
1,011
1
0,999
1,397
1,737
2,596
1
1,169
1,176
0,75
0,66

95% khoảng tin cậy
**
**

0,775
1,003

0,934
1,019

**
**
**

-0,865
1,209
1,502
2,203

-1,155
1,615
2,008
3,059

-1,036
0,824
0,616
0,948

-1,319
1,679
0,975
0,984

-0,748
0,923
0,855
0,893

-1,368
1,685
1,441
1,502

**
**

-1,394
1,879

-2,139
2,923

**

-0,548
0,615
0,707

-1,229
1,316
0,862

*
**

-0,780
0,804
1,038
1,062

-1,185
1,060
1,361
1,433

*
+

-0,821
0,712
0,677

-1,145
0,968
1,013

*
**

-0,688
0,846
1,006
0,397

-1,066
1,485
1,433
0,632

*
**
**

1
1,011
1,247
1,110
1,159
1
1,727
2,343
1
0,821
0,900
0,781
1
0,961
0,923
1,189
1,234
1
0,969
0,830
0,887
1
0,857
1,120
1,201
0,501
2034
0,89
489,71
-3214,92

Ghi chú: n.đ.s - là nhóm đối sánh; ** p<0,01, * p<0,05, + p<0,10
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4.2

Tình trạng hôn nhân trong cuộc đời người di cư

Những kết quả nghiên cứu hiện có về tình trạng hôn nhân của người di cư cho
thấy nhìn chung những người chưa kết hôn có xu hướng di cư nhiều hơn (xem TCTK
và UNDP, 2001). Kết quả phân tích ở đây cũng đồng thuận với nhận định này (Biểu
4.7). Theo kết quả điều tra, khoảng 42% người di cư chưa vợ/chưa chồng, 57% đã có
vợ/có chồng và số còn lại là những người có đời sống hôn nhân tan vỡ (ly hôn, ly thân,
goá). Đối với những người không di cư, các con số tương ứng là 16%, 79% và 5%. Tỷ
trọng người di cư trong nhóm hiện chưa vợ/chưa chồng cao hơn đáng kể, trong khi tỷ
trọng người di cư trong nhóm đã có vợ/có chồng thấp hơn. Không phân biệt tình trạng
di cư, có thể nhận định rằng so với nam giới tỷ trọng phụ nữ ly hôn, goá cao hơn.
Biểu 4.7: Phân bố phần trăm đối tượng điều tra
chia theo tình trạng hôn nhân vào thời điểm điều tra, tình trạng di cư và giới tính

Tình trạng hôn nhân

Người di cư

Người không di cư

Nam

Nữ

Nam

Chưa vợ/chưa chồng

42,0

40,0

16,0

15,0

Có vợ/có chồng

57,0

56,0

82,0

77,0

1,0

4,0

2,0

8,0

Tổng số

100,0

100,0

100,0

100,0

Số lượng

2.151

2.847

2.322

2.687

Khác

*

Nữ

Ghi chú: *Nhóm này bao gồm các trường hợp ly hôn, ly thân, goá

Mặc dù số liệu trong Biểu 4.8 không cho phép xác định trình tự thời gian giữa
sự kiện di cư và kết hôn, nhưng nó cho biết tình trạng hôn nhân của người di cư tại
thời điểm trước và sau khi di chuyển lần đầu của nam và nữ. Sau khi di cư, khả năng
kết hôn trong nhóm nữ chưa chồng là cao hơn so với nam chưa vợ. Trong khi chỉ có
7% nam giới chưa vợ di cư kết hôn vào năm ngay sau khi di cư, thì tỷ trọng này ở nữ
lên đến 14%. Kết quả trên phản ánh tuổi kết hôn lần đầu của nữ thấp hơn so với nam,
song nhìn chung kết quả cho thấy mối liên quan chặt chẽ giữa di cư và hôn nhân. Do
khoảng thời gian liên quan đến hai sự kiện nêu trên trong lịch sử cuộc sống của người
di cư là quá lớn, nên khó có thể cho phép khẳng định được di cư vì mục đích kết hôn,
hay kết hôn dẫn đến di cư.
Số liệu trong Biểu 4.8 phản ánh tình trạng yếu thế hơn của lao động nữ di cư so
với nam giới, nguy cơ hôn nhân bị đổ vỡ lớn hơn đối với nữ trong năm đầu tiên sau
khi di cư. Hầu như nam giới di cư không gặp phải nguy cơ đổ vỡ hôn nhân, trong khi
đó con số này với nữ giới là 2%. Một lần nữa, trình tự của mối quan hệ này là không
rõ ràng, bởi vì di cư có thể dẫn đến hôn nhân tan vỡ, nhưng ngược lại sau khi hôn nhân
tan vỡ thì nữ giới phải ra đi.
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Biểu 4.8: Phân bố phần trăm người di cư chia theo
tình trạng hôn nhân vào năm trước và sau khi di chuyển lần đầu và giới tính
Tình trạng hôn nhân
trước khi di chuyển lần
đầu

Tình trạng hôn nhân vào năm
ngay sau khi di chuyển lần đầu
Chưa
Có vợ, có
vợ/chưa
Khác*
chồng
chồng

Nam
Chưa vợ
93,0
7,0
Có vợ
100,0
0,0 **
Khác*
12,0 **
88,0 **
Nữ
Chưa chồng
86,0
14,0
Có chồng
98,0
2,0
Khác*
9,0 **
91,0
Chung
Chưa vợ/chưa chồng
89,0
11,0
Có vợ/có chồng
99,0
1,0
Khác*
10,0 **
90,0
Tổng số
60,0
38,0
2,0
*
Ghi chú: Nhóm này bao gồm các trường hợp ly hôn, ly thân, goá
**
Dưới 10 trường hợp

Tổng số

Số lượng

Phần
trăm

100,0
100,0
100,0

1.465
638
8

70,0
30,0
0,0

100,0
100,0
100,0

1.865
913
54

66,0
32,0
2,0

100,0
100,0
100,0
100,0

3.330
1.551
62
4.943

67,0
32,0
1,0
100,0

Số liệu trong Biểu 4.9 so sánh tình trạng hôn nhân của người di cư vào hai thời
điểm: năm đầu tiên sau khi chuyển đến và tại thời điểm điều tra. Kết quả cho thấy tỷ
trọng người di cư chưa từng kết hôn cao hơn rất nhiều vào năm đầu tiên sau khi di cư
(tương ứng là 60% chưa từng kết hôn, 38% có vợ/chồng và xấp xỉ 1% ly hôn, ly thân,
goá)
Biểu 4.9: Phân bố phần trăm người di cư chia theo
tình trạng hôn nhân vào năm đầu sau khi di chuyển và thời điểm hiện tại và giới tính
Tình trạng hôn nhân
trong năm đầu sau khi di
chuyển lần đầu

Tình trạng hôn nhân vào thời điểm
hiện tại
Chưa
Có vợ, có
Khác*
vợ/chưa
chồng
chồng

Nam
Chưa vợ
64,0
36,0
0,0 **
Có vợ
99,0
1,0 **
*
**
Khác
25,0
75,0 **
Nữ
Chưa chồng
70,0
29,0
1,0
Có chồng
97,0
3,0
Khác*
7,0 **
93,0
Chung
Chưa vợ/chưa chồng
67,0
32,0
1,0
98,0
2,0
Có vợ/có chồng
Khác*
9,0
91,0
Tổng số
41,0
57,0
2,0
*
Ghi chú: Nhóm này bao gồm các trường hợp ly hôn, ly thân, goá.
**
Dưới 10 trường hợp.

Tổng số

Số lượng

Phần
trăm

100,0
100,0
100,0

1366
737
8 **

65,0
35,0
0,0

100,0
100,0
100,0

1613
1149
70

57,0
41,0
2,0

100,0
100,0
100,0
100,0

2979
1886
78
4943

60,0
38,0
2,0
100,0
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Kết quả cho thấy, nếu chỉ xem xét tình trạng hôn nhân tại thời điểm điều tra thì
sẽ ước lượng thiếu tỷ trọng người di cư chưa từng kết hôn tại thời điểm di cư. Người di
cư chưa từng kết hôn chủ yếu bao gồm công nhân trẻ ở các khu công nghiệp và sinh
viên ở các thành phố lớn.
Do độ tuổi kết hôn lần đầu khác nhau nên tỷ trọng nam giới chưa vợ tại thời
điểm năm đầu tiên sau khi di chuyển lần đầu cao hơn so với nữ chưa chồng (65% so
với 57%). Sau khi di chuyển lần đầu, nữ di cư có xu hướng đổ vỡ hôn nhân nhiều hơn
nam giới. Số liệu trong Biểu 4.9 còn cho thấy khả năng kết hôn của nữ di cư chưa
chồng thấp hơn so với nam chưa vợ. Các phát hiện này phản ánh tình trạng dễ bị tổn
thương của lao động nữ di cư đến các khu công nghiệp và đô thị ở Việt Nam như đã
được đề cập trong một nghiên cứu gần đây (xem Đặng, 2005).
4.3

Học vấn trong cuộc đời người di cư

Trình độ học vấn, đo bằng số năm đi học, có xu hướng thay đổi theo thời gian
và không gian. Trên thực tế, có nhiều người di cư vì mục đích học lên. Cũng có những
trường hợp đã có trình độ học vấn cao trước khi di cư lần đầu. Tuy nhiên, những nhận
định này không được thấy rõ qua các kết quả thu được ở phân tích sâu này.
Biểu 4.10: Số năm đi học trung bình tại những thời điểm khác nhau
trong cuộc đời người di cư chia theo giới tính

Thời điểm

Số năm đi học trung bình (năm)
Nam

Nữ

Trước khi di chuyển lần đầu

9,1 (3,06)

8,9 (2,93)

Trước khi di chuyển lần gần nhất

9,2 (3,15)

9,0 (3,03)

Vào thời điểm điều tra

9,5 (3,47)

9,2 (3,23)

2.110

2.828

Số lượng
Ghi chú: Giá trị của độ lệch chuẩn để trong ngoặc

Số liệu trong Biểu 4.10 cho thấy vào các thời điểm trước khi di chuyển lần đầu
và lần gần nhất, số năm đi học trung bình của người di cư là 9 và 9,2 năm và con số
này chỉ tăng nhẹ vào thời điểm điều tra (9,3 năm). Nhìn chung, thời gian đi học của
nam giới dài hơn của phụ nữ. Kết quả bước đầu cho thấy rằng di cư không liên kết với
sự tăng đáng kể của trình độ học vấn, và đương nhiên là không phải tất cả mọi người
di cư cũng vì mục đích theo học cao hơn. Chỉ có 7,2% nam giới di cư và 4,8% phụ nữ
di cư (di chuyển lần gần nhất) vì mục đích học tập (xem TCTK và UNFPA, 2005).
Biểu 4.11 trình bày số năm đi học trung bình tại các thời điểm khác nhau của
người di cư theo tình trạng đăng ký hộ khẩu. Nhóm hộ khẩu KT2 có học vấn cao nhất.
Đáng lưu ý là những người di cư diện KT3 và KT4 có trình độ học vấn cao hơn nhóm
di cư KT1 và nhóm không đăng ký. Kết quả này không có gì ngạc nhiên khi mà phần
lớn người di cư KT1 là lao động nông nghiệp di cư lên Tây Nguyên. Tuy nhiên, kết
quả còn cho thấy phần lớn những người di cư không tiếp tục học lên cùng với quá
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trình di cư. Vào năm trước khi di chuyển lần đầu, 85% nam và 88% nữ có cùng trình
độ học vấn (cùng số năm đi học trung bình) so với thời điểm vào năm sau khi di cư.
Biểu 4.11: Số năm đi học trung bình của người di cư tại những thời điểm khác nhau
chia theo tình trạng đăng ký hộ khẩu tại nơi cư trú hiện tại
Số năm đi học trung bình (năm)
Thời điểm

KT1

KT2

KT3

Trước khi di chuyển lần đầu

Không
đăng ký
8,7 (2,9)

8,4 (3,5)

10,4 (2,0)

8,9 (3,4)

9,0 (2,6)

Trước khi di chuyển lần gần nhất

8,8 (3,0)

8,8 (3,9)

10,7 (2,4)

9,2 (3,8)

9,1 (2,7)

Vào thời điểm điều tra

8,8 (3,1)

8,8 (4,0)

10,9 (2,5)

9,3 (4,0)

9,2 (2,8)

212

449

299

1.592

2.276

Số lượng

KT4

Ghi chú: Giá trị của độ lệch chuẩn để trong ngoặc

Kết quả phân tích cho thấy lợi thế của nam so với nữ về học vấn (Biểu 4.12).
Tính trung bình, 15% nam và 12% nữ di cư nâng cao được trình độ học vấn sau khi di
cư. Điều này cho thấy ảnh hưởng khá mạnh của bất bình đẳng giới đối với học vấn và
cơ hội học lên ở Việt Nam. Tỷ trọng nhỏ người di cư tiếp tục học thêm và tình trạng
yếu thế hơn về học vấn của phụ nữ di cư còn phản ánh mục đích di cư vì những lý do
kinh tế của người di cư.
Biểu 4.12: Phân bố phần trăm thay đổi học vấn của người di cư chia theo giới tính
Học vấn (số năm đi học)

Nam
Số lượng

Hiện tại so với trước khi di chuyển lần đầu
Giữ nguyên
1.789
Tăng lên
321
Tổng số
2.110
Hiện tại so với trước khi di chuyển lần gần nhất
Giữ nguyên
1.950
Tăng lên
160
Tổng số
2.110

Nữ
Phần trăm

Số lượng

Phần trăm

85,0
15,0
100,0

2.486
342
2.828

88,0
12,0
100,0

92,0
8,0
100,0

2.635
193
2.828

93,0
7,0
100,0

Số liệu về thay đổi học vấn của người di cư phân theo các loại hình đăng ký hộ
khẩu được trình bày trong Biểu 4.13. Kết quả cho thấy, hầu hết người di cư không thay
đổi trình độ học vấn của mình sau khi di chuyển. Tuy nhiên, có sự khác nhau về thay
đổi học vấn giữa các nhóm người di cư khác nhau theo tình trạng đăng ký hộ khẩu tại
nơi cư trú hiện tại. Nhóm nhân khẩu KT2 có tỷ trọng nâng cao trình độ học vấn cao
nhất sau khi di chuyển. Tác động chủ yếu của học vấn đối với di cư là khuyến khích
quá trình này, vì vậy nên xem xét ảnh hưởng của việc hoàn thành từng cấp học đối với
di cư là khá cần thiết và cần được thực hiện trong một phân tích sâu hơn.
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Biểu 4.13: Phân bố phần trăm thay đổi học vấn của người di cư
chia theo tình trạng đăng ký hộ khẩu
Không
đăng ký
Hiện tại so với trước khi di chuyển lần đầu
Học vấn

Giữ nguyên

KT1

KT2

KT3

KT4

92,0

86,0

80,0

85,0

88,0

Tăng lên

8,0

14,0

20,0

17,0

12,0

Tổng số

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

96,0

97,0

89,0

93,0

92,0

Tăng lên

4,0

3,0

11,0

7,0

8,0

Tổng số

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

212

559

299

1.592

2.276

Hiện tại so với trước khi di chuyển lần cuối
Giữ nguyên

Số lượng

4.4

Sinh đẻ trong cuộc đời của người di cư

Cuộc Điều tra di cư Việt Nam năm 2004 bao gồm các câu hỏi về tình trạng sinh
và chết của con cái người di cư. Phân tích này đặc biệt quan tâm đến mối liên quan
giữa di cư với các sự kiện đó theo hướng tiếp cận chu trình sống. Kết quả thu được cho
thấy 65% nam và 57% phụ nữ di cư chưa từng kết hôn trước khi di chuyển lần đầu,
nên hầu như những đối tượng điều tra (đã từng kết hôn) tại thời điểm điều tra đã lấy
vợ, lấy chồng và sinh con sau lần di chuyển đầu tiên. Do số lượng trẻ em tử vong quá
ít, nên việc phân tích mối quan hệ giữa di cư và tử vong trẻ em không được đặt ra ở
đây.
Số liệu trong Biểu 4.14 cho thấy chỉ có một phần năm số người di cư đã từng
kết hôn chưa sinh con vào thời điểm trước khi di chuyển lần đầu và hai phần ba sinh
con sau khi di cư. Do hầu hết người di cư còn trẻ, nên có thể rằng số này sẽ tiếp tục
sinh con sau thời điểm điều tra. Khoảng một phần ba người di cư có gia đình đã sinh
con đầu lòng và một phần ba nữa đã có hai con trước khi di chuyển lần đầu.
Biểu 4.14: Số lượng và phân bố phần trăm số con sinh ra trước và sau lần di cư đầu tiên
trong số những người di cư đã từng kết hôn tại thời điểm điều tra
Số con trước khi di cư lần đầu
0 con
1 con
2 con
3 con
4+ con trở lên
Tổng số

Số lượng
287
500
491
183
152
1.613

Phần trăm
18,0
31,0
30,0
11,0
9,0
100,0
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Số con sinh ra sau khi di cư
Số sinh
Tỷ lệ
189
173
69
17
22
470

0,66
0,35
0,14
0,09
0,14
0,29

Số liệu trong Biểu 4.15 còn cho thấy rõ thêm rằng 30% số người di cư sinh con
sau khi di cư lần đầu, không phân biệt tình trạng hôn nhân của họ trước khi di chuyển.
Tuy nhiên, do số liệu bị "cắt cụt" tại thời điểm điều tra nên tỷ lệ người di cư sinh đẻ
sau khi di cư lần đầu có thể sẽ cao hơn.
Biểu 4.15: Tình hình sinh đẻ sau khi di chuyển lần đầu
chia theo tình trạng hôn nhân trước khi di chuyển
Tình trạng hôn nhân trước
khi di cư lần đầu

