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Tờ tin số 2:

Di cư và các vấn đề
đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam

Bản tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về di cư và các vấn đề liên quan tới đăng
ký hộ khẩu ở Việt Nam dựa trên kết quả phân tích số liệu từ cuộc Điều tra Di cư Nội địa Quốc
gia năm 2015. Bản tóm tắt cũng bao gồm một số khuyến nghị nhằm xây dựng những chính
sách phù hợp với tình hình di cư ở Việt Nam.
bảo hiểm xã hội 2014 hướng tới bảo vệ quyền
lợi của người di cư, tuy nhiên một số nghiên cứu
về di cư cho thấy hộ khẩu vẫn là một trong số
các yếu tố cản trở người di cư trong việc tiếp
cận bình đẳng tới các dịch vụ xã hội, khi mà
đa số người di cư, đặc biệt những người di cư
ngắn hạn không có hộ khẩu thường trú hoặc
chỉ đăng ký tạm trú tại nơi đến. Điều tra Di cư
Nội địa Quốc gia năm 2015 đã cung cấp một số
thông tin về vấn đề đăng ký hộ khẩu của người
di cư cũng như ảnh hưởng của thực trạng này
tới cuộc sống của họ tại nơi đến. Đây là cơ sở để
các nhà hoạch định chính sách đưa ra các chính
sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và
chính sách đối với người di cư nói riêng, nhằm
đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng của người di cư
tới các dịch vụ xã hội, bất kể tình trạng đăng ký
hộ khẩu tại nơi cư trú.

Luật cư trú của Việt Nam ra đời năm 2006 và
được chỉnh sửa năm 2013 là một bước tiến mới
trong việc đảm bảo quyền tự do cư trú của công
dân theo quy định của pháp luật, khẳng định
Nhà nước có chính sách và biện pháp đồng bộ
để bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do cư
trú của công dân và đơn giản hóa các thủ tục
hành chính để tạo điều kiện cho người dân
được cấp, cấp lại sổ hộ khẩu hoặc thay đổi tình
trạng cư trú và nhận các giấy tờ khác liên quan
đến cư trú.
Trong nhiều thập kỷ qua, hộ khẩu là một trong
những vấn đề trung tâm của hoạt động quản
lý nhà nước về dân cư và đã được người dân sử
dụng theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền
khi tiếp cận tới các dịch vụ xã hội như giáo dục,
nhà ở, vay vốn, v.v. Mặc dù gần đây đã có nhiều
chính sách như Luật bảo hiểm y tế 2014 và Luật
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Hình 2: Thời gian cư trú và tình trạng
đăng ký hộ khẩu

1. Đa số người di cư có hộ khẩu thường
trú hoặc tạm trú
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Đã đi đăng ký nhưng chưa được

Các kết quả phỏng vấn sâu cho thấy đối với
nhiều người di cư, thủ tục hành chính để đăng
ký hộ khẩu thường trú phức tạp hơn rất nhiều
so với thủ tục đăng ký tạm trú. Ngay cả đăng ký
tạm trú dài hạn, người dân cũng mất khá nhiều
thời gian và công sức.
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“Cháu không biết là do trình độ quản lý ở
khu vực mình còn yếu kém hay như thế nào
nhưng… Cháu về đây được 4 năm, cháu xin
tạm trú thì không khó khăn lắm. Nhưng khi
cháu xin tạm trú dài hạn, tức làm sổ tạm
trú dài hạn thì khó khăn. Cháu làm đầy đủ
thủ tục lên thì trên xã báo là trong thời gian
khoảng 1 tuần, nhưng sau 3 tháng cháu mới
lấy được.”
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Hình 1: Tỷ lệ người di cư theo tình trạng
đăng ký hộ khẩu
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Năm 2015, có 46,2% người di cư cho biết đã có
hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố nơi họ
sinh sống (KT1 và KT2), cao hơn gấp 3 lần so với
năm 2004. Không có sự khác biệt đáng kể về tỷ
lệ đăng ký hộ khẩu giữa nam và nữ di cư. Tuy
nhiên, tình trạng người di cư không đăng ký
thường trú/tạm trú đang có xu hướng tăng lên,
cao gần 10 điểm phần trăm so với điều tra năm
2004 (Hình 1).
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Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ đăng ký thường
trú/tạm trú của người di cư tương đối cao
(86,5%), đặc biệt tỷ lệ người nhập cư đã đăng
ký hộ khẩu thường trú KT1 năm 2015 cao hơn
rất nhiều so với kết quả điều tra năm 2004. Tỷ lệ
người di cư đã đăng ký thường trú/tạm trú ở khu
vực nông thôn cao hơn so với khu vực thành thị,
tương ứng là 90,1% và 84,7%.
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Hà Nội là khu vực có tỷ trọng người di cư chưa
đăng ký hộ khẩu cao nhất (31,7%), cao gấp 2,5
lần so với thành phố Hồ Chí Minh (12,0%). Mặc
dù tỷ trọng người đã đăng ký ở thành phố Hồ
Chí Minh cao hơn ở Hà Nội, nhưng đa số họ đều
đăng ký tạm trú, chiếm 62,0% (KT4 và KT3). Tỷ lệ
cao người di cư chưa đăng ký hộ khẩu là thách
thức lớn đối với công tác quy hoạch đô thị của
thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

(Nam di cư đến, nông thôn, tỉnh Đắk Lắk)

2. Do không đăng ký tạm trú, người di cư
gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ xã
hội tại nơi đến

Kết quả điều tra cũng cho thấy trên một nửa
(55,7%) những người chưa đăng ký tạm trú là
người mới chuyển đến cư trú tại địa bàn, thường
là dưới 1 năm (Hình 2).

