
Bản tóm tắt này trình bày những kết quả phân tích chính về lao động di cư ở Việt Nam, đặc 
điểm của lao động di cư, tình trạng việc làm, thu nhập và đóng góp của lao động di cư cho 
gia đình ở quê nhà, dựa trên kết quả phân tích số liệu từ Điều tra Di cư Nội địa Quốc gia 
năm 2015. Bản tóm tắt cũng cung cấp những khuyến nghị cho các chính sách phát triển ở 
Việt Nam nhằm tận dụng tốt lợi thế của quá trình di cư, đặc biệt là lao động di cư cho tăng 
trưởng kinh tế quốc gia.
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ĐIỀU TRA DI CƯ NỘI ĐỊA 
QUỐC GIA 2015 

@ UN Viet Nam/Aidan Dockery 

Tờ tin số 4:
Lao động di cư ở Việt Nam

Giống như nhiều quốc gia khác đang trải qua 
quá trình phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng, 
trong vòng 30 năm trở lại đây, Việt Nam đã chứng 
kiến sự gia tăng nhanh chóng của dòng người 
di cư trong nước. Các nghiên cứu quốc tế và ở 
Việt Nam cũng cho thấy có mối quan hệ biện 
chứng giữa di cư và phát triển. Di cư vừa là động 
lực thúc đẩy vừa là kết quả của sự phát triển 
kinh tế - xã hội của một quốc gia. Đặc biệt, di cư 
đã đóng góp vào việc giải quyết vấn đề thừa lao 
động ở nơi đi, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân 

lực ở nơi đến. Di cư cũng đem đến sự đa dạng 
văn hóa cho nơi đến. Ở nhiều nơi trong cả nước, 
lao động di cư không chỉ làm những công việc 
người dân địa phương không muốn làm mà còn 
tham gia vào những công việc đòi hỏi những kỹ 
năng và tay nghề cao mà lao động địa phương 
không đáp ứng được. Đặc biệt, với nhiều hộ dân 
cư ở khu vực nông thôn, di cư được coi là một 
phần quan trọng trong chiến lược cải thiện điều 
kiện kinh tế - xã hội của gia đình.                                        



CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH
1. Đa số người di cư đang trong độ tuổi 
lao động và mục đích di cư của họ chủ yếu 
liên quan đến việc làm

Kết quả Điều tra Di cư Nội địa Quốc gia 2015 cho 
thấy, trên phạm vi toàn quốc, có gần 30% trong 
tổng số 4.969 người di cư  được hỏi cho biết họ 
di chuyển vì lý do ”tìm được việc làm ở nơi mới”, 
11,5% di cư để có “điều kiện làm việc tốt hơn”, 
11,9% di cư để “thuận tiện cho công việc” và 
12,6% di cư để “cải thiện đời sống”. 

Có sự khác biệt giữa các vùng về lý do di cư do 
“tìm được việc làm ở nơi ở mới”. Đồng bằng 
sông Hồng, Trung du và miền núi phía Bắc và 
Đông Nam Bộ là các vùng có nhiều người di cư 
đến vì lý do này nhiều nhất, tương ứng là 41,8%; 
40,5% và 37,6% trong khi đó tỷ lệ người di cư vì 
lý do liên quan đến việc làm ở vùng Bắc Trung 
Bộ và duyên hải Miền Trung là thấp nhất, 14,3%.

2. Đa số người di cư có việc làm

Tỷ trọng lao động di cư có việc làm chiếm 74,2% 
tổng số người di cư. Tỷ trọng này ở nam giới cao 
hơn ở nữ giới gần 9 điểm phần trăm (79,1% so 
với 70,2%). Đông Nam Bộ là vùng có tỷ trọng 
người di cư có việc làm cao nhất trong cả nước 
(89,5%) do vùng này là nơi tập trung các khu 
công nghiệp lớn của cả nước, đặc biệt ở các tỉnh 
như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Tỷ trọng 
người di cư có việc làm thấp nhất được quan sát 
thấy ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (59,7%).