Số lượng

Phần trăm

Sinh con sau khi di chuyển
Số sinh
Tỷ lệ
1.011
0,30

Chưa vợ/chưa chồng

3.321

67,0

Đã từng kết hôn

1.613

33,0

470

0,29

Tổng số

4.934

100,0

1.481

0,30

V. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
5.1

Tóm tắt một số phát hiện chính

Mục đích chính của nghiên cứu này là tìm hiểu mối quan hệ giữa di cư và các
sự kiện khác của cuộc sống. Phân tích tập trung xem xét mô hình di cư theo một chu
trình sống, bao gồm các đặc điểm, nguyên nhân và kết quả của quá trình di cư. Có năm
sự kiện cuộc sống được tìm hiểu phân tích theo bức tranh về sự kiện cuộc sống dựa
trên bộ số liệu Điều tra di cư Việt Nam năm 2004, bao gồm việc làm, thay đổi nghề
nghiệp, tình trạng hôn nhân, học vấn và sinh đẻ.
Kết quả cho thấy các sự kiện cuộc sống có thể là những yếu tố quan trọng gắn
với quá trình di chuyển của người di cư ở Việt Nam. Trên thực tế những sự kiện có
liên quan đến lần di chuyển đầu tiên và gần nhất là những yếu tố quyết định sự thành
công hay thất bại trên thị trường việc làm tại địa bàn nơi đến. Tác động quan trọng của
di cư đến nghề nghiệp, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân và các sự kiện cuộc sống
khác là đáng kể đối với việc hoà nhập, tính năng động và lợi ích của người di cư.
Như được thấy qua số liệu Điều tra di cư năm 2004, hầu hết người di cư di
chuyển thẳng đến các thành phố lớn mà không qua điểm trung chuyển là các thị xã, thị
trấn. Phần lớn trong số họ là từ nông thôn, nơi cung cấp chủ yếu lao động di cư đến
các thành phố lớn. Hầu hết người di cư bắt đầu di chuyển ở độ tuổi tương đối trẻ (từ 15
đến 25 tuổi, với tuổi trung vị di chuyển lần đầu là 21 tuổi). Điều đó có nghĩa rằng một
nửa số người di cư đã di chuyển lần đầu trước tuổi 21. So với khu vực nông thôn,
những người sinh ra và lớn lên ở thành thị có tuổi khi di chuyển lần đầu cao hơn.
Tính trung bình mỗi người di cư đã di chuyển 1,5 lần tính đến thời điểm điều
tra. Nam có xu hướng di cư nhiều hơn nữ. Sau di cư, nam tìm được việc làm đầu tiên
nhanh hơn nữ. Nam di cư có xu hướng thay đổi nghề nhiều hơn nữ. Kết quả phản ánh
vị thế bất lợi của phụ nữ di cư trên thị trường lao động hiện nay. Kết quả phân tích thu
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được cho thấy mức độ hoạt động kinh tế và làm việc cao của lao động di cư ở Việt
Nam.
Tình trạng đăng ký hộ khẩu không ảnh hưởng lớn đến thời gian tìm việc. Trong
thời gian gần đây, người di cư có khả năng tìm được việc làm nhanh hơn so với những
năm trước. Điều này phản ánh sự gia tăng cơ hội việc làm và thu nhập, đồng thời cho
thấy tính cạnh tranh hơn về việc làm trên thị trường lao động trong nước hiện nay, trở
thành những động lực thu hút lao động di cư đến các thành phố lớn.
Xu hướng thăng tiến nghề nghiệp là khá mạnh cùng với quá trình di cư ở nước
ta. Thực tế cho thấy, di cư trở thành một phương thức hiệu quả người di cư, kể cả nữ,
sử dụng để nâng cao vị thế của mình trên bậc thang nghề nghiệp. Nhìn chung, di cư là
một cách quan trọng giúp người dân ở nông thôn cải thiện cuộc sống.
Các kết quả phân tích còn chỉ ra mối quan hệ giữa di cư và các sự kiện cuộc
sống. Di cư gắn với thay đổi về tình trạng hôn nhân. Phụ nữ thường kết hôn sau lần
đầu di chuyển và thường có nguy cơ đổ vỡ hôn nhân cao hơn so với nam giới. Phần
lớn người di cư không thay đổi học vấn sau di cư. Trên thực tế, học vấn là nhân tố
khuyến khích và thúc đẩy di cư, và di cư là một phương tiện để thăng tiến trong thang
bậc nghề nghiệp. Mối quan hệ giữa học vấn, hôn nhân và di cư là rất đáng chú ý; vì kết
quả thu được cho thấy với sự gia tăng đầu tư cho học tập, di cư tiếp tục gia tăng và sẽ
là nhân tố khiến cho kết hôn muộn hơn.
5.2

Khuyến nghị

Vậy những phát hiện thu được có ý nghĩa gì về mặt chính sách? Kết quả cho
thấy sự cần thiết phải cân nhắc và xem xét lại chính sách phát triển nông thôn trên bình
diện di cư. Trên tầm vĩ mô, các mong đợi chính sách giả định rằng nâng cao trình độ
phát triển nông thôn bằng việc tạo ra những cơ hội kinh tế và thu nhập, phát triển cơ sở
hạ tầng, là phương thức để xoá đói giảm nghèo và khuyến khích người dân ở lại quê
hương. Vì cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng là động lực thúc đẩy di cư, và người dân
ở nông thôn đều đi thẳng ra thành phố, nên người làm công tác hoạch định chính sách
không nên kỳ vọng rằng đầu tư phát triển nông thôn và thị trấn, thị xã sẽ góp phần làm
giảm số người di cư ra thành phố. Kết quả của cuộc điều tra cũng cho thấy người di
cư ra thành phố vẫn đang tiếp diễn. Mặc dù sự phát triển của trường học, cơ sở y tế,
đường sá,... chắc chắn là động lực khuyến khích người dân ở nông thôn nhưng không
phải là nền tảng làm giảm việc di cư ra thành phố.
Nâng cao mức sống và trình độ phát triển nông thôn, đặc biệt nhằm thực hiện
mục tiêu xoá đói, giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế, làm hạn chế luồng di cư ra thành
phố. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá có thể giúp nâng cao mức sống chung ở nông thôn
với việc cung cấp các dịch vụ đa dạng, hàng hoá và trực tiếp nâng cao thu nhập. Tuy
nhiên, tốc độ tăng trưởng quá nhanh của công nghiệp trên địa bàn nông thôn cũng sẽ
dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng như mất đất, ô nhiễm nguồn nước và môi trường.
Xu hướng di cư ra đô thị dường như độc lập với việc phát triển tiện nghi công cộng,
đầu tư vào các công trình cơ sở hạ tầng ở nông thôn (như điện, đường, trường, trạm).
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Tuy nhiên không nên coi những yếu tố này trước hết là nhằm mục tiêu giữ chân người
dân ở lại nông thôn.
Khi một hộ bước sang giai đoạn mở rộng thêm nhiều thành viên và lao động
thiếu việc làm thì họ thường di cư. Nếu không tham gia vào các hoạt động kinh doanh
buôn bán, các nông hộ chắc chắn sẽ không đủ tiền để có thể trang trải được những chi
phí cho học tập và khi đau ốm. Thông qua di cư, các thành viên trong hộ có thể cùng
chia sẻ gánh nặng thu nhập, tích luỹ vốn vay để phát triển. Từ góc độ cầu của thị
trường lao động thành thị, sự hấp dẫn về việc làm và cơ hội thu nhập đã thu hút lao
động nông thôn tới các trung tâm đô thị và các thành phố lớn. Như được phản ánh qua
kết quả nghiên cứu này, người di cư đến từ nông thôn tham gia vào lực lượng lao động
xã hội thành thị với quy mô lớn. Họ có thể tìm được việc và tạo ra nguồn thu nhập khá
nhanh sau khi di cư.
Bên cạnh đó, di cư đã trở thành một phương tiện giúp cho người di cư dễ dàng
tiếp xúc với mạng lưới xã hội và thích ứng khá nhanh đối với đời sống đô thị. Tình
hình thăng tiến cần được xem xét với những thay đổi tiếp theo đối với hôn nhân, nghề
nghiệp, và chăm nuôi con sau di dân. Với sự hỗ trợ của mạng lưới xã hội phát triển
rộng khắp, quá trình này vẫn diễn ra mà không bị rào cản hay khó khăn gắn liền với hệ
thống đăng ký hộ khẩu. Các sự kiện khác như sinh đẻ cũng xuất hiện sau khi di cư .
Kết quả thu được mang cả hàm ý lý thuyết trong đó cần đặc biệt chú ý đến vai
trò của mạng lưới xã hội. Lý thuyết tích tụ ảnh hưởng và lý thuyết mạng lưới đều mô
tả quá trình dẫn đến tình trạng di cư kéo dài. Mạng lưới xã hội liên kết những người di
cư hiện tại, người mới di cư với nhau và với những người không di cư ở cả địa bàn nơi
đi lẫn nơi đến thông qua mối quan hệ gắn bó dựa trên những quan hệ thân tộc, bạn bè,
đồng hương. Vì mạng lưới xã hội là khó kiểm soát nên qui luật và hạn chế của các
luồng di cư đã xuất hiện. Lý thuyết tích tụ nguyên nhân chỉ ra nhiều cơ hội được tính
tụ bằng quá trình di cư. Do vậy ý định đảo ngược chiều của các luồng di cư là khó
(Massey và cộng sự, 1993). Khi được áp dụng trong bối cảnh di cư hiện nay ở Việt
Nam, những lý thuyết di cư này có tính khái quát và giải thích khá cao.
Như được thể hiện qua các kết quả nghiên cứu, người di cư xuất thân từ nông
thôn hoặc sinh ra ở các thị trấn, thị xã quyết định di chuyển trực tiếp đến các thành phố
lớn. Với sự gia tăng ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, cùng với quá trình di
chuyển lao động gắn liền với nó, di cư đến các trung tâm đô thị và các thành phố lớn
sẽ tiếp tục diễn ra. Các phát hiện nghiên cứu còn cho thấy một số lượng lớn người di
cư sẽ tiếp tục ưa thích và thích ứng tại các thành phố lớn. Như được thấy trong báo
cáo, tác động của di cư được quan sát thiên về các thành phố lớn. Điều này cho thấy
cần đổi mới một cách toàn diện nền kinh tế sao cho phù hợp hơn để có khả năng thu
hút và ổn định lao động di cư. Đối với các thị xã, thị trấn mà hoạt động nông nghiệp
vẫn giữ vai trò chủ đạo, mô hình liên kết nông thôn - thành thị cần được đề xuất và đẩy
mạnh xây dựng phát triển như là “làng đô thị” có khả năng làm nông nghiệp và tiểu
thủ công nghiệp. Đây là một đề xuất thực tế không phải luôn được các nhà lập kế
hoạch và chính sách xem xét vì nó mang tính nghịch lý.
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ly th©n ................... 5

tõ khi sinh................. 199

ch−a vî/chång .... 1
Cã vî/chång.......... 2
gãa ............................ 3
ly h«n...................... 4
ly th©n ................... 5

tõ khi sinh................. 199

ch−a vî/chång .... 1
Cã vî/chång.......... 2
gãa ............................ 3
ly h«n...................... 4
ly th©n ................... 5

tõ khi sinh................. 199

ch−a vî/chång .... 1
Cã vî/chång.......... 2
gãa ............................ 3
ly h«n...................... 4
ly th©n ................... 5

tõ khi sinh................. 199

§T§T phiÕu c¸
nh©n
di
c−

kh«ng
di c−

(10)

(11)

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

tõ 5 n¨m trë lªn .... 299
sè Th¸ng ........ 3
Sè N¨m ............ 4

0

tõ 5 n¨m trë lªn .... 299
sè Th¸ng ........ 3
Sè N¨m ............ 4

0

tõ 5 n¨m trë lªn .... 299
sè Th¸ng ........ 3
Sè N¨m ............ 4

0

tõ 5 n¨m trë lªn .... 299
sè Th¸ng ........ 3
Sè N¨m ............ 4

0

tõ 5 n¨m trë lªn .... 299
sè Th¸ng ........ 3
Sè N¨m ............ 4

0

nÕu ph¶i dïng phiÕu thø hai th× ®¸nh dÊu vµo ®©y
M∙ cho c©u 3 (Quan hÖ víi chñ hé):
1 = Chñ hé
5 = Ch¸u néi/ngo¹i
2 = Vî/chång
6 = bè/mÑ
3 = Con ®Î
7 = Quan hÖ gia ®×nh kh¸c
4 = Con d©u/con rÓ /con
8 = Kh«ng quan hÖ gia ®×nh
nu«i/con riªng
9 = Kh«ng biÕt

M∙ cho c©u 7 (Tr×nh ®é häc vÊn):
01-12 = Líp phæ th«ng
13 = Cao ®¼ng
14 = ®¹i häc trë lªn
15 = kh«ng biÕt ®äc,biÕt viÕt

§èi t−îng ®iÒu tra phiÕu c¸ nh©n:
- Di c−: Bao gåm nh÷ng ng−êi 15 - 59 tuæi di chuyÓn tõ
huyÖn/quËn nµy sang huyÖn/quËn kh¸c trong vßng
5 n¨m tr−íc ®iÒu tra.
Riªng c¸c thµnh phè Hµ Néi, h¶i phßng vµ Hå ChÝ
Minh th× kh«ng tÝnh nh÷ng ng−êi di chuyÓn gi÷a c¸c
quËn thuéc cïng mét thµnh phè.
- Kh«ng di c−: Lµ nh÷ng ng−êi 15 - 59 tuæi kh«ng ph¶i lµ ng−êi
di c− trong vßng 5 n¨m tr−íc ®iÒu tra.

C©u
hái sè

12

C©u hái

Ng«i nhµ/c¨n hé (chÝnh) mµ «ng/bµ Nhµ kiªn cè......................................................... 1
nhµ b¸n kiªn cè................................................ 2
®ang ë thuéc lo¹i nhµ nµo?
Hái kÕt hîp víi quan s¸t ®Ó ghi

13

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

Nhµ khung gç l©u bÒn, m¸i l¸ .................. 3
nhµ ®¬n s¬ .......................................................... 4

Ng«i nhµ/c¨n hé ®ã thuéc quyÒn së Nhµ riªng cña hé............................................. 1
h÷u cña ai?
Nhµ thuª cña nhµ n−íc................................ 2
nhµ thuª/m−în cña t− nh©n...................... 3
nhµ cña tËp thÓ/t«n gi¸o............................ 4
nhµ cña nhµ n−íc vµ nh©n d©n
cïng lµm.................................................... 5
nhµ ch−a râ quyÒn së h÷u.......................... 8

14

15

Hé «ng/bµ cã:
§iÖn?
§µi hoÆc ra®io?
Ti vi?
§iÖn tho¹i?
Tñ l¹nh?
M¸y kh©u?
M¸y giÆt?
Xe m¸y?
¤ t«?
ThuyÒn hoÆc ghe?
M¸y cµy?
Xe lam hoÆc xe c«ng n«ng?

§iÖn......................................................
§µi (ra®io) ........................................
Ti vi ......................................................
§iÖn tho¹i.........................................
Tñ l¹nh ..............................................
M¸y kh©u..........................................
M¸y giÆt............................................
Xe m¸y................................................
¤ t« ......................................................
thuyÒn/ghe......................................
m¸y cµy.............................................
Xe lam/c«ng n«ng........................

cã
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kh«ng
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nguån n−íc chÝnh mµ hé «ng/bµ dïng n−íc m¸y riªng .............................................. 11
®Ó ¨n uèng lµ g×?
n−íc m¸y c«ng céng ................................... 12
N−íc giÕng/khoan riªng............................ 21
n−íc giÕng/khoan c«ng céng................. 22
n−íc suèi/s«ng/ao/hå/®Çm........................ 31
n−íc m−a............................................................ 41
n−íc xi tÐc........................................................ 51
n−íc ®ãng chai............................................... 61
kh¸c ..................................................................... 96

(Ghi cô thÓ)

16

Hé «ng/bµ dïng lo¹i nhiªn liÖu g× ®Ó §iÖn....................................................................... a
nÊu ¨n?
ga........................................................................... b
dÇu........................................................................ c
Cßn lo¹i nµo n÷a kh«ng?
than ..................................................................... d
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

cñi.......................................................................... e
r¬m/r¹................................................................. f
kh¸c ..................................................................... x

(ghi cô thÓ)

50

C©u
hái sè

17

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

Hé «ng/bµ hiÖn ®ang sö dông lo¹i hè Hè xÝ tù ho¹i
sö dông riªng ............................................. 11
xÝ nµo?
sö dông chung ...........................................
hè xÝ hai ng¨n .................................................
hè xÝ th« s¬ ......................................................
kh«ng cã ph−¬ng tiÖn vÖ sinh ................
kh¸c .....................................................................

12
21
22
31
96

(Ghi cô thÓ)

18

19

B×nh qu©n mçi th¸ng hé «ng/bµ chi Sè tiÒn .............................
cho ¨n uèng hÕt bao nhiªu?
Tõ nhµ «ng/bµ ®i ®Õn tr−êng tiÓu häc
sè giê ....................................................... 1
gÇn nhÊt hÕt bao l©u?
D−íi 1 giê, ghi sè phót.
Cßn l¹i, ghi sè giê.

20

Tõ nhµ «ng/bµ ®i ®Õn tr−êng trung
sè giê ....................................................... 1
häc c¬ së gÇn nhÊt hÕt bao l©u?
D−íi 1 giê, ghi sè phót.
Cßn l¹i, ghi sè giê.

21

sè phót .................................................... 2

sè phót .................................................... 2

Tõ nhµ «ng/bµ ®i ®Õn bÖnh viÖn/c¬ së
sè giê ....................................................... 1
y tÕ gÇn nhÊt hÕt bao l©u?
D−íi 1 giê, ghi sè phót.
Cßn l¹i, ghi sè giê.

sè phót .................................................... 2

51

0 0 0
(®ång)

52

Nh÷ng ®iÒu ghi
trªn phiÕu ®−îc
gi÷ kÝn

Tæng côc thèng kª
§iÒu tra di c− viÖt Nam 2004

PhiÕu c¸ nh©n – mÉu b
(dµnh cho ng−êi di c−)

§Þnh danh
TØnh/thµnh phè: ________________________________________________
HuyÖn/quËn:____________________________________________________
X∙/ph−êng: _____________________________________________________
th«n/xãm/Êp/b¶n/tæ d©n phè: __________________________________
Hä vµ tªn chñ hé: ______________________________________________
Hé sè: ......................................................................................................................
§Þa chØ cña hé: _________________________________________________
Thµnh thÞ/n«ng th«n (néi thµnh phè trùc thuéc TW = 1, néi thµnh phè thuéc
tØnh/néi thÞ x· = 2, thÞ trÊn = 3, n«ng th«n = 4): .......................................................
tªn vµ sTT dßng ®∙ ghi ë phiÕu hé cña
ng−êi ®−îc chän pháng vÊn phiÕu c¸ nh©n:___________________

ng−êi kiÓm tra

hiÖu ®Ýnh viªn

§éi tr−ëng
Tªn

tªn

ngµy

ngµy

53

ng−êi nhËp tin

54

MÉu B

PhÇn 1. c¸c ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña ®èi t−îng ®iÒu tra
C©u
hái sè

101

C©u hái

thêi gian b¾t ®Çu pháng vÊn

M∙ sè

Giê ..................................................................
phót ...............................................................

102

Giíi tÝnh?

Nam ....................................................................... 1
N÷ ........................................................................... 2

103

Anh/chÞ sinh vµo th¸ng, n¨m d−¬ng th¸ng............................................................
lÞch nµo?
kh«ng biÕt th¸ng.......................................... 98
n¨m ....................................................
kh«ng biÕt n¨m ......................................... 9998

104

HiÖn nay anh/chÞ bao nhiªu tuæi theo
tuæi theo sè n¨m trßn .......................
d−¬ng lÞch?
So s¸nh víi c©u 103 vµ nÕu m©u
thuÉn, söa thÝch hîp

105

Ghi tuæi vµo cét 1 cña lÞch. b¾t ®Çu víi tuæi hiÖn t¹i (n¨m 2004) vµ lïi trë l¹i
cho ®Õn n¨m mµ §T§T 15 tuæi. mçi dßng ghi mét tuæi.

106

Anh/chÞ theo t«n gi¸o nµo?

