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Di cư lao động và bản sắc văn hóa tộc người 

Trần Minh Hằng* 

Nhận ngày 22 tháng 9 năm 2022. Chấp nhận đăng ngày 16 tháng 11 năm 2022. 

Tóm tắt: Xu hướng nhân lực lao động đi làm ăn xa đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng dân tộc     

thiểu số ở nước ta. Trong xu hướng ấy, có nhiều vấn đề liên quan đến di cư lao động đã trải nghiệm với công 

việc trong khu công nghiệp. Trước những bất lợi liên quan đến di cư, họ đã có những chiến lược phát huy đặc 

trưng tộc người để thích ứng với môi trường mới ra sao? Bài viết này bước đầu phân tích mối quan hệ di cư 

với bản sắc tộc người của nhóm lao động dân tộc thiểu số ở các khu công nghiệp, trên cơ sở tổng quan các 

nghiên cứu về di cư trên thế giới và ở Việt Nam, qua đó, tìm ra những khoảng trống trong nghiên cứu về di cư 

và bản sắc văn hóa tộc người trong bối cảnh Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách dân tộc, nhằm phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tộc người. 

Từ khóa: Di cư lao động, bản sắc văn hóa tộc người, dân tộc thiểu số. 

Phân loại ngành: Dân tộc học 

Abstract: The trend of migrants working far away from home is increasing in the ethnic minority 

community in Vietnam. In this trend, there are many issues related to the migrant workers, which they have 

experienced at work in industrial zones. Given the disadvantages related to migration, which strategies did they 

have to bring the ethnic characteristics to play to adapt to the new environment? This article provides initial 

analysis the relationship between migration and ethnic identity of ethnic minority workers in industrial zones, 

based on studies on migration in the world and in Vietnam, and finds gaps in the research on migration and 

ethnic cultural identity in the context of the Vietnamese State implementing the policy on ethnic minorities, 

aiming at socio-economic development and preserving and promoting the ethnic cultural identity.  

Keywords: Labour migration, ethnic cultural identity, ethnic minorities.  
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1. Mở đầu 

Sự phát triển kinh tế đất nước trong thời gian qua có đóng góp quan trọng của các khu công nghiệp 

(KCN) trong việc giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, đào tạo nguồn nhân lực phục 

vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, song cũng còn những hạn chế, trong đó có vấn đề đảm bảo an sinh 

xã hội (ASXH) và đời sống văn hóa cho người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các KCN. 

Xu hướng nhân lực lao động đi làm ăn xa đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng dân tộc thiểu 

số (DTTS). Người DTTS di cư lao động thường gặp nhiều bất lợi, khiến họ dễ bị tổn thương do 

không đủ điều kiện nhận trợ giúp xã hội, không được đảm bảo các quyền ASXH (CARE, 2020). Họ 

cũng gặp nhiều khó khăn trong việc bảo tồn văn hóa tộc người trong môi trường sống mới. 

Bài viết này bước đầu tổng quan và phân tích mối quan hệ di cư với bản sắc tộc người của nhóm 

lao động là DTTS ở các KCN trong bối cảnh thực hiện chính sách dân tộc, nhằm phát triển kinh tế - 

xã hội, giảm nghèo đa chiều và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tộc người.  
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2. Một số khái niệm và lý thuyết về mối quan hệ giữa bản sắc tộc người và di cư lao động 

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), di cư lao động là sự di chuyển của những người từ quốc gia 

này sang quốc gia khác, hoặc từ khu vực này sang khu vực khác trong quốc gia cư trú của họ với 

mục đích làm việc. 

Ở các nước đang phát triển, quá trình công nghiệp hóa và tăng trưởng kinh tế luôn được nhấn 

mạnh là cơ sở quan trọng và thiết yếu để giải quyết hàng loạt các vấn đề xã hội như: bất bình đẳng 

thu nhập, đói nghèo, bảo hiểm xã hội, giáo dục phổ thông… Việc phát triển các KCN được coi là 

một cách thức quan trọng để thúc đẩy công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước (Bezpalov và cộng 

sự, 2019; Batkovskiy và cộng sự, 2018; Fomina và cộng sự, 2018; Mikhaylov, 2018).  