3. Lao động di cư là những người trẻ tuổi 
và phần đông là nữ và chưa có gia đình 

So với lao động không di cư, lao động di cư có 
độ tuổi khá trẻ, chủ yếu có độ tuổi từ 15 đến 34 
tuổi, chiếm tỷ trọng 72,9%, cao gấp gần 2 lần tỷ 
trọng người không di cư trong nhóm tuổi này 
(39,8%) (Hình 1). Tỷ trọng lao động di cư ở độ 
tuổi từ 15 đến 34 của nữ cao hơn nam (76,8% so 

với 69,1%). Phát hiện này tương tự như kết quả 
của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 và 
các cuộc Điều tra lao động việc làm hàng quý, 
cho thấy lao động di cư ở độ tuổi trẻ và có xu 
hướng “nữ hóa” trong di cư. Có 32,0% người di 
cư trong độ tuổi 15-59 đang làm việc chưa từng 
kết hôn trong khi con số này của người không 
di cư là 15,9%. Lao động di cư nam có tỷ trọng 
chưa từng kết hôn cao hơn lao động di cư nữ 
(34,4% so với 29,6%).

4. Lao động di cư có trình độ chuyên môn 
kỹ thuật cao hơn so với người không di cư

 

Tỷ lệ qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật của 
những người di cư đang làm việc đạt 37,4%, cao 
hơn 9 điểm phần trăm so với người lao động 
không di cư (28,3%). Không có sự khác biệt về 
tỷ lệ đã qua đào tạo của lao động di cư giữa hai 
giới (nam: 37,6%; nữ: 37,3%).
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Tỷ lệ lao động
đã qua đào tạo

Người di cư Người không di cư

28,3%

37,4%

“Sau khi ra trường em sẽ không về quê mà 
cũng có thể rời Đồng Hới, đi làm ở đâu cũng 
được. Có thể đi Sài Gòn làm, ở đó có nhiều 
công việc, có thể em đi làm thuê, hoặc đi 
làm ở nhà máy”. 

(Nam di cư đến thành thị, tỉnh Quảng Bình)

Hình 1: Cơ cấu tuổi của lao động di cư và 
không di cư
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Hình 2: Cơ cấu loại hình kinh tế của lao động di cư và không di cư (%)

(Đơn vị: %)
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5. Lao động di cư tham gia làm việc ở 
các loại hình kinh tế, ngành và lĩnh vực 
tương đối khác biệt so với lao động 
không di cư

Người lao động di cư làm việc nhiều trong các 
ngành công nghiệp và xây dựng, chiếm tỷ trọng 
40,2%, cao gấp gần hai lần tỷ trọng của người 
không di cư. Trong khi người không di cư làm 
việc ở các ngành dịch vụ (57,8%) nhiều hơn so 
với người di cư (49,5%). 

Sự tương phản này thậm chí lớn hơn nếu nhìn 
vào loại hình kinh tế của người di cư và không 
di cư. Người di cư chủ yếu làm việc ở các công ty 
có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp 
ngoài nhà nước trong khi người không di cư 
chủ yếu tự làm cho mình hoặc làm ở cơ sở sản 
xuất kinh doanh cá thể (khu vực hộ/cá nhân: 
30,7%; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể: 29,8%. 
So với người không di cư, tỷ trọng người di cư 
làm việc ở khu vực nhà nước thấp hơn (15,9% 
so với 18,5%) (Hình 2). Điều đó cho thấy thị 
trường lao động Việt Nam đã có sự phân khúc 
liên quan đến tình trạng di cư.

Người di cư tham gia nhiều nhất vào các nhóm 
nghề “Nhân viên dịch vụ và bán hàng” (22,0%); 
“Lao động thủ công và các nghề nghiệp khác 
có liên quan” (17,7%) và “Lao động giản đơn” 
(17,6%), mặc dù tỷ lệ này thấp hơn so với người 
không di cư. Ở một số ngành, tỷ lệ người di cư 
tham gia cao hơn hẳn so với người không di cư, 
ví dụ tỷ lệ người di cư làm “Thợ có kỹ thuật lắp 
ráp và vận hành máy móc, thiết bị” (15,8%) cao 
gấp gần 4 lần so với người không di cư; tỷ lệ 
người di cư là các “nhà chuyên môn bậc trung” 
(13,2%) cao gấp hơn 2 lần tỷ lệ làm công việc 
tương tự của người không di cư (Hình 3). Sự phát 
triển công nghiệp ở Việt Nam là một trong những 
nhân tố thúc đẩy nhu cầu và thu hút người di cư 
tham gia công việc này.
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6. So với lao động không di cư, lao động 
di cư vẫn chịu nhiều thiệt thòi hơn trên 
khía cạnh ổn định công việc