Kh«ng theo t«n gi¸o nµo ......................... 01
phËt gi¸o............................................................ 02
thiªn chóa gi¸o ............................................. 03
tin lµnh.............................................................. 04
cao ®µi ................................................................ 05
hßa h¶o .............................................................. 06
håi gi¸o .............................................................. 07
t«n gi¸o kh¸c ................................................. 96

(GHI cô thÓ)

107

Anh/chÞ lµ ng−êi d©n téc nµo?

kinh ...................................................................... 01
tµy ........................................................................ 02
th¸i....................................................................... 03
Hoa........................................................................ 04
Kh¬ me................................................................. 05
M−êng.................................................................. 06
Nïng ..................................................................... 07
H’m«ng ................................................................ 08
Dao........................................................................ 09
Gia-rai ................................................................. 10
kh¸c ..................................................................... 96

(Ghi cô thÓ)

55

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

MÉu B
C©u
hái sè

108

C©u hái

M∙ sè

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

HiÖn t¹i, anh/chÞ ë nhµ cña chÝnh ë nhµ cña b¶n th©n .................................... 1
m×nh, ë nhê hay ë nhµ thuª/nhµ trä?
ë nhµ cña bè mÑ/con.................................... 2
ë nhê nhµ ng−êi th©n/hä hµng .............. 3
ë nhµ thuª/ nhµ trä..................................... 4
ë n¬i kh¸c ......................................................... 6

(ghi cô thÓ)

109

T×nh tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay cña Ch−a vî/chång.................................................. 1
anh/chÞ?
§ang cã vî/chång........................................... 2
go¸.......................................................................... 3
Ly h«n.................................................................... 4
Ly th©n ................................................................. 5

110

®iÒn m∙ sè thÝch hîp cña t×nh tr¹ng h«n nh©n vµo cét 2 cña lÞch. b¾t ®Çu lµ
n¨m 2004 vµ lïi trë l¹i cho ®Õn n¨m mµ §T§T 15 tuæi.
Tr−êng hîp ch−a vî/chång, ®iÒn m∙ '1' vµo n¨m 2004 vµ lïi trë l¹i cho ®Õn n¨m
mµ §T§T 15 tuæi.
nÕu ®∙ tõng kÕt h«n, ®iÒn m∙ t×nh tr¹ng h«n nh©n hiÖn t¹i trong c©u 109 vµo
n¨m 2004 vµ hái ®t®t vÒ nh÷ng thay ®æi trong t×nh tr¹ng h«n nh©n ®Ó ghi
vµo lÞch.
nÕu cã nhiÒu h¬n 1 thay ®æi x¶y ra trong cïng 1 n¨m, ghi thay ®æi x¶y ra
sau vµo n¨m ®ã vµ thay ®æi x¶y ra tr−íc vµo n¨m tr−íc.
c©u hái minh häa:
+ Anh/chÞ [cã vî (chång)/ gãa/ ly h«n/ ly th©n]

tõ n¨m nµo?
+ T×nh tr¹ng h«n nh©n tr−íc ®ã cña anh/chÞ lµ g×? X¶y ra vµo n¨m nµo?

111

Tr×nh ®é häc vÊn cao nhÊt cña
anh/chÞ?

Líp phæ th«ng cao nhÊt ®∙
häc xong theo hÖ 12 n¨m ............
Tèt nghiÖp cao ®¼ng ................................. 13
Tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn .................... 14
Kh«ng biÕt ®äc, biÕt viÕt ........................ 15

112

®iÒn m∙ sè thÝch hîp cña tr×nh ®é häc vÊn vµo cét 3 cña lÞch. b¾t ®Çu lµ n¨m
2004 vµ lïi trë l¹i cho ®Õn n¨m mµ §T§T 15 tuæi.
§iÒn m∙ tr×nh ®é häc vÊn cao nhÊt trong c©u 111 vµo n¨m 2004 vµ hái ®t®t vÒ
nh÷ng thay ®æi trong tr×nh ®é häc vÊn ®Ó ghi vµo lÞch.
c©u hái minh häa:

+ Anh/chÞ ®¹t ®−îc tr×nh ®é häc vÊn ......... tõ n¨m nµo?
+ Tr×nh ®é häc vÊn tr−íc ®ã cña anh/chÞ lµ g×? §¹t ®−îc vµo n¨m nµo?
113

kiÓm tra c©u 111:
líp 5 trë xuèng

114

líp 6 trë lªn
115

kh«ng biÕt ®äc,
biÕt viÕt

Anh/chÞ cã thÓ ®äc mét bµi b¸o mét dÔ dµng............................................................... 1
c¸ch dÔ dµng, ®äc khã kh¨n hay khã kh¨n ........................................................... 2
kh«ng ®äc ®−îc?
kh«ng ®äc ®−îc ............................................. 3

56

116

116

MÉu B
C©u
hái sè

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

115

Anh/chÞ cã ®äc b¸o/t¹p chÝ Ýt nhÊt mçi cã............................................................................. 1
tuÇn mét lÇn kh«ng?
kh«ng .................................................................... 2

116

Anh/chÞ cã nghe ®µi Ýt nhÊt mçi tuÇn cã............................................................................. 1
mét lÇn kh«ng?
kh«ng .................................................................... 2

117

Anh/chÞ cã xem v« tuyÕn truyÒn h×nh cã............................................................................. 1
Ýt nhÊt mçi tuÇn mét lÇn kh«ng?
kh«ng .................................................................... 2

118

Trong 6 th¸ng qua, anh/chÞ cã:
§i xem phim ë r¹p/b·i chiÕu kh«ng?
§i xem kÞch/biÓu diÔn v¨n nghÖ ë
r¹p kh«ng?
§i xem lÔ héi/ho¹t ®éng thÓ thao
kh«ng?
§i du lÞch/th¨m quan kh«ng?

c

k

kb

§i xem phim ë r¹p/b∙i .............. 1

2

8

§i xem kÞch/biÓu diÔn
v¨n nghÖ ........................... 1

2

8

®i xem lÔ héi/ho¹t ®éng
thÓ thao............................ 1

2

8

®i du lÞch/th¨m quan ............. 1

2

8

57

MÉu B

PhÇn 2. LÞch sö di c− (Di chuyÓn)
C©u
hái sè

201

C©u hái

M∙ sè

Vµo thêi ®iÓm sinh anh/chÞ, mÑ cña TØnh/thµnh phè ...................................
anh/chÞ ®ang sèng (th−êng tró) ë
tØnh/thµnh phè, huyÖn/quËn nµo?
(Tªn TØnh/thµnh phè)
HuyÖn/quËn ...............................................

(Tªn huyÖn/quËn)

202

Khi ®ã, n¬i th−êng tró nãi trªn lµ néi
thµnh phè trùc thuéc TW, néi thµnh
phè thuéc tØnh, néi thÞ x·, thÞ trÊn hay
n«ng th«n?

néi thµnh phè trùc thuéc tw................... 1
néi Thµnh phè thuéc tØnh/néi thÞ x∙ .... 2
thÞ trÊn ................................................................ 3
n«ng th«n ........................................................... 4
n−íc ngoµi.......................................................... 5

203

N¬i th−êng tró cña anh/chÞ khi 15 tuæi TØnh/thµnh phè ...................................
thuéc tØnh/thµnh phè, huyÖn/quËn
nµo?
(Tªn TØnh/thµnh phè)
HuyÖn/quËn ...............................................

(Tªn huyÖn/quËn)

204

Khi ®ã, n¬i th−êng tró nãi trªn lµ néi néi thµnh phè trùc thuéc tw................... 1
thµnh phè trùc thuéc TW, néi thµnh néi Thµnh phè thuéc tØnh/néi thÞ x∙ .... 2
phè thuéc tØnh, néi thÞ x·, thÞ trÊn hay thÞ trÊn ................................................................ 3
n«ng th«n?
n«ng th«n ........................................................... 4

n−íc ngoµi.......................................................... 5

205

®iÒn m∙ sè thÝch hîp cña n¬i c− tró vµo cét 4 cña lÞch. b¾t ®Çu lµ n¨m 2004 vµ
lïi trë l¹i cho ®Õn n¨m mµ §T§T 15 tuæi.
§iÒn m∙ n¬i c− tró hiÖn nay vµo n¨m 2004 vµ hái ®t®t vÒ nh÷ng thay ®æi n¬i c−
tró ®Ó ghi thªm th«ng tin vµo lÞch.
NÕu cã nhiÒu h¬n 1 sù kiÖn x¶y ra trong cïng 1 n¨m, ghi sù kiÖn sau cïng.
C©u hái minh häa:

+ Anh/chÞ ®· chuyÓn ®Õn [tªn x∙/ph−êng ®iÒu tra] tõ n¨m nµo?
®iÒn dÊu 'x' vµo n¨m di chuyÓn ë cét 4 cña lÞch.
ë vÞ trÝ c¸c n¨m tiÕp theo, ®iÒn m∙ sè thÝch hîp vÒ lo¹i khu vùc c− tró. tiÕp
tôc hái vÒ nh÷ng n¬i ®∙ c− tró tr−íc ®ã, ®ång thêi ®iÒn (c¸c) dÊu di chuyÓn
vµ n¬i c− tró tr−íc ®©y tuú theo.
C©u hái minh häa:

+ Tr−íc .......... anh/chÞ ®· sèng ë ®©u?
+ Anh/chÞ ®· chuyÓn tíi ®ã vµo n¨m nµo?
+ N¬i ®ã thuéc néi thµnh phè trùc thuéc TW, néi thµnh phè thuéc tØnh, néi thÞ x·,
thÞ trÊn hay n«ng th«n?

58

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

MÉu B

PhÇn 3. th«ng tin vÒ lÇn di chuyÓn gÇn nhÊt
C©u
hái sè

301

C©u hái

Anh/chÞ tõ tØnh/thµnh phè,
huyÖn/quËn nµo chuyÓn ®Õn?

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

TØnh/thµnh phè ...................................

(Tªn TØnh/thµnh phè)
HuyÖn/quËn ...............................................

(Tªn huyÖn/quËn)

301b

Anh/chÞ chuyÓn ®Õn ®©y vµo n¨m nµo?
®èi chiÕu víi cét 4 cña lÞch vµ
cét 9 (phiÕu hé), nÕu m©u thuÉn
söa cho phï hîp.

n¨m ....................................................

302

§Þa ph−¬ng ®ã thuéc néi thµnh phè
trùc thuéc TW, néi thµnh phè thuéc
tØnh, néi thÞ x·, thÞ trÊn hay n«ng
th«n?

303

Ho¹t ®éng chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt ®ang lµm viÖc ................................................... 1
cña anh/chÞ trong 6 th¸ng cuèi cïng néi trî ................................................................. 2
tr−íc khi di chuyÓn?
§i häc..................................................................... 3

néi thµnh phè trùc thuéc tw...................
néi Thµnh phè thuéc tØnh/néi thÞ x∙ ....
thÞ trÊn ................................................................
n«ng th«n ...........................................................

1
2
3
4

mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng............................... 4
kh«ng lµm viÖc:
cã nhu cÇu viÖc lµm ................................. 5
kh«ng cã nhu cÇu viÖc lµm .................. 6

304

Tr−íc khi chuyÓn ®Õn ®©y, anh/chÞ ®· Cã............................................................................. 1
bao giê sèng ë ®©y ch−a?
Kh«ng .................................................................... 2

305

Lý do mµ anh/chÞ chuyÓn ®Õn ®©y lµ kh«ng t×m ®−îc viÖc lµm ë n¬i cò.......... a
t×m ®−îc viÖc lµm ë n¬i míi....................... b
g×?
Cßn lý do nµo n÷a kh«ng?

Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

®∙ häc xong.......................................................
®i häc.....................................................................
kÕt h«n .................................................................
gÇn ng−êi th©n.................................................
kh«ng cã ng−êi th©n ë n¬i cò ..................
kh«ng cã c¬ së y tÕ ë n¬i cò .....................
ch÷a bÖnh............................................................
m«i tr−êng tù nhiªn phï hîp h¬n ...........
§Ó c¶i thiÖn ®êi sèng.....................................
®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn
x∙ héi vµ tinh thÇn ..............................
v× kinh doanh/bu«n b¸n...............................
kÕt thóc hîp ®ång lao ®éng ....................
t¸i ®Þnh c− cã tæ chøc ..................................
v× t−¬ng lai cña con......................................
kh¸c .......................................................................

c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
x

(Ghi cô thÓ)
Kh«ng biÕt .......................................................... y

59

MÉu B
C©u
hái sè

306
307

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

Trong nh÷ng lý do ®· nªu trªn, xin
anh/chÞ nªu mét lý do chÝnh?

(lý do chÝnh)

Ai lµ ng−êi quyÕt ®Þnh cho lÇn di B¶n th©n ............................................................ a
chuyÓn ®Õn ®©y cña anh/chÞ?
vî/chång............................................................ b
Cßn ai n÷a kh«ng?

Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

con ........................................................................
bè/mÑ....................................................................
ng−êi ruét thÞt kh¸c ..................................
ng−êi hä hµng .................................................
b¹n bÌ ..................................................................
®ång h−¬ng ......................................................
ng−êi Kh¸c........................................................

c
d
e
f
g
h
x

(GHI cô thÓ)

308

309

Trong lÇn di chuyÓn nµy, cã ai cïng Cã........................................................................... 1
®i víi anh/chÞ ®Õn sinh sèng ë
Kh«ng .................................................................. 2
huyÖn/quËn nµy kh«ng?
Hä lµ nh÷ng ai?

vî/chång............................................................ a

Cßn ai n÷a kh«ng?

con ........................................................................ b

310

bè/mÑ.................................................................... c
ng−êi ruét thÞt kh¸c .................................. d
Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

ng−êi hä hµng ................................................. e
b¹n bÌ .................................................................. f
®ång h−¬ng ...................................................... g
ng−êi Kh¸c........................................................ x
(GHI cô thÓ)

310

311

Sau khi anh/chÞ chuyÓn ®Õn ®©y, cã Cã........................................................................... 1
thªm ai chuyÓn ®Õn sinh sèng ë
Kh«ng .................................................................. 2
huyÖn/quËn nµy kh«ng?
Hä lµ nh÷ng ai?

vî/chång............................................................ a

Cßn ai n÷a kh«ng?

con ........................................................................ b

313

bè/mÑ.................................................................... c
ng−êi ruét thÞt kh¸c .................................. d
Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

ng−êi hä hµng ................................................. e
b¹n bÌ .................................................................. f
®ång h−¬ng ...................................................... g
ng−êi Kh¸c........................................................ x
(GHI cô thÓ)

312

Sau khi anh/chÞ chuyÓn ®Õn ®©y, ®· cã
Sè nam ..........................................................
thªm bao nhiªu ng−êi chuyÓn ®Õn
sè n÷ ..............................................................
sinh sèng ë huyÖn/quËn nµy?

313

Trong thêi gian tíi, theo anh/chÞ sÏ cã cã........................................................................... 1
thªm ai chuyÓn ®Õn sinh sèng ë kh«ng .................................................................. 2
huyÖn/quËn nµy kh«ng?
kh«ng biÕt ........................................................ 8

60

315

MÉu B
C©u
hái sè

314

C©u hái

Hä sÏ ë ®©y t¹m thêi hay l©u dµi?

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

t¹m thêi ............................................................. 1
l©u dµi ................................................................ 2
kh«ng biÕt ........................................................ 8

315

T¹i sao anh/chÞ biÕt ®−îc n¬i nµy?

§∙ tõng sèng ë ®©y ...................................... a

Cßn g× n÷a kh«ng?

tr−íc ®©y ®∙ ®Õn th¨m ............................. b
qua ng−êi th©n giíi thiÖu ........................ c
qua b¹n bÌ giíi thiÖu .................................. d

Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

qua c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin
®¹i chóng ............................................ e
qua c¬ quan giíi thiÖu viÖc lµm
cña nhµ n−íc .................................... f
qua c¬ quan giíi thiÖu viÖc lµm
cña t− nh©n ....................................... G
qua xÝ nghiÖp/c¬ quan/«ng chñ/
ng−êi sö dông lao ®éng .............. h
qua nguån Kh¸c ............................................ x

(GHI cô thÓ)

316

317

Tr−íc khi ®Õn ®©y, anh/chÞ cã ng−êi Cã........................................................................... 1
th©n, hä hµng hay b¹n bÌ sèng ë ®©y
Kh«ng .................................................................. 2
kh«ng?
Hä lµ nh÷ng ai?

Vî/chång............................................................ a

Cßn ai n÷a kh«ng?

con ........................................................................ b

320

bè/mÑ.................................................................... c
ng−êi ruét thÞt kh¸c .................................. d
Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

ng−êi hä hµng ................................................. e
b¹n bÌ .................................................................. f
®ång h−¬ng ...................................................... g
ng−êi Kh¸c........................................................ x

(GHI cô thÓ)

318

319

Khi míi ®Õn, hä cã gióp ®ì anh/chÞ Cã........................................................................... 1
æn ®Þnh cuéc sèng ë ®©y kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2
Hä ®· gióp ®ì anh/chÞ nh÷ng g×?
Cßn g× n÷a kh«ng?
Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

Gióp chç ë ..........................................................
gióp tiÒn .............................................................
gióp ®ì vÒ hiÖn vËt .......................................
®éng viªn tinh thÇn ....................................
t×m viÖc lµm .....................................................
gióp vÒ häc hµnh ...........................................
gióp vÒ th«ng tin ..........................................
Kh¸c .....................................................................

(Ghi cô thÓ)
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A
b
c
d
e
f
g
x

320

MÉu B
C©u
hái sè

320

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

Anh/chÞ cã biÕt mét c¬ së giíi thiÖu Cã........................................................................... 1
viÖc lµm nµo cña Nhµ n−íc kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

321

Anh/chÞ cã ®Õn ®ã ®Ó liªn hÖ t×m viÖc Cã........................................................................... 1
lµm kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

322

T¹i sao anh/chÞ l¹i kh«ng ®Õn ®ã ®Ó ®∙ cã viÖc lµm ................................................ 1
liªn hÖ t×m viÖc lµm?
ph¶i chê ®îi l©u............................................. 2

323
323

chi phÝ tèn kÐm ............................................... 3
ë ®ã kh«ng cã viÖc lµm tèt .................... 4
Kh¸c ..................................................................... 6
(GHI cô thÓ)

323

Anh/chÞ cã biÕt mét c¬ së giíi thiÖu Cã........................................................................... 1
viÖc lµm nµo cña t− nh©n kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

324

Anh/chÞ cã ®Õn ®ã ®Ó liªn hÖ t×m viÖc Cã........................................................................... 1
lµm kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

325

T¹i sao anh/chÞ l¹i kh«ng ®Õn ®ã ®Ó ®∙ cã viÖc lµm ................................................ 1
liªn hÖ t×m viÖc lµm?
ph¶i chê ®îi l©u............................................. 2

326
326

chi phÝ tèn kÐm ............................................... 3
ë ®ã kh«ng cã viÖc lµm tèt .................... 4
Kh¸c ..................................................................... 6

(GHI cô thÓ)

326

327

328

Sau khi chuyÓn ®Õn sèng ë ®©y, §∙ lµm viÖc....................................................... 1
anh/chÞ ®· lµm viÖc ch−a?
ch−a lµm viÖc.................................................. 2
Sau khi ®Õn ®©y bao l©u th× anh/chÞ cã Sè tuÇn ................................................... 1
viÖc lµm?
sè th¸ng ................................................ 2

0

sè n¨m ..................................................... 3

0

330

Víi c«ng viÖc ®Çu tiªn sau khi chuyÓn Lµm cho nhµ n−íc........................................... 1
®Õn ®©y, anh/chÞ lµm cho lo¹i h×nh Lµm cho tËp thÓ ............................................... 2
kinh tÕ nµo?
lµm cho c¸ thÓ/tiÓu chñ.............................. 3
Lµm cho t− b¶n t− nh©n............................... 4
lµm cho t− b¶n nhµ n−íc............................ 5
Lµm cho c¬ së kt cã vèn
®Çu t− n−íc ngoµi ................................... 6
kh«ng biÕt .......................................................... 8

329

Sau ®ã, anh/chÞ cã thay ®æi chç lµm Cã........................................................................... 1
viÖc nãi ë trªn kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

330

Anh/chÞ cã gÆp khã kh¨n g× sau khi Cã........................................................................... 1
®Õn ®©y kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

62

337

MÉu B
C©u
hái sè

331

C©u hái

M∙ sè

§ã lµ nh÷ng khã kh¨n g×?

kh«ng ®−îc chÝnh quyÒn chÊp nhËn ... a

Cßn g× n÷a kh«ng?

kh«ng ®−îc cÊp ®Êt ..................................... b

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

khã kh¨n vÒ chç ë ........................................ c
Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

khã kh¨n vÒ ®iÖn th¾p s¸ng.................... d
khã kh¨n vÒ n−íc ¨n uèng ...................... e
kh«ng t×m ®−îc viÖc lµm .......................... f
kh«ng ®−îc cung cÊp c¸c
dÞch vô y tÕ .......................................... g
kh«ng ®−îc ®¶m b¶o an ninh ................. h
kh«ng cã tr−êng häc cho con............... i
kh«ng thÝch nghi ®−îc
víi n¬i ë míi......................................... j
kh«ng cã nguån thu nhËp ........................ k
Kh¸c ..................................................................... x

(GHI cô thÓ)

332

Trong nh÷ng khã kh¨n ®· nªu trªn,
xin anh/chÞ cho biÕt mét khã kh¨n
chÝnh?