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu về di cư tại các KCN đã được thực hiện. Các nghiên cứu đều 

khẳng định di cư có đóng góp tích cực cho bản thân người di cư và sự phát triển của nơi đến, nhưng 

di cư cũng góp phần làm gia tăng khoảng cách kinh tế - xã hội giữa nơi đến và nơi đi, giữa thành thị 

và nông thôn, giữa các vùng (Dang Nguyen Anh et al, 2003; Hirose et al, 2011; Asadul, 2013; 

UNFPA, 2015; Tran Thi Bich Ngoc et al, 2019). Sự di cư của các cộng đồng, đặc biệt của các tộc 

người thiểu số, đến một môi trường lao động mới đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến chính trị, kinh 

tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo. 

Những học thuyết đầu tiên về di chuyển lao động bắt đầu từ việc phân tích tăng trưởng kinh tế ở 

các nước đang phát triển. Arthur Lewis (1954) cho rằng, quá trình tích lũy tư bản liên tục trong khu 

vực hiện đại tập trung ở những khu vực đô thị sẽ thu hút dần lao động dư thừa trong khu vực nông 

thôn truyền thống ở các quốc gia vừa mới công nghiệp hóa. Do vậy, luồng lao động di chuyển từ 

nông thôn ra thành thị tìm việc làm là một quy luật kinh tế tất yếu. Hơn nữa, mức thu nhập cao hơn 

và cơ hội việc làm sẵn có đủ để bù đắp những phí tổn của lao động nông thôn khi họ phải rời bỏ làng 

quê để lên đô thị kiếm sống (Figueroa, 2005). 

Theo lý thuyết tân cổ điển, các KCN truyền thống được thành lập để thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài, những nơi đó có nhiều việc làm cũng như mang lại nhiều giá trị kinh tế (Cling & Letilly, 2001; 

Farole & Akinci, 2011), song mô hình những KCN này phần lớn là các ngành công nghiệp nhẹ với 

lao động có kỹ năng thấp và thâm dụng lao động (Aggarwal, 2006). Theo quan điểm này, việc thành 

lập các KCN đã góp phần mang lại sự thịnh vượng cho các đô thị xung quanh (Miyagiwa, 1986). 

Tuy nhiên, các cuộc tranh luận về tác động của KCN vẫn còn tiếp diễn khi Gupta (1994), Cling và 

Letilly (2001) cho rằng, các KCN tạo ra tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, giảm thu nhập quốc dân, tồn tại 

nhiều vấn đề ASXH và chịu sự thách thức của quá trình toàn cầu hóa.  

Tác động của các KCN chưa được chú ý trong các nghiên cứu sử dụng lý thuyết cổ điển, nhưng 

đã được các nghiên cứu sử dụng lý thuyết tăng trưởng mới chú ý hơn. Theo Farole & Akinci (2011), 

mô hình KCN truyền thống từng bước được thay đổi theo mô hình mới, tập trung nhiều hơn vào sự 

liên kết giữa các KCN với kinh tế và ASXH địa phương. Mô hình này mang lại lợi ích cho sự phát 

triển của KCN và người lao động di cư. Khi những vấn đề ASXH của người lao động được quan 

tâm, giá trị năng suất lao động và giá trị thặng dư họ mang lại cho doanh nghiệp sẽ biến thiên cùng 

chiều. Vì thế, bên cạnh việc cung cấp việc làm, các nhà quản lý và hoạch định chính sách ở khu vực 

này đã chú ý hơn đến điều kiện làm việc và sinh hoạt của các lao động, nhất là những lao động nhập 

cư (Zhao & Farole, 2011). 