Tỷ lệ lao động di cư là người làm công hưởng 
lương có hợp đồng lao động lâu dài (không xác 
định thời hạn) chỉ bằng hai phần ba tỷ lệ của 
người không di cư (30,9% so với 54,4%). Trong 
khi đó, tỷ lệ người di cư có hợp đồng lao động 
dưới 3 tháng, không có hợp đồng lao động hoặc 
chỉ thỏa thuận miệng là 32,2%, cao hơn so với 
người không di cư (27,2%). Lao động nữ di cư có 
tỷ lệ này thấp hơn lao động nam di cư (26,0% so 
với 39,2%). Điều này cho thấy người lao động di 
cư có công việc không ổn định hoặc dễ gặp rủi 
ro hơn so với người không di cư.

Hình 4: Tỷ trọng người có hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn

7. Nhìn chung, phần đông lao động di cư 
đều cảm thấy hài lòng với công việc và 
mức thu nhập tại nơi ở mới

Gần 54% người di cư cảm thấy công việc hiện tại 
tốt hơn hoặc tốt hơn rất nhiều so với trước khi 
di chuyển, trong khi chỉ có khoảng 10% trong số 
họ cho rằng công việc sau khi di cư không bằng 
công việc tại nơi ở cũ. Không có sự khác biệt về 
các tỷ lệ này giữa nam và nữ di cư. 

Về thu nhập, gần 60% người lao động di cư tự 
đánh giá thu nhập của họ sau khi di cư cao hơn 
hơn hoặc cao hơn rất nhiều so với trước. Con 
số này của nữ di cư là 62% trong khi đó của 
nam di cư là 55%. Mặc dù vậy, mức thu nhập 
trung bình của người di cư vẫn thấp hơn so 
với người không di cư (5,0 triệu đồng/tháng so 
với 5,4 triệu đồng/tháng). Thu nhập bình quân 
của nam di cư cao hơn nữ di cư khoảng 1 triệu 
đồng/tháng và mức chênh lệnh này được quan 
sát thấy ở tất cả các vùng kinh tế - xã hội trong 
cả nước.
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Hình 3: Cơ cấu nghề nghiệp của lao động di cư và không di cư (%)
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Tiền gửi là một phần thu nhập của lao động di 
cư kiếm được tại nơi đến gửi về nhà (chủ yếu 
là ở khu vực nông thôn) để cải thiện điều kiện 
sống của gia đình mình ở quê hương. Vì thế tiền 
gửi là một trong những tác động trực tiếp, tích 
cực thúc đẩy di cư và chuyển dịch lao động. Số 
liệu cho thấy, khoảng 36,6% lao động di cư có 
gửi tiền về cho gia đình trong 12 tháng trước 
thời điểm điều tra. Nữ giới có tỷ lệ này cao hơn 
một chút so với nam giới (38,3% so với 34,6%). 
Trung bình một lao động di cư gửi về 9,4 triệu 
đồng/năm. Lao động di cư nam gửi tiền về 
nhiều hơn nữ (tương ứng là 10,3 triệu/năm và 
8,7 triệu đồng/năm). 

Tiền gửi về nhà đã được sử dụng cho nhiều mục 
đích, nhưng nhìn chung, theo những người gửi 
tiền thường xuyên về nhà, các khoản tiền này 
được dùng để cải thiện các điều kiện sinh hoạt 
hàng ngày của gia đình (78%) hơn là để đầu 
tư phát triển sản xuất (6,7%). Chi tiêu cho học 
hành,  khám chữa bệnh chiếm khoảng 25%. Xu 
hướng này tương tự ở nông thôn và thành thị.