(khã kh¨n chÝnh)

333

Anh/chÞ cã l−êng tr−íc ®−îc khã Cã........................................................................... 1
kh¨n nµy tr−íc khi ®Õn ®©y kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

334

NÕu biÕt tr−íc khã kh¨n ®ã, anh/chÞ Cã........................................................................... 1
cã quyÕt ®Þnh chuyÓn ®Õn ®©y kh«ng? Kh«ng .................................................................. 2

335

Khi ®Õn ®©y, anh/chÞ cã nhê ai gióp Cã........................................................................... 1
®ì khi gÆp khã kh¨n kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

336

Anh/chÞ ®· nhê ai gióp ®ì?

ng−êi ruét thÞt .............................................. a

Cßn ai n÷a kh«ng?

hä hµng .............................................................. b

335

337

b¹n bÌ .................................................................. c
®ång h−¬ng ...................................................... d
Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

c«ng ®oµn/tæ chøc ë n¬i lµm viÖc ....... e
c¬ quan ®¨ng ký viÖc lµm ....................... f
tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n hoÆc
ch−¬ng tr×nh....................................... g
chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ............................ h
ng−êi Kh¸c........................................................ x

(GHI cô thÓ)

337

Anh/chÞ cã nhËn ®−îc sù gióp ®ì nµo Cã........................................................................... 1
kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

63

339

MÉu B

C©u
hái sè

338

C©u hái

M∙ sè

§ã lµ nh÷ng lo¹i gióp ®ì g×?

Gióp chç ë .......................................................... A

Cßn g× n÷a kh«ng?

gióp tiÒn ............................................................. b

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

gióp ®ì vÒ hiÖn vËt ....................................... c
Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

®éng viªn tinh thÇn .................................... d
t×m viÖc lµm ..................................................... e
gióp vÒ häc hµnh ........................................... f
gióp vÒ th«ng tin .......................................... g
Kh¸c ..................................................................... x

(Ghi cô thÓ)

339

Anh/chÞ cã giÊy chuyÓn hé khÈu/giÊy Cã........................................................................... 1
t¹m v¾ng do n¬i c− tró tr−íc ®©y cÊp
Kh«ng .................................................................. 2
kh«ng?

340

T¹i sao anh/chÞ kh«ng cã giÊy chuyÓn kh«ng cÇn thiÕt ............................................ 1
hé khÈu/giÊy t¹m v¾ng do n¬i c− tró chi phÝ tèn kÐm ............................................... 2
tr−íc ®©y cÊp?

341

mÊt thêi gian................................................... 3

thñ tôc phøc t¹p............................................ 4
Kh¸c ..................................................................... 6

(GHI cô thÓ)

341

342

Anh/chÞ ®· ®¨ng ký t¹i n¬i ë hiÖn nay
ch−a?

®∙ ®¨ng ký........................................................ 1
ch−a ®¨ng ký .................................................. 2

343

§ã lµ ®¨ng ký KT1, KT2, KT3 hay Kt1 ......................................................................... 1
KT4?
KT2 ......................................................................... 2

345

kt3 ......................................................................... 3
kt4 ......................................................................... 4

343

T¹i sao anh/chÞ ch−a ®¨ng ký?

kh«ng cÇn thiÕt ............................................ a

Cßn g× n÷a kh«ng?

chi phÝ tèn kÐm ............................................... b
mÊt thêi gian................................................... c

khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

thñ tôc phøc t¹p............................................ d
kh«ng thuéc diÖn ®−îc ®¨ng ký .......... e
giÊy tê ®∙ hÕt h¹n........................................ f
kh«ng biÕt ®¨ng ký b»ng c¸ch nµo.... g
®∙ ®i ®¨ng ký nh−ng ch−a ®−îc ............ h
Kh¸c ..................................................................... x

(GHI cô thÓ)

64

MÉu B
C©u
hái sè

344

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

Do ch−a ®¨ng ký hé khÈu ë ®©y, Khã kh¨n khi t×m viÖc lµm ....................... a
anh/chÞ gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n g×?
khã kh¨n thuª/mua nhµ ............................ b
Cßn g× n÷a kh«ng?
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

häc hµnh cña con gÆp khã kh¨n ..........
khã tiÕp cËn c¬ së y tÕ ...............................
khã ®¨ng ký b¶o hiÓm y tÕ.......................
khã vay vèn.....................................................
khã ®−îc cÊp ®Êt ...........................................
khã ®¨ng ký xe m¸y ....................................
khã ®¨ng ký kinh doanh...........................
kh¸c .....................................................................

c
d
e
f
g
h
i
x

(ghi cô thÓ)
kh«ng cã khã kh¨n g×................................. v

345

Víi lÇn di chuyÓn nµy, anh/chÞ cã ý ë vÜnh viÔn ........................................................ 199
®Þnh ë huyÖn/quËn nµy trong bao l©u? ë t¹m thêi:
sè th¸ng ............................................ 2
D−íi 1 n¨m ghi sè th¸ng

346

So víi n¬i c− tró tr−íc khi di chuyÓn,
víi anh/chÞ, nh÷ng vÊn ®Ò t«i nªu ra
sau ®©y lµ tèt h¬n rÊt nhiÒu, tèt h¬n,
vÉn nh− vËy, xÊu h¬n hay xÊu h¬n rÊt
nhiÒu?
®äc tõng vÊn ®Ò ë phÇn m∙ sè
Ghi nh÷ng m∙ sau:
1 = tèt h¬n rÊt nhiÒu
2 = tèt h¬n
3= vÉn nh− vËy
4 = xÊu h¬n
5 = xÊu h¬n rÊt nhiÒu
7 = kh«ng thÝch hîp
8 = kh«ng biÕt

sè n¨m ................................................. 3
kh«ng biÕt ........................................................ 899

viÖc lµm .............................................................
thu nhËp.............................................................
tr×nh ®é häc vÊn ...........................................
kü n¨ng nghÒ nghiÖp...................................
häc tËp cña con c¸i......................................
®iÒu kiÖn nhµ ë ...............................................
ch¨m sãc søc khoÎ........................................
m«i tr−êng sèng............................................

347

Trong 12 th¸ng qua, anh/chÞ cã göi
tiÒn, hiÖn vËt cho ng−êi nhµ qua Cã........................................................................... 1
®−êng b−u ®iÖn, ng©n hµng, b¹n bÌ,… Kh«ng .................................................................. 2
kh«ng?

348

Trong 12 th¸ng qua, anh/chÞ cã ®i Cã........................................................................... 1
th¨m ng−êi nhµ cña m×nh kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

349

Trong 12 th¸ng qua, anh/chÞ ®· ®i
th¨m ng−êi nhµ cña m×nh bao nhiªu Sè lÇn .............................................................
lÇn?
NÕu Kh«ng nhí ghi ‘99’. NÕu tõ 12
lÇn trë lªn, ghi ‘12’

350

Trong 12 th¸ng qua, khi ®i th¨m Cã........................................................................... 1
ng−êi nhµ/gia ®×nh, anh/chÞ cã mang Kh«ng .................................................................. 2
tiÒn, hiÖn vËt cho ng−êi nhµ kh«ng?

65

351

MÉu B
C©u
hái sè

351

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

kiÓm tra c©u 347 vµ 350
Ýt nhÊt 1 lÇn ‘cã’

401

kh«ng lÇn nµo tr¶ lêi ‘cã’

352

Trong 12 th¸ng qua, ®· bao nhiªu lÇn
anh/chÞ göi hoÆc mang tiÒn, hiÖn vËt Sè lÇn .............................................................
cho ng−êi nhµ?

353

Trong 12 th¸ng qua, anh/chÞ ®· göi
hoÆc mang bao nhiªu tiÒn cho ng−êi
Sè tiÒn ...............
nhµ?

0 0 0
(®ång)

§¬n vÞ tÝnh lµ ®ång.
Trong tr−êng hîp göi hiÖn vËt,
quy ra tiÒn

354

Sè tiÒn anh/chÞ göi hoÆc mang vÒ S¶n xuÊt n«ng nghiÖp ...................................
®−îc ng−êi nhµ sö dông chñ yÕu vµo tiÓu thñ c«ng nghiÖp.....................................
nh÷ng viÖc g×?
bu«n b¸n kinh doanh....................................
Cßn g× n÷a kh«ng?
häc hµnh..............................................................

a
b
c
d

søc kháe ............................................................... e
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

giç ch¹p/ma chay/c−íi xin.......................... f
mua ®Êt ................................................................ g
tu söa, kiÕn thiÕt nhµ cöa .......................... h
mua s¾m ®å ®¹c cã gi¸ trÞ.......................... i
chi tiªu hµng ngµy......................................... j
tr¶ nî.................................................................... k
cho vay/®Ó dµnh/göi tiÕt kiÖm ................. l
kh¸c ....................................................................... x

(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt .......................................................... y

66

MÉu B

phÇn 4. c¸c ho¹t ®éng vµ ®iÒu kiÖn sèng hiÖn t¹i
C©u
hái sè

401

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

Ho¹t ®éng chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt ®ang lµm viÖc ................................................. 1
cña anh/chÞ trong 6 th¸ng qua lµ g×?
néi trî ............................................................... 2
§i häc................................................................... 3

411

mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng............................. 4
kh«ng lµm viÖc:
cã nhu cÇu viÖc lµm ............................... 5
kh«ng cã nhu cÇu viÖc lµm ................ 6

402

Trong 6 th¸ng qua, c«ng viÖc chiÕm
nhiÒu thêi gian nhÊt mµ anh/chÞ ®·
lµm lµ g×?
(ghi cô thÓ)

403

Trong 6 th¸ng qua, c«ng viÖc chiÕm Lµm cho nhµ n−íc........................................... 1
nhiÒu thêi gian nhÊt mµ anh/chÞ ®· Lµm cho tËp thÓ .............................................. 2
lµm cho c¸ thÓ/tiÓu chñ.............................. 3
lµm thuéc lo¹i h×nh kinh tÕ nµo?
Lµm cho t− b¶n t− nh©n............................... 4
lµm cho t− b¶n nhµ n−íc............................ 5
Lµm cho c¬ së kt cã vèn
®Çu t− n−íc ngoµi ................................ 6

404

B×nh qu©n mét th¸ng, anh/chÞ ®−îc tr¶
l−¬ng, tr¶ c«ng hoÆc thu ho¹ch bao
nhiªu tiÒn?
Sè tiÒn ......................

(®ång)

nÕu tr¶ c«ng b»ng hiÖn vËt hay
thu ho¹ch, quy ra tiÒn

405

So víi tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng hoÆc thu
ho¹ch cña anh/chÞ ë n¬i ë/n¬i lµm
viÖc tr−íc th× møc tiÒn l−¬ng, tiÒn
c«ng hoÆc thu ho¹ch hiÖn nay lµ cao
h¬n nhiÒu, cao h¬n, vÉn nh− vËy, kÐm
h¬n hoÆc kÐm h¬n nhiÒu?

0 0 0

cao h¬n nhiÒu ................................................... 1
cao h¬n ................................................................ 2
vÉn nh− vËy ....................................................... 3
kÐm h¬n ................................................................ 4
kÐm h¬n nhiÒu................................................... 5

405b

T¹i n¬i lµm viÖc, anh/chÞ cã ®−îc ký Cã............................................................................. 1
hîp ®ång lao ®éng kh«ng?
Kh«ng .................................................................... 2

406

T¹i n¬i lµm viÖc, anh/chÞ cã ®−îc cã......................................................................... 1
h−ëng c¸c lo¹i tiÒn th−ëng/ phô cÊp/ kh«ng ................................................................ 2
phóc lîi kh«ng?

408

Kh«ng biÕt ...................................................... 8

407

§ã lµ c¸c lo¹i tiÒn th−ëng/ phô cÊp/
phóc lîi g×?
Cßn g× n÷a kh«ng?
Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

tiÒn th−ëng ........................................................
tiÒn lµm thªm ...................................................
tiÒn ®i l¹i.............................................................
tiÒn quÇn ¸o ......................................................
tiÒn ¨n...................................................................
tiÒn nhµ................................................................
kh¸c .......................................................................
(ghi cô thÓ)
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x

MÉu B
C©u
hái sè

408

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

HiÖn nay anh/chÞ cã ý ®Þnh chuyÓn Cã........................................................................... 1
sang lµm viÖc kh¸c, kÓ c¶ t×m viÖc kh«ng .................................................................. 2
lµm thªm kh«ng?

kh«ng biÕt ........................................................ 8

409

410
411

Lý do t¹i sao anh/chÞ muèn chuyÓn muèn cã thu nhËp cao h¬n..................... a
sang lµm c«ng viÖc kh¸c hoÆc t×m kh«ng hµi lßng víi tiÒn l−¬ng/
viÖc lµm thªm?
tiÒn c«ng hiÖn nay ......................... b

Cßn g× n÷a kh«ng?

®iÒu kiÖn lao ®éng nÆng nhäc/
vÊt v¶ .................................................... c

Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

411

tay nghÒ/kü n¨ng kh«ng phï hîp ...... d
søc kháe kh«ng phï hîp .......................... e
lý do gia ®×nh ............................................... f
kh¸c ................................................................... x

(ghi cô thÓ)

410

Lý do t¹i sao anh/chÞ kh«ng muèn cã thu nhËp tèt............................................ a
chuyÓn sang lµm mét c«ng viÖc kh¸c? c«ng viÖc phï hîp víi ngµnh nghÒ
Cßn g× n÷a kh«ng?
Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

®µo t¹o.................................................
c«ng viÖc phï hîp víi søc khoÎ ...........
thÝch c«ng viÖc hiÖn t¹i..........................
®iÒu kiÖn lao ®éng tèt ............................
kh«ng kiÕm ®−îc c«ng viÖc kh¸c.......
kh¸c ...................................................................

b
c
d
e
f
x

(ghi cô thÓ)

411

®iÒn m∙ sè thÝch hîp cña nghÒ nghiÖp vµo cét 5 cña lÞch. b¾t ®Çu lµ n¨m 2004
vµ lïi trë l¹i cho ®Õn n¨m mµ §T§T 15 tuæi.
§iÒn m∙ nghÒ nghiÖp hiÖn t¹i trong c©u 401 hoÆc 402 vµo n¨m 2004 vµ hái ®t®t
vÒ nh÷ng thay ®æi trong nghÒ nghiÖp ®Ó ghi thªm th«ng tin vµo lÞch.
NÕu cã nhiÒu h¬n 1 sù kiÖn x¶y ra trong cïng 1 n¨m, ghi sù kiÖn sau cïng.
C©u hái minh häa:

+ Anh/chÞ lµm .......... tõ n¨m nµo?
®iÒn dÊu 'x' vµo n¨m cã sù thay ®æi nghÒ nghiÖp.
tiÕp tôc hái vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®∙ lµm tr−íc (nÕu cã), ®ång thêi ®iÒn (c¸c)
dÊu thay ®æi nghÒ nghiÖp tr−íc ®©y tuú theo.
C©u hái minh häa:

+ Tr−íc .......... anh/chÞ ®· lµm g×?
+ B¾t ®Çu lµm viÖc ®ã vµo n¨m nµo?
412

Trong th¸ng qua, anh/chÞ cã mua mét cã........................................................................... 1
lo¹i hµng ho¸ nµo trÞ gi¸ tõ 500.000® kh«ng .................................................................. 2
trë lªn kh«ng?

413

HiÖn t¹i, anh/chÞ cã kho¶n tiÒn nµo
ch−a dïng ®Õn kh«ng?

cã......................................................................... 1
kh«ng ................................................................ 2
Kh«ng biÕt ...................................................... 8

68

415

MÉu B
C©u
hái sè

414

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

Kho¶n tiÒn ®ã anh/chÞ göi ai hay ®Ó ë tù gi÷ ................................................................... a
®©u?
göi ng−êi th©n ................................................ b
Cßn göi ai hay ®Ó ë ®©u n÷a kh«ng?
göi tiÕt kiÖm ..................................................... c
cho vay l∙i/ch¬i hôi .................................... d
Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

cho vay kh«ng l∙i/ch¬i hä ...................... e
mua vµng/ngo¹i tÖ ....................................... F
kh¸c ..................................................................... x
(ghi cô thÓ)

415

HiÖn t¹i, anh/chÞ cã vay, m−în cña ai
kh«ng?

cã......................................................................... 1
kh«ng ................................................................ 2

418

Kh«ng biÕt ...................................................... 8

416

Anh/chÞ vay, m−în cña nh÷ng ai?

Vay, m−în ng−êi ruét thÞt ....................... a

Cßn ai n÷a kh«ng?

vay, m−în hä hµng ....................................... b
vay, m−în ng−êi ngoµi ............................... c

Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

vay tÝn dông/ng©n hµng ........................... d
nguån kh¸c ...................................................... x

(ghi cô thÓ)

417

Kho¶n nî ®ã kho¶ng bao nhiªu tiÒn?
Trong tr−êng hîp nî b»ng
vµng/ngo¹i tÖ/hµng ho¸, quy ra
tiÒn

418

Sè tiÒn ...............

0 0 0
(®ång)

Khi cÇn mét kho¶n tiÒn lín th× tiÒn tiÕt kiÖm................................................... a
anh/chÞ sÏ huy ®éng tõ nh÷ng nguån vay m−în ........................................................... b
nµo?
xin ng−êi ruét thÞt ...................................... c
Cßn huy ®éng ë ®©u n÷a kh«ng?
b¸n tµi s¶n riªng .......................................... d
cÇm ®å................................................................. E
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

kh¸c ..................................................................... X

(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ........................................................ y

419

420

HiÖn nay, anh/chÞ cã ng−êi con nµo ch−a/Kh«ng cã con .................................... 1
trong tuæi ®i häc (tõ 5 - 18 tuæi) vµ cã con kh«ng thuéc diÖn ....................... 2
hiÖn ®ang sèng cïng víi anh/chÞ
cã con thuéc diÖn ...................................... 3
kh«ng?
HiÖn cã ®øa con nµo trong tuæi ®i häc
(tõ 5 - 18 tuæi) vµ ®ang sèng cïng víi
anh/chÞ, nh−ng kh«ng ®i häc kh«ng?

422

cã con kh«ng ®i häc.................................... 1
cã con ®ang ®i häc....................................... 2
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422

MÉu B
C©u
hái sè

421

C©u hái

M∙ sè

T¹i sao ch¸u l¹i kh«ng ®i häc?

tr−êng qu¸ xa ................................................ a

Cßn lý do g× n÷a kh«ng?