Kết quả phân tích định lượng cho thấy đa số
(90,0%) người di cư chưa đăng ký hộ khẩu cho biết
họ “không gặp khó khăn gì” do tình trạng không
đăng ký này. Tuy nhiên, phân tích nhóm di cư có
gặp khó khăn về nhà ở cho thấy có sự liên hệ với
tình trạng đăng ký hộ khẩu. Cụ thể, chỉ có khoảng
1/3 người di cư có hộ khẩu thường trú có khó khăn
về nhà ở, trong khi đó, gần 50% người di cư thuộc
diện KT3/ KT4 hoặc chưa đăng ký hộ khẩu gặp
khó khăn này (Hình 4).

Khi được hỏi về lý do chưa đăng ký hộ khẩu,
có 44,3% người di cư chưa đăng ký cho biết họ
thấy “không cần thiết”, 11,8% người cho rằng
họ “không thuộc diện đăng ký” và 11,0% người
cho biết “đã từng đăng ký nhưng chưa được.”
(Hình 3).

2

Hình 4: Tỷ lệ người di cư có khó khăn về nhà ở theo
tình trạng đăng ký hộ khẩu

ra những khó khăn cho người di cư khi muốn
cho con tới trường.
Các khó khăn
khác mà họ “Xin học cho con ở đây
gặp phải bao không được, vì không có
gồm vay vốn hộ khẩu.”
và tiếp cận tới (Nam di cư, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
dịch vụ y tế. Khi
đi khám chữa bệnh, để được bảo hiểm y tế trả
với mức cao nhất, họ phải sử dụng dịch vụ ở nơi
có hộ khẩu thường trú. Nếu có chuyển tuyến,
mà thường không dễ dàng, họ sẽ chỉ được bảo
hiểm thanh toán với mức thấp hơn qui định. Vì
vậy, nhiều người di cư sử dụng dịch vụ y tế tư
nhân và tự chi trả cho dịch vụ này.
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Tình trạng đăng ký hộ khẩu cũng ảnh hưởng tới
việc làm của người di cư. Khoảng 74,2% người
di cư có việc làm và đa số họ là người làm công
hưởng lương (73,3%). Nhìn chung, những người
di cư làm công hưởng lương có hộ khẩu thường
trú (KT1) có lợi thế hơn so với những người có
các loại hình đăng ký hộ khẩu khác trong việc
ký hợp đồng lao động, đặc biệt là hợp đồng
lao động dài hạn (không xác định thời hạn). Tỷ
lệ người di cư có hộ khẩu KT1 ký hợp đồng lao
động dài hạn là 44,5% trong khi đó tỷ lệ này của
những người có hộ khẩu tạm trú (KT4) và chưa
đăng ký chỉ khoảng 20%. Gần một nửa (44,9%)
số người di cư chưa đăng ký hộ khẩu làm việc
không có hợp đồng lao động hoặc chỉ theo
thỏa thuận miệng. Con số này ở những người
đã có hộ khẩu thường trú chỉ là 28,3% (Hình 5).
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“Ở đây là giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng đâu
có vay được. Nếu muốn vay được là phải có
sổ hộ khẩu ở thành phố, mà hộ khẩu mình ở
quê, mình đâu vô đây mình vay được.”
(Nam di cư, thành phố Hồ Chí Minh)

“Khi đi khám bệnh cũng gặp khó khăn.
Ở trong quê, em có bảo hiểm hộ nghèo,
xã nghèo. Khi lên bệnh viện tỉnh phải làm
chuyển tuyến từ dưới xã, xong qua bệnh
viện đa khoa của vùng rồi về bệnh viện
huyện xong mới vào đây. Khi đủ giấy tờ phải
mất mấy ngày. Nếu mình khám dịch vụ mất
tiền là xong ngay.”