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
Đánh giá đúng nhu cầu và tầm quan 
trọng của di cư nội địa

  Di cư trong nước đóng vai trò quan trọng 
trong việc giải quyết công ăn việc làm, 
tăng thu nhập cho người lao động vì vậy 
nên tránh thực hiện các biện pháp hành 

8. Tiền gửi về cho người thân

“Tôi gửi tiền về cho cha mẹ tôi sống ở Tây 
Ninh nơi con lớn tôi đang đi học. Khi tôi về 
thăm nhà, tôi cho mọi người thêm tiền để 
mua thức ăn, trả tiền học và mua quần áo. 
Tôi chỉ có thể tiết kiệm được vài triệu đồng 
hàng tháng nhưng tôi vẫn sẽ gửi cả về cho 
bố mẹ tôi. Tôi đưa tiền trực tiếp cho bố mẹ 
tôi khi tôi về thăm nhà hoặc tôi chuyển qua 
ngân hàng”. 

(Nữ di cư đến, nông thôn, Bà Rịa-Vũng Tàu)

“Tiền gửi về phụ giúp phần nào kinh tế gia 
đình cho đỡ khó khăn hơn, bù chi tiêu cho 
ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, may mặc”. 

(Nam di cư đến, thành thị, Cà Mau)

Mình đi làm, có đồng tiền ra vào cho con 
đóng học. Nếu không thì chỉ có bán lúa mà 
cũng không đủ tiền học cho con. Bây giờ 
ở quê, vào đầu năm học cả ba cháu phải 
đóng các loại phí, nhẹ nhàng cũng 7 triệu, 
8 triệu. Nếu không đi làm được tiền, thì 
phải bán một tấn thóc”. 

(Nam di cư đến, nông thôn, Thái Nguyên)
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chính nhằm hạn chế di cư. Nên nghiên cứu 
áp dụng các chính sách kinh tế - xã hội làm 
đòn bẩy khuyến khích di cư có định hướng, 
phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế 
xã hội của từng vùng, từng địa phương. 
Đưa di cư nội địa vào trong các chiến lược 
xóa đói giảm nghèo và xây dựng kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội.

Cải thiện các thủ tục hành chính 
nhằm  hỗ trợ người di cư

      •      Người lao động di cư vẫn là đối tượng chịu 
nhiều thiệt thòi hơn so với người không di 
cư về việc làm ổn định, an sinh xã hội như 
bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Chính vì 
vậy, các chính sách an sinh xã hội cần quan 
tâm đến đối tượng lao động di cư.

      •      Cần tăng cường các điểm cung cấp thông 
tin tại cả nơi đi và nơi đến nhằm cung 
cấp các thông tin về cơ hội việc làm, tiếp 
cận các dịch vụ chăm sóc y tế và xã hội và 
hướng dẫn người di cư nắm được và thực 
hiện các quyền và trách nhiệm của mình.

      •     Thành lập các văn phòng dịch vụ giới thiệu 
việc làm cung ứng lao động, thông tin thị 
trường theo đơn vị quản lý hành chính ở 
các thành phố nhằm hỗ trợ người di cư tiếp 
cận được với việc làm. Tăng cường vai trò 
của các cơ quan, tổ chức sử dụng lao động 
di cư, các trung tâm giới thiệu việc làm để 
có thể hỗ trợ người di cư một cách có hiệu 
quả trong quá trình di cư và giúp họ vượt 
qua những khó khăn ban đầu ở nơi đến. 
Cần có các quy định cụ thể để người sử 
dụng lao động phải có hợp đồng lao động 
chính thức với cả người di cư và không di 
cư để đảm bảo những quyền lợi cơ bản cho 
người lao động như bảo hiểm xã hội và bảo 
hiểm y tế.

 Chính sách phát triển thanh niên cần 
quan tâm tới lực lượng lao động di 
cư trẻ tuổi    

  Lao động di cư thường ở độ tuổi khá trẻ, đa 
phần đến từ khu vực nông thôn, có trình 

độ chuyên môn kỹ thuật chưa cao. Chính 
vì vậy cần có các chính sách về giáo dục 
đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ 
thuật của người di cư để có thể đáp ứng 
nhu cầu của thị trường lao động nơi đến, 
góp phần tăng năng suất lao động. Ngoài 
ra, cần tăng cường cung cấp thông tin và 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức 
khỏe tình dục cho nhóm di cư trẻ tuổi này, 
đảm bảo họ có thể tiếp cận bình đẳng đến 
các dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe 
sinh sản ở nơi đến.
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Ghi chú:

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.
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