Nhµ nghÌo ......................................................... b

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

§«ng con............................................................ c
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

con ph¶i ®i lµm............................................... d
thi tr−ît/häc kÐm......................................... e
chi phÝ ®i häc tèn kÐm................................. f
con kh«ng cã hé khÈu ............................... g
con kh«ng cã giÊy khai sinh................... h
kh¸c ..................................................................... x
(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ........................................................ y

422

HiÖn nay, anh/chÞ cã muèn ®−îc gióp cã......................................................................... 1
®ì vÒ vÊn ®Ò g× kh«ng?
kh«ng ................................................................ 2
Kh«ng biÕt ...................................................... 8

423

424

Anh/chÞ muèn ®−îc gióp ®ì vÒ nh÷ng ®¨ng ký hé khÈu ........................................... a
vÊn ®Ò g×?
vÊn ®Ò ®Êt ®ai ................................................. B
vÊn ®Ò nhµ ë..................................................... c
Cßn g× n÷a kh«ng?
hç trî vèn ........................................................ d
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

vÊn ®Ò viÖc lµm .............................................. e
hç trî vÒ gièng/kü thuËt ......................... f
VÊn ®Ò häc hµnh ............................................ g
n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n ............ h
vÊn ®Ò søc khoÎ.............................................. i
VÊn ®Ò vÖ sinh m«i tr−êng........................ j
kh¸c ..................................................................... x

(ghi cô thÓ)

424

Trong 3 th¸ng qua, anh/chÞ cã tham Cã........................................................................... 1
gia c¸c ho¹t ®éng cña ®oµn thÓ t¹i n¬i Kh«ng .................................................................. 2
®ang ë kh«ng?

425

T¹i sao anh/chÞ kh«ng tham gia?

kh«ng thÝch/kh«ng cÇn thiÕt ................ a

Cßn g× n÷a kh«ng?

kh«ng biÕt tham gia b»ng c¸ch nµo .. b
kh«ng thuéc diÖn ®−îc tham gia......... c

khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

thñ tôc phøc t¹p............................................ d
kh¸c ..................................................................... x

(ghi cô thÓ)
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426

MÉu B
C©u
hái sè

C©u hái

M∙ sè

426

Trong 3 th¸ng tr−íc khi chuyÓn ®Õn cã........................................................................... 1
®©y, anh/chÞ cã tham gia ho¹t ®éng kh«ng .................................................................. 2
®oµn thÓ nµo kh«ng?

427

Anh/chÞ cã c¶m thÊy an toµn, tho¶i Cã........................................................................... 1
m¸i khi sèng ë ®©y kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

428

Cã nh÷ng vÊn ®Ò g× khiÕn anh/chÞ c¶m an ninh trËt tù kÐm ..................................... a
thÊy b¨n kho¨n lo l¾ng?
trém c¾p/trÊn lét ........................................ b
Cßn vÊn ®Ò g× n÷a kh«ng?

ma tuý................................................................. c
m¹i d©m .............................................................. d

khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

cê b¹c.................................................................. e
c¬ së h¹ tÇng kÐm ........................................ f
m«i tr−êng « nhiÔm/kÐm vÖ sinh ........... g
kh¸c ..................................................................... X

(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ........................................................ y
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ChuyÓn ®Õn
c©u hái

501

MÉu B

PhÇn 5. Søc khoÎ
C©u
hái sè

501

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

Anh/chÞ ®¸nh gi¸ thÕ nµo vÒ søc khoÎ rÊt tèt/rÊt khoÎ.............................................. 1
cña m×nh hiÖn nay: rÊt khoÎ, khoÎ, tèt/khoÎ............................................................... 2
b×nh th−êng, yÕu hay rÊt yÕu?
b×nh th−êng ....................................................... 3
kh«ng tèt/yÕu .................................................. 4
rÊt kh«ng tèt/rÊt yÕu ................................. 5
kh«ng biÕt .......................................................... 8

502

Anh/chÞ ®¸nh gi¸ thÕ nµo vÒ søc khoÎ
cña m×nh trong 3 th¸ng cuèi tr−íc khi
chuyÓn ®Õn ®©y: rÊt khoÎ, khoÎ, b×nh
th−êng, yÕu hay rÊt yÕu?

rÊt tèt/rÊt khoÎ..............................................
tèt/khoÎ...............................................................
b×nh th−êng .......................................................
kh«ng tèt/yÕu ..................................................
rÊt kh«ng tèt/rÊt yÕu .................................
kh«ng biÕt ..........................................................

1
2
3
4
5
8

503

So víi nh÷ng ng−êi cïng tuæi, anh/chÞ
thÊy søc khoÎ cña m×nh hiÖn nay thÕ
nµo: khoÎ h¬n nhiÒu, khoÎ h¬n, còng
nh− vËy, yÕu h¬n hay yÕu h¬n nhiÒu?

khoÎ h¬n nhiÒu.................................................
khoÎ h¬n..............................................................
còng nh− vËy.....................................................
yÕu h¬n.................................................................
yÕu h¬n nhiÒu ...................................................
kh«ng biÕt ..........................................................

1
2
3
4
5
8

504

So víi tr−íc khi chuyÓn ®Õn ®©y,
anh/chÞ tù ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng søc
khoÎ hiÖn nay cña m×nh nh− thÕ nµo:
khoÎ h¬n nhiÒu, khoÎ h¬n, còng nh−
vËy, yÕu h¬n hay yÕu h¬n nhiÒu?

khoÎ h¬n nhiÒu.................................................
khoÎ h¬n..............................................................
còng nh− vËy.....................................................
yÕu h¬n.................................................................
yÕu h¬n nhiÒu ...................................................
kh«ng biÕt ..........................................................

1
2
3
4
5
8

505

HiÖn nay, anh/chÞ cã thÎ b¶o hiÓm y Cã........................................................................... 1
tÕ kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

506

T¹i sao anh/chÞ kh«ng cã b¶o hiÓm y kh«ng cÇn thiÕt ............................................ A
tÕ?
kh«ng biÕt vÒ b¶o hiÓm y tÕ .................... b
kh«ng biÕt mua BHYT ë ®©u ..................... c
Cßn lý do nµo n÷a kh«ng?
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

507

chi phÝ qu¸ cao ............................................... d
kh«ng ®−îc mua ............................................ e
kh¸c ..................................................................... x
(ghi cô thÓ)

507

Anh/chÞ cã thÎ b¶o hiÓm y tÕ trong 3 Cã........................................................................... 1
th¸ng tr−íc khi chuyÓn ®Õn ®©y Kh«ng .................................................................. 2
kh«ng?

508

Trong 3 th¸ng qua, anh/chÞ cã ®i kiÓm Cã........................................................................... 1
tra søc khoÎ kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

509

LÇn cuèi cïng anh/chÞ bÞ ®au/bÖnh D−íi 3 th¸ng ..................................................... 1
ph¶i nghØ lµ khi nµo, c¸ch ®©y bao tõ 3 th¸ng ®Õn d−íi 1 n¨m......................... 2
l©u?
tõ 1 n¨m trë lªn............................................ 3
ch−a bÞ ®au/bÖnh ph¶i nghØ ...................... 4
kh«ng nhí......................................................... 8
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514

MÉu B
C©u
hái sè

510

C©u hái

M∙ sè

LÇn ®au/bÖnh ®ã anh/chÞ ®· lµm g× ®Ó kh«ng lµm g×, tù khái ................................. 1
ch÷a bÖnh?
tù ch÷a................................................................ 2

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

513

mêi thÇy thuèc ®Õn nhµ ........................... 3
®Õn c¬ së y tÕ .................................................. 4
kh¸c ..................................................................... 5

(ghi cô thÓ)

511

Anh/chÞ ®· ®Õn ®©u ®Ó kh¸m, ch÷a khu vùc y tÕ c«ng céng
bÖnh?
bÖnh viÖn nhµ n−íc............................... a
tr¹m y tÕ x∙/ph−êng ............................ b
Cßn ®Õn ®©u n÷a kh«ng?
c¬ së kh¸m bÖnh .................................... c
y tÕ c«ng kh¸c ........................................ d
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi
(ghi cô thÓ)
khu vùc y tÕ t− nh©n
bv/phßng kh¸m t− nh©n...................... e
thÇy thuèc t− nh©n ............................. f
y tÕ t− nh©n kh¸c .................................. g
(ghi cô thÓ)
nguån kh¸c ...................................................... x

(ghi cô thÓ)

512

Ai lµ ng−êi tr¶ chi phÝ, thuèc men b¶o hiÓm y tÕ ................................................. a
kh¸m ch÷a bÖnh cho lÇn ®ã?
®−îc kh¸m, ch÷a bÖnh miÔn phÝ............ b
Cßn ai n÷a kh«ng?
b¶n th©n tù chi ............................................ c
ng−êi th©n ...................................................... d
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

c¬ quan/ng−êi sö dông lao ®éng........ e
kh¸c ................................................................... x

(ghi cô thÓ)

513

T¹i sao anh/chÞ kh«ng ®Õn kh¸m, èm kh«ng nÆng .............................................. a
ch÷a bÖnh ë c¬ së y tÕ?
kh«ng biÕt ®i ®Õn ®©u ................................ b
ch÷a bÖnh ®¾t qu¸ ....................................... c
Cßn lý do nµo n÷a kh«ng?
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

®i xa qu¸............................................................ d
thuèc ch÷a bÖnh cã s½n ë nhµ ............. e
kh¸c ..................................................................... X
(ghi cô thÓ)

514

KÓ tõ khi anh/chÞ chuyÓn ®Õn n¬i nµy, kh¸ h¬n nhiÒu ................................................... 1
søc khoÎ cña ng−êi th©n trong gia kh¸ h¬n ................................................................ 2
®×nh bÞ ¶nh h−ëng nh− thÕ nµo?
còng nh− vËy..................................................... 3
kÐm ®i .................................................................... 4
kÐm ®i nhiÒu ....................................................... 5
kh«ng biÕt .......................................................... 8
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514

MÉu B
C©u
hái sè

C©u hái

515

Anh chÞ cã lµm g× ®Ó gióp c¶i thiÖn
søc khoÎ cña ng−êi th©n trong gia
®×nh kh«ng vµ gióp d−íi h×nh thøc
nµo?
Cßn gióp ®ì g× n÷a kh«ng?

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

kh«ng gióp g×...................................................
gióp ®ì vËt chÊt/hiÖn vËt .........................
gióp ®ì vÒ tinh thÇn....................................
gióp ®ì vÒ th«ng tin/kiÕn thøc..............
gióp ®ì d−íi h×nh thøc kh¸c....................

khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

A
b
c
d
x

(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ........................................................ y

516
517

HiÖn nay, anh/chÞ cã hót thuèc l¸ Cã........................................................................... 1
hoÆc thuèc lµo kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

518

NÕu tù ®¸nh gi¸, anh/chÞ thÊy møc ®é NÆng ..................................................................... 1
hót thuèc cña m×nh lµ nÆng, b×nh b×nh th−êng ..................................................... 2
th−êng hay nhÑ?
nhÑ ........................................................................ 3
kh«ng biÕt ........................................................ 8

518

Tr−íc khi chuyÓn ®Õn ®©y, anh/chÞ cã Cã........................................................................... 1
hót thuèc kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

519

kiÓm tra c©u 516 vµ 518:
kh«ng hót thuèc tr−íc
khi di chuyÓn nh−ng
hiÖn t¹i cã hót

520

Anh/chÞ cho biÕt lý do chÝnh, t¹i sao
anh/chÞ kh«ng hót thuèc tr−íc khi
chuyÓn ®Õn ®©y, nh−ng hiÖn t¹i cã hót
thuèc?
Cßn lý do nµo n÷a kh«ng?

521

c¸c tr−êng hîp kh¸c

do ¸p lùc c«ng viÖc......................................
do c¨ng th¼ng thÇn kinh.........................
do m©u thuÉn gia ®×nh...............................
do kinh tÕ khã kh¨n ....................................
do buån ch¸n ..................................................
kh¸c .....................................................................

a
b
c
d
e
x

khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi
(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ....................................................... y

521

522

HiÖn nay, anh/chÞ cã uèng bia hoÆc Cã........................................................................... 1
r−îu kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2
Møc ®é th−êng xuyªn anh/chÞ uèng mçi ngµy mét lÇn trë lªn........................ 1
bia/r−îu nh− thÕ nµo?
vµi lÇn trong mét tuÇn............................ 2
mét lÇn trong mét tuÇn ..........................
mét lÇn trong mét th¸ng .......................
chØ uèng ë liªn hoan...................................
kh«ng biÕt ........................................................

523

3
4
5
8

Cã bao giê anh/chÞ bÞ say sau khi cã........................................................................... 1
uèng bia/r−îu kh«ng?
kh«ng .................................................................. 2
kh«ng biÕt ........................................................ 8

524

525

Trong th¸ng qua, anh/chÞ bÞ say mÊy Mét lÇn .............................................................. 1
lÇn?
2-3 lÇn.................................................................. 2
4 lÇn trë lªn.................................................... 3
kh«ng say ......................................................... 4
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525

MÉu B
C©u
hái sè

525
526

C©u hái

M∙ sè

Tr−íc khi chuyÓn ®Õn ®©y, anh/chÞ cã Cã........................................................................... 1
uèng bia/r−îu kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

601

kiÓm tra c©u 521 vµ 525:
c¸c tr−êng hîp kh¸c

c¶ hai c©u ®Òu tr¶ lêi ‘cã’

527

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

Theo anh/chÞ, so víi tr−íc khi chuyÓn
®Õn ®©y, hiÖn nay anh/chÞ uèng
bia/r−îu nhiÒu h¬n rÊt nhiÒu, nhiÒu
h¬n, còng nh− vËy, Ýt h¬n hay Ýt h¬n
rÊt nhiÒu?

nhiÒu h¬n rÊt nhiÒu....................................... 1
nhiÒu h¬n ............................................................ 2
còng nh− vËy..................................................... 3
Ýt h¬n ..................................................................... 4
Ýt h¬n rÊt nhiÒu ............................................... 5
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601

MÉu B

PhÇn 6. c¸c bÖnh l©y qua ®−êng t×nh dôc, bÖnh aids vµ KHHG§
C©u
hái sè

601

C©u hái

c
Anh/chÞ cã nghe ®Õn c¸c bÖnh l©y qua
®−êng t×nh dôc sau ®©y kh«ng?
bÖnh lËu........................................ 1
®äc tªn tõng lo¹i bÖnh

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

k

kb

2

8

bÖnh giang mai .......................... 1

2

8

viªm gan b .................................... 1

2

8

602

kiÓm tra c©u 601:
Cã nghe (cã Ýt nhÊt
mét lÇn ‘cã’)

603

Nh÷ng lý do chÝnh mµ ng−êi ta cã thÓ kh«ng gi÷ vÖ sinh bé phËn sinh dôc....... a
bÞ m¾c nh÷ng bÖnh trªn lµ g×?
sinh ho¹t t×nh dôc víi nhiÒu ng−êi
mµ kh«ng dïng bao cao su................. b
Cßn lý do nµo n÷a kh«ng?
®äc tªn tõng lý do,
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

604

605

kh«ng lÇn nµo tr¶ lêi ‘cã’

sinh ho¹t t×nh dôc víi ng−êi ®∙ nhiÔm
bÖnh mµ kh«ng dïng bao cao su.....
B¾t tay .................................................................
H«n nhau .............................................................
dïng chung bµn ch¶i/kh¨n mÆt..............
kh«ng biÕt ..........................................................

c
d
e
f
y

Theo anh/chÞ, trong mét gia ®×nh, nÕu chØ kh¸m cho ng−êi cã triÖu
chøng (vî hoÆc chång)..................... 1
mét trong hai vî chång cã c¸c triÖu
chøng hay dÊu hiÖu cña bÖnh l©y lan kh¸m cho c¶ hai vî chång....................... 2
qua ®−êng t×nh dôc, th× ai lµ ng−êi cÇn kh¸m cho tÊt c¶ nh÷ng ng−êi quan
hÖ t×nh dôc víi ng−êi cã
®i kh¸m?
triÖu chøng ............................................ 3
kh«ng biÕt ........................................................ 8

605

Anh/chÞ cã nghe ®Õn bÖnh HIV/AIDS cã........................................................................... 1
(hoÆc SIDA) kh«ng?
kh«ng .................................................................. 2
kh«ng biÕt ........................................................ 8

606

Anh/chÞ nghe ®Õn bÖnh HIV/AIDS tr−íc khi chuyÓn ®Õn ®©y ........................ 1
tr−íc hay sau khi chuyÓn ®Õn ®©y?
sau khi chuyÓn ®Õn ®©y ............................. 2

607

Anh/chÞ nghe nhiÒu vÒ HIV/AIDS qua Ra®io/®µi............................................................ a
nh÷ng nguån th«ng tin nµo?
ti vi/ truyÒn h×nh .......................................... b
b¸o/ t¹p chÝ....................................................... c
Cßn nguån th«ng tin nµo n÷a kh«ng?
tê r¬i/¸p phÝch ................................................ d
c¸n bé y tÕ........................................................ e
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

nhµ thê/ nhµ chïa........................................ f
tr−êng häc/ gi¸o viªn................................. g
häp céng ®ång................................................ h
b¹n bÌ/ ng−êi th©n ....................................... i
n¬i lµm viÖc ..................................................... j
kh¸c ..................................................................... x
(ghi cô thÓ)

76

613

MÉu B
C©u
hái sè

608

C©u hái

Vi-rót HIV l©y truyÒn nh− thÕ nµo?
Cßn c¸ch nµo n÷a kh«ng?

®äc tªn tõng c¸ch,
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

qua tiÕp xóc (víi ®éng vËt c¶nh,
h«n nhau, b¾t tay, dïng chung
nhµ vÖ sinh ...)...........................................
L©y truyÒn tõ mÑ sang con ....................
sinh ho¹t t×nh dôc víi ng−êi bÞ
nhiÔm HIV ....................................................
muçi ®èt/®éng vËt c¾n ..............................
tiÕp xóc trùc tiÕp víi m¸u/
chÊt dÞch cña ng−êi bÞ bÖnh ............
dïng chung b¬m kim tiªm ........................
truyÒn m¸u ......................................................
kh¸c .....................................................................

a
b
c
d
e
f
g
x

(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ........................................................ y

609

Theo anh/chÞ, mét ng−êi tr«ng khoÎ cã........................................................................... 1
m¹nh cã thÓ bÞ nhiÔm vi rót HIV kh«ng .................................................................. 2
kh«ng biÕt ........................................................ 8
kh«ng?