Hình 5: Tình trạng đăng ký hộ khẩu và
loại hợp đồng lao động

(Nam di cư đến, thành thị, tỉnh Quảng Bình)
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Thỏa thuận miệng và không có HĐLĐ
HĐLĐ KXĐ thời hạn

Cần nhìn nhận di cư nội địa như một
động lực phát triển chứ không phải
một hiện tượng cần kiểm soát

	Mặc dù di cư có thể dẫn tới những hệ lụy
xã hội nhất định (như quá tải hệ thống cơ
sở hạ tầng đô thị và các dịch vụ xã hội ở
nơi đến) nhưng rõ ràng di cư trong nước
đã có những đóng góp quan trọng cho
phát triển kinh tế - xã hội đối với cả nông
thôn và thành thị ở Việt Nam. Vì vậy, các
quan điểm tiêu cực về di cư, kiểm soát và
hạn chế di cư, thậm chí là phân biệt đối
xử với di cư cần được thay đổi. Đặc biệt,
trong quá trình hoạch định chính sách, kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cần tính
tới dân số di cư nhằm định hướng và điều

Các phỏng vấn sâu cung cấp thông tin chi tiết
hơn về những khó khăn mà người di cư gặp
phải khi không đăng ký hộ khẩu, hoặc không
có hộ khẩu thường trú. Những khó khăn này
bao gồm việc tiếp cận tới các trường công của
con cái họ. Ở một số địa phương, nếu số trẻ
em xin học vào các trường công nhiều hơn số
học sinh trường có thể tiếp nhận, các trường
sẽ ưu tiên nhận con em có hộ khẩu thường
trú đúng tuyến. Mặc dù trẻ em có thể tới học
tại các trường tư nhưng học phí các trường
này cao hơn so với trường công, điều đó gây

3

Ghi chú:

chỉnh luồng di cư đảm bảo sự đóng góp
tốt nhất của di cư vào phát triển kinh tế xã hội.
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1. Trong cuộc điều tra này, người di cư được định nghĩa
là người di chuyển từ huyện/quận này sang huyện/quận
khác trong vòng 5 năm trước thời điểm điều tra và thỏa
mãn một trong ba điều kiện sau:
a) Đã cư trú ở nơi điều tra từ 1 tháng trở lên;
b) Cư trú ở nơi điều tra dưới 1 tháng nhưng có ý định ở
từ 1 tháng trở lên;
c) Cư trú ở nơi điều tra dưới 1 tháng nhưng trong vòng
1 năm qua đã rời khỏi nơi thường trú đến ở một
quận/huyện khác với thời gian tích lũy từ 1 tháng
trở lên để lao động kiếm tiền.
Đối tượng điều tra của cuộc điều tra này là nhóm người
di cư và không di cư trong độ tuổi từ 15–59.
2. Tình trạng đăng ký hộ khẩu
Một người chỉ có thể đăng ký hộ khẩu theo 1 trong 4
loại sau:
• KT1: Sổ hộ khẩu thường trú của công dân. KT1 được
hiểu là thường trú một cách lâu dài và được ghi rõ
trên chứng minh nhân dân về nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú.
• KT2: Sổ tạm trú dài hạn trong phạm vi tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương. Trường hợp này có nghĩa là
công dân có đăng ký hộ khẩu thường trú ở một Quận
huyện này nhưng đang cư trú và có đăng ký tạm trú
dài hạn ở huyện/quận khác trong cùng tỉnh, thành
phố đó.
• KT3: Sổ tạm trú dài hạn ở một tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương khác với nơi đăng ký thường trú.
Trường hợp này có nghĩa là công dân có đăng ký hộ
khẩu thường trú tại tỉnh/thành này nhưng đang cư
trú và có đăng ký tạm trú dài hạn ở tỉnh/thành phố
khác.
• KT4: Sổ tạm trú ngắn hạn ở một tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương khác với nơi đăng ký thường trú.
Trường hợp này tương tự KT3 những thời hạn đăng
ký tạm trú ngắn hơn (có thời hạn nhất định).
Lưu ý: Theo Luật cư trú sửa đổi năm 2013 thì thời hạn
của sổ tạm trú tối đa chỉ là 24 tháng. Từ ngày 28/10/2014,
Thông tư số 35/2014/TT-BCA hướng dẫn về tạm trú,
thường trú chính thức có hiệu lực. Như vậy, sổ tạm trú
dài hạn cũng chỉ có giá trị tối đa là 24 tháng.

	Cải thiện các thủ tục hành chính và
tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ
người di cư

	Nhà nước cần đơn giản hóa các thủ tục
hành chính và giảm thiểu các quy định
phức tạp về đăng ký hộ khẩu, đặc biệt là
hộ khẩu thường trú, tiến tới thay thế hệ
thống quản lý dân cư hiện tại theo hộ
khẩu bằng thẻ căn cước cá nhân hoặc
bằng các hình thức khác phù hợp hơn, để
hỗ trợ người di cư tại nơi đến trong việc
tiếp cận các dịch vụ công, giảm sự bất
bình đẳng trong tiếp cận việc làm ổn định
của người di cư.
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Đảm bảo việc thực hiện an sinh xã hội
đối với lao động di cư

	Đảm bảo an sinh xã hội là rất quan trọng
đối với người lao động di cư và thực sự cần
thiết đối với người nghèo và các nhóm yếu
thế khác, không phân biệt vị thế cư trú.
Các chính sách và điều luật lao động cần
hướng tới việc bảo vệ quyền của người di
cư hiện đang làm việc ở nơi đến và bảo
đảm cho họ được tiếp cận các dịch vụ xã
hội như y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn v.v
mà không nhất thiết phải có hộ khẩu.
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