610

Theo anh/chÞ, ng−êi ta cã thÓ tr¸nh cã........................................................................... 1
®−îc bÖnh AIDS hoÆc tr¸nh ®−îc vi kh«ng .................................................................. 2
rót g©y bÖnh AIDS kh«ng?
kh«ng biÕt ........................................................ 8

611

Muèn tr¸nh bÖnh AIDS, vi-rót HIV quan hÖ t×nh dôc an toµn ........................ a
ng−êi ta ph¶i lµm g×?
kiªng giao hîp ................................................ b
Cßn c¸ch nµo n÷a kh«ng?

khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

sö dông bao cao su.......................................
chØ cã mét b¹n t×nh......................................
tr¸nh giao hîp víi g¸i ®iÕm....................
tr¸nh giao hîp ®ång giíi ........................
tr¸nh truyÒn m¸u........................................
tr¸nh tiªm chÝch...........................................
tr¸nh h«n nhau.............................................
tr¸nh bÞ muçi/c«n trïng ®èt .................
kh¸c .....................................................................

c
d
e
f
g
h
i
k
x

(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ........................................................ y

612

NÕu mét ng−êi ë ®Þa ph−¬ng nµy bÞ gióp ®ì ng−êi ®ã ............................................ A
nhiÔm HIV/AIDS, anh/chÞ sÏ gióp ®ì, vÉn tiÕp xóc, t×m c¸ch b¶o vÖ m×nh..... B
tiÕp xóc nh−ng t×m c¸ch b¶o vÖ m×nh,
tr¸nh xa ng−êi ®ã ........................................ C
tr¸nh xa ng−êi ®ã hay kh«ng lµm g×?
Cßn g× n÷a kh«ng?

kh«ng lµm g× ................................................... D
kh«ng biÕt ........................................................ Y

khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

612b

Theo anh/chÞ, ng−êi di c− cã nguy c¬
nhiÔm HIV/AIDS cao h¬n rÊt nhiÒu,
cao h¬n, còng nh− vËy, Ýt h¬n hay Ýt
h¬n rÊt nhiÒu so víi ng−êi kh«ng di
c−?

cao h¬n rÊt nhiÒu........................................... 1
cao h¬n ................................................................ 2
còng nh− vËy..................................................... 3
Ýt h¬n ..................................................................... 4
Ýt h¬n rÊt nhiÒu ............................................... 5
kh«ng biÕt .......................................................... 8

77

612

MÉu B
C©u
hái sè

613

C©u hái

M∙ sè

kiÓm tra c©u 109:
§∙ tõng kÕt h«n

614

ch−a bao giê kÕt h«n

Anh/chÞ ®· cã con ch−a?

616

630

®∙ cã con........................................................... 1
ch−a cã con...................................................... 2

615

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

Xin anh/chÞ cho biÕt:
a) Sè con hiÖn ®ang sèng víi anh/chÞ?
b) Sè con hiÖn ®ang sèng ë n¬i kh¸c?
c) Sè con ®· chÕt?
d) Tæng sè con ®· sinh?

624

sè con ®ang sèng cïng.......................
sè con sèng ë n¬i kh¸c .......................
Sè con ®∙ chÕt .........................................
tæng sè con ®∙ sinh ..............................

B©y giê t«i muèn hái anh/chÞ mét sè c©u hái vÒ (nh÷ng) ®øa con mµ anh/chÞ ®· sinh ra.
c©u hái minh häa, Cét 6:

Xin anh/chÞ cho biÕt n¨m sinh cña tõng ®øa con, b¾t

®Çu tõ ®øa con ót?
Trong cét 6, ®iÒn m∙ sinh con ‘1’ vµo n¨m mµ ®øa con sinh ra.
hái vµ ghi cho tõng lÇn sinh, b¾t ®Çu tõ lÇn sinh ®øa con ót cho tíi ®øa con
®Çu.
sinh ®«i/ba tÝnh lµ mét lÇn sinh. tr−êng hîp Trong 1 n¨m sinh nhiÒu h¬n 1 lÇn
còng chØ coi lµ 1 sù kiÖn sinh cña n¨m ®ã.
tæng sè m∙ ‘1’ ë cét 6 ≤ tæng sè ë dßng d c©u 615.
c©u hái minh häa, Cét 7:
nÕu phÇn c c©u 615 b»ng '00' (kh«ng cã con chÕt), chuyÓn sang c©u 619.
nÕu phÇn c c©u 615 kh¸c '00' (cã con chÕt), hái:

Xin anh/chÞ cho biÕt n¨m mµ

(nh÷ng) ®øa con bÞ chÕt?
Trong cét 7, ®iÒn m∙ con chÕt ‘1’ vµo n¨m ®øa con bÞ chÕt.
hái vµ ghi cho tõng ®øa con bÞ chÕt. tr−êng hîp Trong 1 n¨m cã nhiÒu h¬n 1
®øa con bÞ chÕt th× còng chØ coi lµ cã 1 sù kiÖn con chÕt trong n¨m ®ã.
tæng sè m∙ ‘1’ ë cét 7 ≤ tæng sè ë dßng c c©u 615.

617

kiÓm tra Cét 7 cña lÞch:
cã con chÕt tõ
n¨m 1999 ®Õn 2004

618

kh«ng cã con chÕt tõ
n¨m 1999 ®Õn 2004

619

Ch¸u bÐ ®ã mÊt tr−íc hay sau khi tr−íc khi chuyÓn ®Õn ®©y ....................... 1
anh/chÞ chuyÓn ®Õn ®©y?
sau khi chuyÓn ®Õn ®©y ............................ 2

619

HiÖn nay, anh/chÞ cã ng−êi con nµo ë ch−a/Kh«ng cã con ...................................... 1
trong ®é tuæi tõ 0-5 tuæi vµ hiÖn ®ang cã con kh«ng thuéc diÖn ......................... 2
sèng cïng víi anh/chÞ kh«ng?

cã con thuéc diÖn ........................................ 3

620

(C¸c) ch¸u bÐ ®ã sinh ra tr−íc hay sau tr−íc khi chuyÓn ®Õn ®©y ....................... 1
khi anh/chÞ chuyÓn ®Õn ®©y?
sau khi chuyÓn ®Õn ®©y ............................ 2

78

624

MÉu B
C©u
hái sè

621

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

Ch¸u Ýt tuæi nhÊt cã ®−îc tiªm chñng Cã tiªm ................................................................ 1
(tiªm v¾c-xin phßng bÖnh) hay kh«ng tiªm ....................................................... 2
kh«ng?
kh«ng biÕt ........................................................ 8

622

Anh/chÞ cã thÎ tiªm chñng cho ch¸u cã thÎ .................................................................. 1
kh«ng?
kh«ng cã thÎ ................................................... 2

623

T¹i sao ch¸u l¹i kh«ng ®−îc tiªm kh«ng biÕt tiªm ë ®©u ................................ A
chñng?
kh«ng ®−îc Ai th«ng b¸o ......................... B
Cßn lý do g× n÷a kh«ng?
n¬i tiªm chñng qu¸ xa ............................... C

623
624
624

gia ®×nh BËn lµm ¨n ..................................... D
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

Qu¸ §«ng con .................................................. E
ph¶i chi phÝ tèn kÐm ..................................... F
con kh«ng cã hé khÈu ............................... G
con kh«ng cã giÊy khai sinh................... H
kh¸c ..................................................................... x

(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ........................................................ y

624

kiÓm tra c©u 102:
§èi t−îng ®iÒu tra lµ n÷

625

§èi t−îng ®iÒu tra lµ nam

630

tõ 50 tuæi trë lªn

630

gãa/ly h«n/ly th©n

630

kiÓm tra c©u 104:
tõ 15 ®Õn 49 tuæi

626

kiÓm tra c©u 109:
hiÖn ®ang cã chång

627

628

HiÖn nay, chÞ/chång chÞ cã sö dông
mét biÖn ph¸p nµo ®ã ®Ó lµm chËm
hoÆc tr¸nh thai kh«ng?

Cã........................................................................... 1

§ã lµ biÖn ph¸p tr¸nh thai g×?

thuèc uèng ......................................................
vßng.....................................................................
thuèc tiªm ........................................................
que cÊy ...............................................................
mµng ng¨n/kem/thuèc sñi bät ...............
bao cao su.........................................................
triÖt s¶n n÷......................................................
triÖt s¶n nam ..................................................
tÝnh vßng kinh................................................
xuÊt tinh ra ngoµi .......................................
kh¸c .....................................................................

Kh«ng .................................................................. 2

(ghi cô thÓ)
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
96

630

MÉu B

C©u
hái sè

629

C©u hái

M∙ sè

LÇn cuèi cïng chÞ/chång chÞ nhËn khu vùc y tÕ c«ng céng
®−îc [biÖn ph¸p]/lêi khuyªn dïng
bÖnh viÖn nhµ n−íc............................. 10
[biÖn ph¸p] ë ®©u?
nhµ hé sinh.............................................. 11
tr¹m y tÕ x∙/ph−êng .......................... 12
trung t©m khhg®................................. 13
®éi khhg® l−u ®éng............................ 14
c¸n bé y tÕ KHHG§ ............................... 15
y tÕ c«ng kh¸c ...................................... 16

(ghi cô thÓ)
khu vùc y tÕ t− nh©n
bv/phßng kh¸m t− nh©n.................... 21
thÇy thuèc t− nh©n ........................... 22
hiÖu thuèc ............................................... 23
t− nh©n kh¸c.......................................... 24

(ghi cô thÓ)
nguån kh¸c
b¹n bÌ/ng−êi th©n ............................... 31
kh¸c ............................................................ 32

(ghi cô thÓ)

630

thêi gian kÕt thóc pháng vÊn

Giê ..................................................................
phót ...............................................................

C¶m ¬n sù gióp ®ì cña anh/chÞ
Quay l¹i trang b×a cña phiÕu hé

80

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

MÉu B
LÞch theo dâi c¸c sù kiÖn

Cét 3

Cét 4

Cét 5

Cét 6

Cét 7

Tuæi

t×nh
tr¹ng
h«n
nh©n

tr×nh
®é häc
vÊn

Di
chuyÓn
vµ n¬i
c− tró

nghÒ
nghiÖp

sinh
con

con
chÕt

N¨m

Cét 2

stt

stt

N¨m

H−íng dÉn:
+ ë mçi « chØ ®−îc ®iÒn mét m∙ sè.
+ ®iÒn th«ng tin tõ n¨m ®iÒu tra (2004)
lïi trë l¹i cho ®Õn n¨m 15 tuæi.
+ §èi víi c¸c cét tõ 1 ®Õn 5, ph¶i ®iÒn ®ñ
th«ng tin cho tõng n¨m. §èi víi cét 6
vµ 7, chØ ®iÒn th«ng tin vµo nh÷ng n¨m
cã x¶y ra sù kiÖn.

Cét 1

2004

01

01

2004

2003

02

02

2003

2002

03

03

2002

2001

04

04

2001

2000

05

05

2000

1999

06

06

1999

1998

07

07

1998

Cét 2: T×nh tr¹ng h«n nh©n
1 = Ch−a vî/ch−a chång
2 = Cã vî/chång
3 = Gãa
4 = ly h«n
5 = ly th©n

1997

08

08

1997

1996

09

09

1996

1995

10

10

1995

1994

11

11

1994

1993

12

12

1993

Cét 3: Tr×nh ®é häc vÊn
01-12 = Líp häc phæ th«ng hÖ 12
13 = Tèt nghiÖp cao ®¼ng
14 = tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn
15 = kh«ng biÕt ®äc, biÕt viÕt

1992

13

13

1992

1991

14

14

1991

1990

15

15

1990

1989

16

16

1989

Cét 4: T×nh h×nh di chuyÓn vµ n¬i c− tró
x = thay ®æi n¬i c− tró
1 = néi thµnh phè trùc thuéc TW
2 = néi tP thuéc tØnh/ néi thÞ x∙
3 = thÞ trÊn
4 = n«ng th«n
8 = Kh«ng biÕt/kh«ng nhí

1988

17

17

1988

1987

18

18

1987

1986

19

19

1986

1985

20

20

1985

1984

21

21

1984

1983

22

22

1983

1982

23

23

1982

1981

24

24

1981

1980

25

25

1980

1979

26

26

1979

1978

27

27

1978

1977

28

28

1977

1976

29

29

1976

1975

30

30

1975

1974

31

31

1974

1973

32

32

1973

1972

33

33

1972

1971

34

34

1971

1970

35

35

1970

1969

36

36

1969

1968

37

37

1968

1967

38

38

1967

1966

39

39

1966

1965

40

40

1965

Cét 6: Sinh con
1 = sinh con

1964

41

41

1964

1963

42

42

1963

Cét 7: Con chÕt
1 = con chÕt

1962

43

43

1962

1961

44

44

1961

1960

45

45

1960

C¸c th«ng tin ghi m· cho mçi cét
nh− sau:
Cét 1: Tuæi

Cét 5: NghÒ nghiÖp
x = thay ®æi nghÒ nghiÖp
01 = L∙nh ®¹o c¸c ngµnh, c¸c cÊp, ®¬n
vÞ
02 = C¸c nhµ cmKT bËc cao trong c¸c
lÜnh vùc
03 = C¸c nhµ CMKT bËc trung trong c¸c
lÜnh vùc
04 = Nh©n viªn v¨n phßng
05 = Nh©n viªn dÞch vô
06 = Lao ®éng cã kü thuËt trong n«ng/
l©m/ ng− nghiÖp
07 = Thî thñ c«ng cã kü thuËt
08 = thî cã kü thuËt l¾p r¸p/vËn hµnh
m¸y
09 = lao ®éng gi¶n ®¬n
10 = lùc l−îng vò trang
11 = néi trî
12 = ®i häc
13 = mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng
14 = kh«ng lµm viÖc, cã nhu cÇu viÖc
lµm
15 = kh«ng lµm viÖc, kh«ng cã nhu cÇu
viÖc lµm
98 = kh«ng biÕt/kh«ng nhí

81

MÉu C
Nh÷ng ®iÒu ghi
trªn phiÕu ®−îc
gi÷ kÝn

Tæng côc thèng kª
§iÒu tra di c− viÖt Nam 2004

PhiÕu c¸ nh©n – mÉu C
(dµnh cho ng−êi kh«ng di c−)

§Þnh danh
TØnh/thµnh phè: ________________________________________________
HuyÖn/quËn:____________________________________________________
X∙/ph−êng: _____________________________________________________
th«n/xãm/Êp/b¶n/tæ d©n phè: __________________________________
Hä vµ tªn chñ hé: ______________________________________________
Hé sè: ......................................................................................................................
§Þa chØ cña hé: _________________________________________________
Thµnh thÞ/n«ng th«n (néi thµnh phè trùc thuéc TW = 1, néi thµnh phè
thuéc tØnh/néi thÞ x· = 2, thÞ trÊn = 3, n«ng th«n = 4): .............................................
tªn vµ sTT dßng ®∙ ghi ë phiÕu hé cña
ng−êi ®−îc chän pháng vÊn phiÕu c¸ nh©n:___________________

ng−êi kiÓm tra

hiÖu ®Ýnh viªn

§éi tr−ëng
Tªn

tªn

ngµy

ngµy

83

ng−êi nhËp tin

MÉu C

84

MÉu C

PhÇn 1. c¸c ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña ®èi t−îng ®iÒu tra
C©u
hái sè

101

C©u hái

thêi gian b¾t ®Çu pháng vÊn

M∙ sè

Giê ..................................................................
phót ...............................................................

102

Giíi tÝnh?

Nam ....................................................................... 1
N÷ ........................................................................... 2

103

Anh/chÞ sinh vµo th¸ng, n¨m d−¬ng th¸ng............................................................
lÞch nµo?
kh«ng biÕt th¸ng.......................................... 98
n¨m ....................................................
kh«ng biÕt n¨m ......................................... 9998

104

HiÖn nay anh/chÞ bao nhiªu tuæi theo
tuæi theo sè n¨m trßn .......................
d−¬ng lÞch?
So s¸nh víi c©u 103 vµ nÕu m©u
thuÉn, söa thÝch hîp

105

Ghi tuæi vµo cét 1 cña lÞch. b¾t ®Çu víi tuæi hiÖn t¹i (n¨m 2004) vµ lïi trë l¹i
cho ®Õn n¨m mµ §T§T 15 tuæi. mçi dßng ghi mét tuæi.

106

Anh/chÞ theo t«n gi¸o nµo?

Kh«ng theo t«n gi¸o nµo ......................... 01
phËt gi¸o............................................................ 02
thiªn chóa gi¸o ............................................. 03
tin lµnh.............................................................. 04
cao ®µi ................................................................ 05
hßa h¶o .............................................................. 06
håi gi¸o .............................................................. 07
t«n gi¸o kh¸c ................................................. 96

(GHI cô thÓ)

107

Anh/chÞ lµ ng−êi d©n téc nµo?

kinh ...................................................................... 01
tµy ........................................................................ 02
th¸i....................................................................... 03
Hoa........................................................................ 04
Kh¬ me................................................................. 05
M−êng.................................................................. 06
Nïng ..................................................................... 07
H’m«ng ................................................................ 08
Dao........................................................................ 09
Gia-rai ................................................................. 10
kh¸c ..................................................................... 96

(Ghi cô thÓ)

85

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

MÉu C
C©u
hái sè

108

C©u hái

M∙ sè

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

HiÖn t¹i, anh/chÞ ë nhµ cña chÝnh ë nhµ cña b¶n th©n .................................... 1
ë nhµ cña bè mÑ/con.................................... 2
m×nh, ë nhê hay ë nhµ thuª/nhµ trä?
ë nhê nhµ ng−êi th©n/hä hµng .............. 3
ë nhµ thuª/ nhµ trä..................................... 4
ë n¬i kh¸c ......................................................... 6

(ghi cô thÓ)

109

T×nh tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay cña Ch−a vî/chång.................................................. 1
§ang cã vî/chång........................................... 2
anh/chÞ?
go¸.......................................................................... 3
Ly h«n.................................................................... 4
Ly th©n ................................................................. 5

110

®iÒn m∙ sè thÝch hîp cña t×nh tr¹ng h«n nh©n vµo cét 2 cña lÞch. b¾t ®Çu lµ
n¨m 2004 vµ lïi trë l¹i cho ®Õn n¨m mµ §T§T 15 tuæi.
Tr−êng hîp ch−a vî/chång, ®iÒn m∙ '1' vµo n¨m 2004 vµ lïi trë l¹i cho ®Õn n¨m
mµ §T§T 15 tuæi.
nÕu ®∙ tõng kÕt h«n, ®iÒn m∙ t×nh tr¹ng h«n nh©n hiÖn t¹i trong c©u 109 vµo
n¨m 2004 vµ hái ®t®t vÒ nh÷ng thay ®æi trong t×nh tr¹ng h«n nh©n ®Ó ghi
vµo lÞch.
nÕu cã nhiÒu h¬n 1 thay ®æi x¶y ra trong cïng 1 n¨m, ghi thay ®æi x¶y ra
sau vµo n¨m ®ã vµ thay ®æi x¶y ra tr−íc vµo n¨m tr−íc.
c©u hái minh häa:
+ Anh/chÞ [cã vî (chång)/ gãa/ ly h«n/ ly th©n]

tõ n¨m nµo?
+ T×nh tr¹ng h«n nh©n tr−íc ®ã cña anh/chÞ lµ g×? X¶y ra vµo n¨m nµo?

111

Tr×nh ®é häc vÊn cao nhÊt cña
anh/chÞ?

Líp phæ th«ng cao nhÊt ®∙
häc xong theo hÖ 12 n¨m ............
Tèt nghiÖp cao ®¼ng ................................. 13
Tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn .................... 14
Kh«ng biÕt ®äc, biÕt viÕt ........................ 15

112

®iÒn m∙ sè thÝch hîp cña tr×nh ®é häc vÊn vµo cét 3 cña lÞch. b¾t ®Çu lµ n¨m
2004 vµ lïi trë l¹i cho ®Õn n¨m mµ §T§T 15 tuæi.
§iÒn m∙ tr×nh ®é häc vÊn cao nhÊt trong c©u 111 vµo n¨m 2004 vµ hái ®t®t vÒ
nh÷ng thay ®æi trong tr×nh ®é häc vÊn ®Ó ghi vµo lÞch.
c©u hái minh häa:

+ Anh/chÞ ®¹t ®−îc tr×nh ®é häc vÊn ......... tõ n¨m nµo?
+ Tr×nh ®é häc vÊn tr−íc ®ã cña anh/chÞ lµ g×? §¹t ®−îc vµo n¨m nµo?
113

kiÓm tra c©u 111:
líp 5 trë xuèng

114

líp 6 trë lªn
115

kh«ng biÕt ®äc,
biÕt viÕt

Anh/chÞ cã thÓ ®äc mét bµi b¸o mét dÔ dµng............................................................... 1
c¸ch dÔ dµng, ®äc khã kh¨n hay khã kh¨n ........................................................... 2
kh«ng ®äc ®−îc?
kh«ng ®äc ®−îc ............................................. 3

86

116

116

MÉu C
C©u
hái sè

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

115

Anh/chÞ cã ®äc b¸o/t¹p chÝ Ýt nhÊt mçi cã............................................................................. 1
tuÇn mét lÇn kh«ng?
kh«ng .................................................................... 2

116

Anh/chÞ cã nghe ®µi Ýt nhÊt mçi tuÇn cã............................................................................. 1
mét lÇn kh«ng?
kh«ng .................................................................... 2

117

Anh/chÞ cã xem v« tuyÕn truyÒn h×nh cã............................................................................. 1
Ýt nhÊt mçi tuÇn mét lÇn kh«ng?
kh«ng .................................................................... 2

118

Trong 6 th¸ng qua, anh/chÞ cã:
§i xem phim ë r¹p/b·i chiÕu kh«ng?
§i xem kÞch/biÓu diÔn v¨n nghÖ ë
r¹p kh«ng?
§i xem lÔ héi/ho¹t ®éng thÓ thao
kh«ng?
§i du lÞch/th¨m quan kh«ng?

c

k

kb

§i xem phim ë r¹p/b∙i .............. 1

2

8

§i xem kÞch/biÓu diÔn
v¨n nghÖ ........................... 1

2

8

®i xem lÔ héi/ho¹t ®éng
thÓ thao............................ 1

2

8

®i du lÞch/th¨m quan ............. 1

2

8

87

MÉu C

PhÇn 2. LÞch sö di c− (di chuyÓn)
C©u
hái sè

201

C©u hái

M∙ sè

Vµo thêi ®iÓm sinh anh/chÞ, mÑ cña TØnh/thµnh phè ...................................
anh/chÞ ®ang sèng (th−êng tró) ë
tØnh/thµnh phè, huyÖn/quËn nµo?
(Tªn TØnh/thµnh phè)
HuyÖn/quËn ...............................................

(Tªn huyÖn/quËn)

202

Khi ®ã, n¬i th−êng tró nãi trªn lµ néi
thµnh phè trùc thuéc TW, néi thµnh
phè thuéc tØnh, néi thÞ x·, thÞ trÊn hay
n«ng th«n?

néi thµnh phè trùc thuéc tw................... 1
néi Thµnh phè thuéc tØnh/néi thÞ x∙ .... 2
thÞ trÊn ................................................................ 3
n«ng th«n ........................................................... 4
n−íc ngoµi.......................................................... 5

203

N¬i th−êng tró cña anh/chÞ khi 15 tuæi TØnh/thµnh phè ...................................
thuéc tØnh/thµnh phè, huyÖn/quËn
nµo?
(Tªn TØnh/thµnh phè)
HuyÖn/quËn ...............................................

(Tªn huyÖn/quËn)

204

Khi ®ã, n¬i th−êng tró nãi trªn lµ néi néi thµnh phè trùc thuéc tw................... 1
thµnh phè trùc thuéc TW, néi thµnh néi Thµnh phè thuéc tØnh/néi thÞ x∙ .... 2
phè thuéc tØnh, néi thÞ x·, thÞ trÊn hay thÞ trÊn ................................................................ 3
n«ng th«n?
n«ng th«n ........................................................... 4

n−íc ngoµi.......................................................... 5

205

®iÒn m∙ sè thÝch hîp cña n¬i c− tró vµo cét 4 cña lÞch. b¾t ®Çu lµ n¨m 2004 vµ
lïi trë l¹i cho ®Õn n¨m mµ §T§T 15 tuæi.
§iÒn m∙ n¬i c− tró hiÖn nay vµo n¨m 2004 vµ hái ®t®t vÒ nh÷ng thay ®æi n¬i c−
tró ®Ó ghi thªm th«ng tin vµo lÞch.
NÕu cã nhiÒu h¬n 1 sù kiÖn x¶y ra trong cïng 1 n¨m, ghi sù kiÖn sau cïng.
C©u hái minh häa:

+ Anh/chÞ ®· chuyÓn ®Õn [tªn x∙/ph−êng ®iÒu tra] tõ n¨m nµo?
®iÒn dÊu 'x' vµo n¨m di chuyÓn ë cét 4 cña lÞch.
ë vÞ trÝ c¸c n¨m tiÕp theo, ®iÒn m∙ sè thÝch hîp vÒ lo¹i khu vùc c− tró. tiÕp
tôc hái vÒ nh÷ng n¬i ®∙ c− tró tr−íc ®ã, ®ång thêi ®iÒn (c¸c) dÊu di chuyÓn
vµ n¬i c− tró tr−íc ®©y tuú theo.
C©u hái minh häa:

+ Tr−íc .......... anh/chÞ ®· sèng ë ®©u?
+ Anh/chÞ ®· chuyÓn tíi ®ã vµo n¨m nµo?
+ N¬i ®ã thuéc néi thµnh phè trùc thuéc TW, néi thµnh phè thuéc tØnh, néi thÞ x·,
thÞ trÊn hay n«ng th«n?

88

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

MÉu C

phÇn 4. c¸c ho¹t ®éng vµ ®iÒu kiÖn sèng hiÖn t¹i
C©u
hái sè

401

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

Ho¹t ®éng chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt ®ang lµm viÖc ................................................. 1
cña anh/chÞ trong 6 th¸ng qua lµ g×?
néi trî ............................................................... 2
§i häc................................................................... 3

411

mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng............................. 4
kh«ng lµm viÖc:
cã nhu cÇu viÖc lµm ............................... 5
kh«ng cã nhu cÇu viÖc lµm ................ 6

402

Trong 6 th¸ng qua, c«ng viÖc chiÕm
nhiÒu thêi gian nhÊt mµ anh/chÞ ®·
lµm lµ g×?

(ghi cô thÓ)

403

Trong 6 th¸ng qua, c«ng viÖc chiÕm Lµm cho nhµ n−íc........................................... 1
nhiÒu thêi gian nhÊt mµ anh/chÞ ®· Lµm cho tËp thÓ .............................................. 2
lµm thuéc lo¹i h×nh kinh tÕ nµo?
lµm cho c¸ thÓ/tiÓu chñ.............................. 3
Lµm cho t− b¶n t− nh©n............................... 4
lµm cho t− b¶n nhµ n−íc............................ 5
Lµm cho c¬ së kt cã vèn
®Çu t− n−íc ngoµi ................................ 6

404

B×nh qu©n mét th¸ng, anh/chÞ ®−îc tr¶
l−¬ng, tr¶ c«ng hoÆc thu ho¹ch bao
Sè tiÒn ......................
nhiªu tiÒn?

0 0 0
(®ång)

nÕu tr¶ c«ng b»ng hiÖn vËt hay
thu ho¹ch, quy ra tiÒn

405b

T¹i n¬i lµm viÖc, anh/chÞ cã ®−îc ký Cã............................................................................. 1
hîp ®ång lao ®éng kh«ng?
Kh«ng .................................................................... 2

406

T¹i n¬i lµm viÖc, anh/chÞ cã ®−îc
h−ëng c¸c lo¹i tiÒn th−ëng/ phô cÊp/
phóc lîi kh«ng?

cã......................................................................... 1

§ã lµ c¸c lo¹i tiÒn th−ëng/ phô cÊp/
phóc lîi g×?

tiÒn th−ëng ........................................................
tiÒn lµm thªm ...................................................
tiÒn ®i l¹i.............................................................
tiÒn quÇn ¸o ......................................................
tiÒn ¨n...................................................................
tiÒn nhµ................................................................
kh¸c .......................................................................

407

Cßn g× n÷a kh«ng?
Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

kh«ng ................................................................ 2

408

Kh«ng biÕt ...................................................... 8
a
b
c
d
e
f
x

(ghi cô thÓ)

408

HiÖn nay anh/chÞ cã ý ®Þnh chuyÓn Cã........................................................................... 1
sang lµm viÖc kh¸c, kÓ c¶ t×m viÖc kh«ng .................................................................. 2
lµm thªm kh«ng?

kh«ng biÕt ........................................................ 8

89

410
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MÉu C
C©u
hái sè

409

C©u hái

M∙ sè

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

Lý do t¹i sao anh/chÞ muèn chuyÓn muèn cã thu nhËp cao h¬n..................... a
sang lµm c«ng viÖc kh¸c hoÆc t×m kh«ng hµi lßng víi tiÒn l−¬ng/
viÖc lµm thªm?
tiÒn c«ng hiÖn nay ......................... b

Cßn g× n÷a kh«ng?

®iÒu kiÖn lao ®éng nÆng nhäc/
vÊt v¶ .................................................... c

Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

411

tay nghÒ/kü n¨ng kh«ng phï hîp ...... d
søc kháe kh«ng phï hîp .......................... e
lý do gia ®×nh ............................................... f
kh¸c ................................................................... x

(ghi cô thÓ)

410

Lý do t¹i sao anh/chÞ kh«ng muèn cã thu nhËp tèt............................................ a
chuyÓn sang lµm mét c«ng viÖc kh¸c? c«ng viÖc phï hîp víi ngµnh nghÒ
Cßn g× n÷a kh«ng?

®µo t¹o................................................. b
c«ng viÖc phï hîp víi søc khoÎ ........... c
thÝch c«ng viÖc hiÖn t¹i.......................... d

Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

®iÒu kiÖn lao ®éng tèt ............................ e
kh«ng kiÕm ®−îc c«ng viÖc kh¸c....... f
kh¸c ................................................................... x

(ghi cô thÓ)

411

®iÒn m∙ sè thÝch hîp cña nghÒ nghiÖp vµo cét 5 cña lÞch. b¾t ®Çu lµ n¨m 2004
vµ lïi trë l¹i cho ®Õn n¨m mµ §T§T 15 tuæi.
§iÒn m∙ nghÒ nghiÖp hiÖn t¹i trong c©u 401 hoÆc 402 vµo n¨m 2004 vµ hái ®t®t
vÒ nh÷ng thay ®æi trong nghÒ nghiÖp ®Ó ghi thªm th«ng tin vµo lÞch.
NÕu cã nhiÒu h¬n 1 sù kiÖn x¶y ra trong cïng 1 n¨m, ghi sù kiÖn sau cïng.
C©u hái minh häa:

+ Anh/chÞ lµm .......... tõ n¨m nµo?
®iÒn dÊu 'x' vµo n¨m cã sù thay ®æi nghÒ nghiÖp.
tiÕp tôc hái vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®∙ lµm tr−íc (nÕu cã), ®ång thêi ®iÒn (c¸c)
dÊu thay ®æi nghÒ nghiÖp tr−íc ®©y tuú theo.
C©u hái minh häa:

+ Tr−íc .......... anh/chÞ ®· lµm g×?
+ B¾t ®Çu lµm viÖc ®ã vµo n¨m nµo?
412

Trong th¸ng qua, anh/chÞ cã mua mét cã........................................................................... 1
lo¹i hµng ho¸ nµo trÞ gi¸ tõ 500.000® kh«ng .................................................................. 2
trë lªn kh«ng?

413

HiÖn t¹i, anh/chÞ cã kho¶n tiÒn nµo
ch−a dïng ®Õn kh«ng?

cã......................................................................... 1
kh«ng ................................................................ 2
Kh«ng biÕt ...................................................... 8
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MÉu C
C©u
hái sè

414

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

Kho¶n tiÒn ®ã anh/chÞ göi ai hay ®Ó ë tù gi÷ ................................................................... a
®©u?
göi ng−êi th©n ................................................ b
Cßn göi ai hay ®Ó ë ®©u n÷a kh«ng?
göi tiÕt kiÖm ..................................................... c
cho vay l∙i/ch¬i hôi .................................... d
Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

cho vay kh«ng l∙i/ch¬i hä ...................... e
mua vµng/ngo¹i tÖ ....................................... F
kh¸c ..................................................................... x
(ghi cô thÓ)

415

HiÖn t¹i, anh/chÞ cã vay, m−în cña ai
kh«ng?

cã......................................................................... 1
kh«ng ................................................................ 2

418

Kh«ng biÕt ...................................................... 8

416

Anh/chÞ vay, m−în cña nh÷ng ai?

Vay, m−în ng−êi ruét thÞt ....................... a

Cßn ai n÷a kh«ng?

vay, m−în hä hµng ....................................... b
vay, m−în ng−êi ngoµi ............................... c

Khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

vay tÝn dông/ng©n hµng ........................... d
nguån kh¸c ...................................................... x
(ghi cô thÓ)

417

Kho¶n nî ®ã kho¶ng bao nhiªu tiÒn?
Trong tr−êng hîp nî b»ng
vµng/ngo¹i tÖ/hµng ho¸, quy ra
tiÒn

418

Sè tiÒn ...............

0 0 0
(®ång)

Khi cÇn mét kho¶n tiÒn lín th× tiÒn tiÕt kiÖm................................................... a
anh/chÞ sÏ huy ®éng tõ nh÷ng nguån vay m−în ........................................................... b
nµo?
xin ng−êi ruét thÞt ...................................... c
Cßn huy ®éng ë ®©u n÷a kh«ng?
b¸n tµi s¶n riªng .......................................... d
cÇm ®å................................................................. E
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi
kh¸c ..................................................................... X

(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ........................................................ y

419

420

HiÖn nay, anh/chÞ cã ng−êi con nµo ch−a/Kh«ng cã con .................................... 1
trong tuæi ®i häc (tõ 5 - 18 tuæi) vµ cã con kh«ng thuéc diÖn ....................... 2
hiÖn ®ang sèng cïng víi anh/chÞ
cã con thuéc diÖn ...................................... 3
kh«ng?
HiÖn cã ®øa con nµo trong tuæi ®i häc
(tõ 5 - 18 tuæi) vµ ®ang sèng cïng víi
anh/chÞ, nh−ng kh«ng ®i häc kh«ng?

422

cã con kh«ng ®i häc.................................... 1
cã con ®ang ®i häc....................................... 2
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422

MÉu C
C©u
hái sè

421

C©u hái

T¹i sao ch¸u l¹i kh«ng ®i häc?
Cßn lý do g× n÷a kh«ng?
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

tr−êng qu¸ xa ................................................
Nhµ nghÌo .........................................................
§«ng con............................................................
con ph¶i ®i lµm...............................................
thi tr−ît/häc kÐm.........................................
chi phÝ ®i häc tèn kÐm.................................
con kh«ng cã hé khÈu ...............................
con kh«ng cã giÊy khai sinh...................
kh¸c .....................................................................

a
b
c
d
e
f
g
h
x

(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ........................................................ y

422

HiÖn nay, anh/chÞ cã muèn ®−îc gióp cã......................................................................... 1
®ì vÒ vÊn ®Ò g× kh«ng?
kh«ng ................................................................ 2

424

Kh«ng biÕt ...................................................... 8

423

Anh/chÞ muèn ®−îc gióp ®ì vÒ nh÷ng ®¨ng ký hé khÈu ........................................... a
vÊn ®Ò g×?
vÊn ®Ò ®Êt ®ai ................................................. B
vÊn ®Ò nhµ ë..................................................... c
Cßn g× n÷a kh«ng?
hç trî vèn ........................................................ d
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

vÊn ®Ò viÖc lµm .............................................. e
hç trî vÒ gièng/kü thuËt ......................... f
VÊn ®Ò häc hµnh ............................................ g
n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n ............ h
vÊn ®Ò søc khoÎ.............................................. i
VÊn ®Ò vÖ sinh m«i tr−êng........................ j
kh¸c ..................................................................... x
(ghi cô thÓ)

424

Trong 3 th¸ng qua, anh/chÞ cã tham Cã........................................................................... 1
gia c¸c ho¹t ®éng cña ®oµn thÓ t¹i n¬i Kh«ng .................................................................. 2
®ang ë kh«ng?

425

T¹i sao anh/chÞ kh«ng tham gia?

kh«ng thÝch/kh«ng cÇn thiÕt ................ a

Cßn g× n÷a kh«ng?

kh«ng biÕt tham gia b»ng c¸ch nµo ..
kh«ng thuéc diÖn ®−îc tham gia.........
thñ tôc phøc t¹p............................................
kh¸c .....................................................................

khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

427

b
c
d
x

(ghi cô thÓ)

427

Anh/chÞ cã c¶m thÊy an toµn, tho¶i Cã........................................................................... 1
m¸i khi sèng ë ®©y kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2
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MÉu C
C©u
hái sè

428

C©u hái

M∙ sè

Cã nh÷ng vÊn ®Ò g× khiÕn anh/chÞ c¶m an ninh trËt tù kÐm ..................................... a
thÊy b¨n kho¨n lo l¾ng?
trém c¾p/trÊn lét ........................................ b
Cßn vÊn ®Ò g× n÷a kh«ng?

ma tuý................................................................. c
m¹i d©m .............................................................. d

khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

cê b¹c.................................................................. e
c¬ së h¹ tÇng kÐm ........................................ f
m«i tr−êng « nhiÔm/kÐm vÖ sinh ........... g
kh¸c ..................................................................... X

(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ........................................................ y

93

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

MÉu C

PhÇn 5. Søc khoÎ
C©u
hái sè

501

C©u hái

M∙ sè

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

Anh/chÞ ®¸nh gi¸ thÕ nµo vÒ søc khoÎ rÊt tèt/rÊt khoÎ.............................................. 1
cña m×nh hiÖn nay: rÊt khoÎ, khoÎ, tèt/khoÎ............................................................... 2
b×nh th−êng, yÕu hay rÊt yÕu?
b×nh th−êng ....................................................... 3

kh«ng tèt/yÕu .................................................. 4
rÊt kh«ng tèt/rÊt yÕu ................................. 5
kh«ng biÕt .......................................................... 8

503

So víi nh÷ng ng−êi cïng tuæi, anh/chÞ khoÎ h¬n nhiÒu................................................. 1
thÊy søc khoÎ cña m×nh hiÖn nay thÕ khoÎ h¬n.............................................................. 2
nµo: khoÎ h¬n nhiÒu, khoÎ h¬n, còng
nh− vËy, yÕu h¬n hay yÕu h¬n nhiÒu? còng nh− vËy..................................................... 3
yÕu h¬n................................................................. 4
yÕu h¬n nhiÒu ................................................... 5
kh«ng biÕt .......................................................... 8

505

HiÖn nay, anh/chÞ cã thÎ b¶o hiÓm y Cã........................................................................... 1
tÕ kh«ng?

508

Kh«ng .................................................................. 2

506

T¹i sao anh/chÞ kh«ng cã b¶o hiÓm y kh«ng cÇn thiÕt ............................................ A
tÕ?
kh«ng biÕt vÒ b¶o hiÓm y tÕ .................... b
Cßn lý do nµo n÷a kh«ng?
kh«ng biÕt mua BHYT ë ®©u ..................... c
chi phÝ qu¸ cao ............................................... d
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

kh«ng ®−îc mua ............................................ e
kh¸c ..................................................................... x

(ghi cô thÓ)

508

Trong 3 th¸ng qua, anh/chÞ cã ®i kiÓm Cã........................................................................... 1
tra søc khoÎ kh«ng?

Kh«ng .................................................................. 2

509

LÇn cuèi cïng anh/chÞ bÞ ®au/bÖnh D−íi 3 th¸ng ..................................................... 1
ph¶i nghØ lµ khi nµo, c¸ch ®©y bao tõ 3 th¸ng ®Õn d−íi 1 n¨m......................... 2
l©u?
tõ 1 n¨m trë lªn............................................ 3

ch−a bÞ ®au/bÖnh ph¶i nghØ ...................... 4
kh«ng nhí......................................................... 8

510

LÇn ®au/bÖnh ®ã anh/chÞ ®· lµm g× ®Ó kh«ng lµm g×, tù khái ................................. 1
ch÷a bÖnh?
tù ch÷a................................................................ 2
mêi thÇy thuèc ®Õn nhµ ........................... 3
®Õn c¬ së y tÕ .................................................. 4
kh¸c ..................................................................... 5

(ghi cô thÓ)

94

515

513

MÉu C

C©u
hái sè

511

C©u hái

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

Anh/chÞ ®· ®Õn ®©u ®Ó kh¸m, ch÷a khu vùc y tÕ c«ng céng
bÖnh?
bÖnh viÖn nhµ n−íc............................... a
tr¹m y tÕ x∙/ph−êng ............................ b
Cßn ®Õn ®©u n÷a kh«ng?
c¬ së kh¸m bÖnh .................................... c
y tÕ c«ng kh¸c ........................................ d
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi
(ghi cô thÓ)
khu vùc y tÕ t− nh©n
bv/phßng kh¸m t− nh©n...................... e
thÇy thuèc t− nh©n ............................. f
y tÕ t− nh©n kh¸c .................................. g

(ghi cô thÓ)
nguån kh¸c ...................................................... x

(ghi cô thÓ)

512

Ai lµ ng−êi tr¶ chi phÝ, thuèc men b¶o hiÓm y tÕ ................................................. a
kh¸m ch÷a bÖnh cho lÇn ®ã?
®−îc kh¸m, ch÷a bÖnh miÔn phÝ............ b
Cßn ai n÷a kh«ng?
b¶n th©n tù chi ............................................ c
ng−êi th©n ...................................................... d
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

515

c¬ quan/ng−êi sö dông lao ®éng........ e
kh¸c ................................................................... x

(ghi cô thÓ)

513

T¹i sao anh/chÞ kh«ng ®Õn kh¸m, èm kh«ng nÆng .............................................. a
ch÷a bÖnh ë c¬ së y tÕ?
kh«ng biÕt ®i ®Õn ®©u ................................ b
ch÷a bÖnh ®¾t qu¸ ....................................... c
Cßn lý do nµo n÷a kh«ng?
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

®i xa qu¸............................................................ d
thuèc ch÷a bÖnh cã s½n ë nhµ ............. e
kh¸c ..................................................................... X
(ghi cô thÓ)

515

Anh chÞ cã lµm g× ®Ó gióp c¶i thiÖn
søc khoÎ cña ng−êi th©n trong gia
®×nh kh«ng vµ gióp d−íi h×nh thøc
nµo?
Cßn gióp ®ì g× n÷a kh«ng?

kh«ng gióp g×...................................................
gióp ®ì vËt chÊt/hiÖn vËt .........................
gióp ®ì vÒ tinh thÇn....................................
gióp ®ì vÒ th«ng tin/kiÕn thøc..............
gióp ®ì d−íi h×nh thøc kh¸c....................

khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

A
b
c
d
x

(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ........................................................ y

516

HiÖn nay, anh/chÞ cã hót thuèc l¸ Cã........................................................................... 1
hoÆc thuèc lµo kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

95

521

MÉu C
C©u
hái sè

517

C©u hái

M∙ sè

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

NÕu tù ®¸nh gi¸, anh/chÞ thÊy møc ®é NÆng ..................................................................... 1
hót thuèc cña m×nh lµ nÆng, b×nh b×nh th−êng ..................................................... 2
th−êng hay nhÑ?

nhÑ ........................................................................ 3
kh«ng biÕt ........................................................ 8

521

522

HiÖn nay, anh/chÞ cã uèng bia hoÆc Cã........................................................................... 1
r−îu kh«ng?
Kh«ng .................................................................. 2

601

Møc ®é th−êng xuyªn anh/chÞ uèng mçi ngµy mét lÇn trë lªn........................ 1
bia/r−îu nh− thÕ nµo?
vµi lÇn trong mét tuÇn............................ 2
mét lÇn trong mét tuÇn .......................... 3
mét lÇn trong mét th¸ng ....................... 4
chØ uèng ë liªn hoan................................... 5
kh«ng biÕt ........................................................ 8

523

Cã bao giê anh/chÞ bÞ say sau khi cã........................................................................... 1
uèng bia/r−îu kh«ng?
kh«ng .................................................................. 2
kh«ng biÕt ........................................................ 8

524

Trong th¸ng qua, anh/chÞ bÞ say mÊy Mét lÇn .............................................................. 1
lÇn?
2-3 lÇn.................................................................. 2
4 lÇn trë lªn.................................................... 3
kh«ng say ......................................................... 4

96

601

MÉu C

PhÇn 6. c¸c bÖnh l©y qua ®−êng t×nh dôc, bÖnh aids vµ KHHG§
C©u
hái sè

601

C©u hái

c
Anh/chÞ cã nghe ®Õn c¸c bÖnh l©y qua
®−êng t×nh dôc sau ®©y kh«ng?
bÖnh lËu........................................ 1
®äc tªn tõng lo¹i bÖnh

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

k

kb

2

8

bÖnh giang mai .......................... 1

2

8

viªm gan b .................................... 1

2

8

602

kiÓm tra c©u 601:
Cã nghe (cã Ýt nhÊt
mét lÇn ‘cã’)

603

Nh÷ng lý do chÝnh mµ ng−êi ta cã thÓ kh«ng gi÷ vÖ sinh bé phËn sinh dôc....... a
bÞ m¾c nh÷ng bÖnh trªn lµ g×?
sinh ho¹t t×nh dôc víi nhiÒu ng−êi
Cßn lý do nµo n÷a kh«ng?
mµ kh«ng dïng bao cao su................. b
®äc tªn tõng lý do,
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

kh«ng lÇn nµo tr¶ lêi ‘cã’

605

sinh ho¹t t×nh dôc víi ng−êi ®∙ nhiÔm
bÖnh mµ kh«ng dïng bao cao su..... c
B¾t tay ................................................................. d
H«n nhau ............................................................. e
dïng chung bµn ch¶i/kh¨n mÆt.............. f
kh«ng biÕt .......................................................... y

604

Theo anh/chÞ, trong mét gia ®×nh, nÕu chØ kh¸m cho ng−êi cã triÖu
mét trong hai vî chång cã c¸c triÖu
chøng (vî hoÆc chång)..................... 1
chøng hay dÊu hiÖu cña bÖnh l©y lan kh¸m cho c¶ hai vî chång....................... 2
qua ®−êng t×nh dôc, th× ai lµ ng−êi cÇn kh¸m cho tÊt c¶ nh÷ng ng−êi quan
®i kh¸m?
hÖ t×nh dôc víi ng−êi cã

triÖu chøng ............................................ 3
kh«ng biÕt ........................................................ 8

605

Anh/chÞ cã nghe ®Õn bÖnh HIV/AIDS cã........................................................................... 1
(hoÆc SIDA) kh«ng?
kh«ng .................................................................. 2
kh«ng biÕt ........................................................ 8

607

Anh/chÞ nghe nhiÒu vÒ HIV/AIDS qua Ra®io/®µi............................................................ a
nh÷ng nguån th«ng tin nµo?
ti vi/ truyÒn h×nh .......................................... b
b¸o/ t¹p chÝ....................................................... c
Cßn nguån th«ng tin nµo n÷a kh«ng?
tê r¬i/¸p phÝch ................................................ d
c¸n bé y tÕ........................................................ e
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

nhµ thê/ nhµ chïa........................................ f
tr−êng häc/ gi¸o viªn................................. g
häp céng ®ång................................................ h
b¹n bÌ/ ng−êi th©n ....................................... i
n¬i lµm viÖc ..................................................... j
kh¸c ..................................................................... x
(ghi cô thÓ)

97

613

MÉu C
C©u
hái sè

608

C©u hái

Vi-rót HIV l©y truyÒn nh− thÕ nµo?
Cßn c¸ch nµo n÷a kh«ng?

®äc tªn tõng c¸ch,
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

M∙ sè

qua tiÕp xóc (víi ®éng vËt c¶nh,
h«n nhau, b¾t tay, dïng chung
nhµ vÖ sinh ...)...........................................
L©y truyÒn tõ mÑ sang con ....................
sinh ho¹t t×nh dôc víi ng−êi bÞ
nhiÔm HIV ....................................................
muçi ®èt/®éng vËt c¾n ..............................
tiÕp xóc trùc tiÕp víi m¸u/
chÊt dÞch cña ng−êi bÞ bÖnh ............
dïng chung b¬m kim tiªm ........................
truyÒn m¸u ......................................................
kh¸c .....................................................................

a
b
c
d
e
f
g
x

(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ........................................................ y

609

Theo anh/chÞ, mét ng−êi tr«ng khoÎ cã........................................................................... 1
m¹nh cã thÓ bÞ nhiÔm vi rót HIV kh«ng .................................................................. 2
kh«ng biÕt ........................................................ 8
kh«ng?

610

Theo anh/chÞ, ng−êi ta cã thÓ tr¸nh cã........................................................................... 1
®−îc bÖnh AIDS hoÆc tr¸nh ®−îc vi kh«ng .................................................................. 2
rót g©y bÖnh AIDS kh«ng?
kh«ng biÕt ........................................................ 8

611

Muèn tr¸nh bÖnh AIDS, vi-rót HIV quan hÖ t×nh dôc an toµn ........................ a
ng−êi ta ph¶i lµm g×?
kiªng giao hîp ................................................ b
Cßn c¸ch nµo n÷a kh«ng?

khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

sö dông bao cao su.......................................
chØ cã mét b¹n t×nh......................................
tr¸nh giao hîp víi g¸i ®iÕm....................
tr¸nh giao hîp ®ång giíi ........................
tr¸nh truyÒn m¸u........................................
tr¸nh tiªm chÝch...........................................
tr¸nh h«n nhau.............................................
tr¸nh bÞ muçi/c«n trïng ®èt .................
kh¸c .....................................................................

c
d
e
f
g
h
i
k
x

(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ........................................................ y

612

NÕu mét ng−êi ë ®Þa ph−¬ng nµy bÞ gióp ®ì ng−êi ®ã ............................................ A
nhiÔm HIV/AIDS, anh/chÞ sÏ gióp ®ì, vÉn tiÕp xóc, t×m c¸ch b¶o vÖ m×nh..... B
tiÕp xóc nh−ng t×m c¸ch b¶o vÖ m×nh, tr¸nh xa ng−êi ®ã ........................................ C
tr¸nh xa ng−êi ®ã hay kh«ng lµm g×?
kh«ng lµm g× ................................................... D

Cßn g× n÷a kh«ng?

kh«ng biÕt ........................................................ Y

khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

612b

Theo anh/chÞ, ng−êi di c− cã nguy c¬
nhiÔm HIV/AIDS cao h¬n rÊt nhiÒu,
cao h¬n, còng nh− vËy, Ýt h¬n hay Ýt
h¬n rÊt nhiÒu so víi ng−êi kh«ng di
c−?

cao h¬n rÊt nhiÒu........................................... 1
cao h¬n ................................................................ 2
còng nh− vËy..................................................... 3
Ýt h¬n ..................................................................... 4
Ýt h¬n rÊt nhiÒu ............................................... 5
kh«ng biÕt .......................................................... 8

98

612

MÉu C
C©u
hái sè

613

C©u hái

M∙ sè

kiÓm tra c©u 109:
§∙ tõng kÕt h«n

614

ch−a bao giê kÕt h«n

Anh/chÞ ®· cã con ch−a?

616

630

®∙ cã con........................................................... 1
ch−a cã con...................................................... 2

615

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

Xin anh/chÞ cho biÕt:
a) Sè con hiÖn ®ang sèng víi anh/chÞ?
b) Sè con hiÖn ®ang sèng ë n¬i kh¸c?
c) Sè con ®· chÕt?
d) Tæng sè con ®· sinh?

624

sè con ®ang sèng cïng.......................
sè con sèng ë n¬i kh¸c .......................
Sè con ®∙ chÕt .........................................
tæng sè con ®∙ sinh ..............................

B©y giê t«i muèn hái anh/chÞ mét sè c©u hái vÒ (nh÷ng) ®øa con mµ anh/chÞ ®· sinh ra.
c©u hái minh häa, Cét 6:

Xin anh/chÞ cho biÕt n¨m sinh cña tõng ®øa con, b¾t

®Çu tõ ®øa con ót?
Trong cét 6, ®iÒn m∙ sinh con ‘1’ vµo n¨m mµ ®øa con sinh ra.
hái vµ ghi cho tõng lÇn sinh, b¾t ®Çu tõ lÇn sinh ®øa con ót cho tíi ®øa con
®Çu.
sinh ®«i/ba tÝnh lµ mét lÇn sinh. tr−êng hîp Trong 1 n¨m sinh nhiÒu h¬n 1 lÇn
còng chØ coi lµ 1 sù kiÖn sinh cña n¨m ®ã.
tæng sè m∙ ‘1’ ë cét 6 ≤ tæng sè ë dßng d c©u 615.
c©u hái minh häa, Cét 7:
nÕu phÇn c c©u 615 b»ng '00' (kh«ng cã con chÕt), chuyÓn sang c©u 619.
nÕu phÇn c c©u 615 kh¸c '00' (cã con chÕt), hái:

Xin anh/chÞ cho biÕt n¨m mµ

(nh÷ng) ®øa con bÞ chÕt?
Trong cét 7, ®iÒn m∙ con chÕt ‘1’ vµo n¨m ®øa con bÞ chÕt.
hái vµ ghi cho tõng ®øa con bÞ chÕt. tr−êng hîp Trong 1 n¨m cã nhiÒu h¬n 1
®øa con bÞ chÕt th× còng chØ coi lµ cã 1 sù kiÖn con chÕt trong n¨m ®ã.
tæng sè m∙ ‘1’ ë cét 7 ≤ tæng sè ë dßng c c©u 615.

619

HiÖn nay, anh/chÞ cã ng−êi con nµo ë ch−a/Kh«ng cã con ...................................... 1
trong ®é tuæi tõ 0-5 tuæi vµ hiÖn ®ang cã con kh«ng thuéc diÖn ......................... 2
sèng cïng víi anh/chÞ kh«ng?

624

cã con thuéc diÖn ........................................ 3

621

622

Ch¸u Ýt tuæi nhÊt cã ®−îc tiªm chñng
(tiªm v¾c-xin phßng bÖnh) hay
kh«ng?

Cã tiªm ................................................................ 1
kh«ng tiªm ....................................................... 2

623

kh«ng biÕt ........................................................ 8

624

Anh/chÞ cã thÎ tiªm chñng cho ch¸u cã thÎ .................................................................. 1
kh«ng?

624

kh«ng cã thÎ ................................................... 2

¬

99

MÉu C
C©u
hái sè

623

C©u hái

M∙ sè

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

T¹i sao ch¸u l¹i kh«ng ®−îc tiªm kh«ng biÕt tiªm ë ®©u ................................ A
chñng?
kh«ng ®−îc Ai th«ng b¸o ......................... B
n¬i tiªm chñng qu¸ xa ............................... C
Cßn lý do g× n÷a kh«ng?
gia ®×nh BËn lµm ¨n ..................................... D
khoanh tÊt c¶ nh− tr¶ lêi

Qu¸ §«ng con .................................................. E
ph¶i chi phÝ tèn kÐm ..................................... F
con kh«ng cã hé khÈu ............................... G
con kh«ng cã giÊy khai sinh................... H
kh¸c ..................................................................... x

(ghi cô thÓ)
kh«ng biÕt ........................................................ y

624

kiÓm tra c©u 102:
§èi t−îng ®iÒu tra lµ n÷

625

§èi t−îng ®iÒu tra lµ nam

630

tõ 50 tuæi trë lªn

630

gãa/ly h«n/ly th©n

630

kiÓm tra c©u 104:
tõ 15 ®Õn 49 tuæi

626

kiÓm tra c©u 109:
hiÖn ®ang cã chång

627

628

HiÖn nay, chÞ/chång chÞ cã sö dông
mét biÖn ph¸p nµo ®ã ®Ó lµm chËm
hoÆc tr¸nh thai kh«ng?

Cã........................................................................... 1

§ã lµ biÖn ph¸p tr¸nh thai g×?

thuèc uèng ...................................................... 01

Kh«ng .................................................................. 2

vßng..................................................................... 02
thuèc tiªm ........................................................ 03
que cÊy ............................................................... 04
mµng ng¨n/kem/thuèc sñi bät ............... 05
bao cao su......................................................... 06
triÖt s¶n n÷...................................................... 07
triÖt s¶n nam .................................................. 08
tÝnh vßng kinh................................................ 09
xuÊt tinh ra ngoµi ....................................... 10
kh¸c ..................................................................... 96

(ghi cô thÓ)

100

630

MÉu C
¬

C©u
hái sè

629

C©u hái

M∙ sè

LÇn cuèi cïng chÞ/chång chÞ nhËn khu vùc y tÕ c«ng céng
®−îc [biÖn ph¸p]/lêi khuyªn dïng
bÖnh viÖn nhµ n−íc............................. 10
[biÖn ph¸p] ë ®©u?
nhµ hé sinh.............................................. 11
tr¹m y tÕ x∙/ph−êng .......................... 12
trung t©m khhg®................................. 13
®éi khhg® l−u ®éng............................ 14
c¸n bé y tÕ KHHG§ ............................... 15
y tÕ c«ng kh¸c ...................................... 16

(ghi cô thÓ)
khu vùc y tÕ t− nh©n
bv/phßng kh¸m t− nh©n.................... 21
thÇy thuèc t− nh©n ........................... 22
hiÖu thuèc ............................................... 23
t− nh©n kh¸c.......................................... 24

(ghi cô thÓ)
nguån kh¸c
b¹n bÌ/ng−êi th©n ............................... 31
kh¸c ............................................................ 32

(ghi cô thÓ)

630

thêi gian kÕt thóc pháng vÊn

Giê ..................................................................
phót ...............................................................

C¶m ¬n sù gióp ®ì cña anh/chÞ
Quay l¹i trang b×a cña phiÕu hé

101

ChuyÓn ®Õn
c©u hái

MÉu C

§IÒu tra di c− viÖt nam n¨m 2004:

Di c− trong n−íc vµ mèi liªn hÖ
víi c¸c sù kiÖn cña cuéc sèng

ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n
NguyÔn §×nh Thiªm

ChÞu tr¸ch nhiÖm b¶n th¶o
Vô thèng kª d©n sè vµ lao ®éng
Tæng côc thèng kª

ChÕ b¶n:
XÝ nghiÖp In SAVINA

In 1500 cuèn, khæ 21,5x28cm t¹i XÝ nghiÖp In SAVINA.
GiÊy phÐp xuÊt b¶n sè: 880-2006/CXB/17-221/L§XH cÊp ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2006.
In xong vµ nép l−u chiÓu quÝ IV n¨m 2006.
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MÉu C

103