Những năm gần đây, một số học giả nước ngoài đã chú ý đến nghiên cứu bản sắc tộc người với 

vấn đề di cư. Bản sắc là yếu tố cốt lõi của thực thể văn hóa (culture entity) được nhiều học giả trên 

thế giới thuộc các lĩnh vực như: tâm lý học, dân tộc học/ nhân học, văn hóa học, xã hội học, chính trị học, 
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sử học, kinh tế học quan tâm. Nội hàm và ngoại diên của cụm từ “bản sắc” hiện vẫn còn được tranh 

luận. Việc xác định nội hàm của cụm từ này cần phải theo hướng mở do điểm nhìn từ những góc độ 

khác nhau trong nghiên cứu khoa học. Khi nói đến “bản sắc”, phần lớn các tác giả tìm loại hình bản 

sắc đơn (single identity) qua sự khác biệt, kể từ cấp vi mô (cá nhân, cộng đồng nhỏ) đến cấp vĩ mô 

(quốc gia - dân tộc) (Nguyễn Khắc Cảnh, Đặng Thị Kim Oanh, 2020; Trần Minh Hằng, 2020). Các 

nhà dân tộc học/ nhân học thường nhìn nhận bản sắc tộc người, mà trong đó cốt lõi là bản sắc văn 

hóa tộc người (ethnic cultural identity) có liên quan đến quan niệm của chính cộng đồng đó về con 

người của họ và về việc họ chọn trở thành ai, cũng như những giới hạn mà xã hội đặt ra đối với mỗi 

cá nhân trong cộng đồng. Điều đó có thể là những yếu tố quyết định quan trọng đến điều kiện kinh 

tế và ASXH của người di cư (Jean et al, 2001; Dinesh, 2004). 

Năm 2000, nhà kinh tế học George Akerlof và Rachel Kranton lập luận rằng, bản sắc tộc người 

có thể giải thích tại sao trong cùng một hoàn cảnh kinh tế nhưng mỗi cộng đồng lại có sự lựa chọn 

khác nhau. Đối với khái niệm bản sắc trong kinh tế, có thể hiểu theo 4 khái niệm tương ứng: 

- Thứ nhất, bản sắc khiến mọi người cư xử theo những cách được coi là không phù hợp hoặc thậm 

chí đánh giá thấp bản thân theo tiêu chuẩn của những bản sắc khác. 

- Thứ hai, bản sắc nhấn mạnh đến một kiểu ngoại lai mới. Hành động của những người trong 

nhóm này có thể gợi lên một đặc trưng của nhóm người khác.  

- Thứ ba, bản sắc cho thấy sở thích có thể thay đổi theo xu hướng. Nhận thức về bản sắc trong 

một xã hội mới có thể là động cơ cho sự thay đổi và bắt chước.  

- Thứ tư, bản sắc là nền tảng cho những hành vi. Điều này lý giải tại sao trong cùng một hoàn 

cảnh, mỗi cá nhân hoặc tộc người lại có sự lựa chọn khác nhau.  

3. Mối quan hệ giữa di cư và bản sắc tộc người 

Trên thế giới, những nghiên cứu về di cư ở các KCN đã được chú ý nghiên cứu nhiều thập kỷ 

nay, kể từ khi KCN mới được thành lập vào cuối thế kỷ XIX ở thành phố Chicago thuộc nước Mỹ 

(Jarmila, 2010). Cho tới thập kỷ 70 của thế kỷ XX đến nay, các nghiên cứu về vấn đề ASXH và bản 

sắc tộc người của người di cư ở các KCN mới được chú ý đề cập. Nhóm người di cư và bản sắc được 

đề cập trong hầu hết các nghiên cứu được hiểu là bản sắc của dân tộc mang ý nghĩa quốc gia (người 

Trung Quốc, người Nga, người Việt Nam…). Tuy nhiên, các nhà nhân học đã chứng minh rằng, sự 

phong phú và đa dạng của các thực hành văn hóa xã hội và hệ giá trị của các phân nhóm địa phương 

được gộp vào thành một dân tộc lớn. Vì thế, các chính sách và chương trình phát triển sẽ mang lại 

hiệu quả không cao nếu như coi các dân tộc mang tính quốc gia như là một nhóm đồng nhất, dẫn đến 

sự áp đặt một khuôn mẫu lên muôn vạn khác biệt về văn hóa, điều kiện sinh kế và mong muốn phát 

triển tộc người (Keyes, 2002).  

Bên cạnh đóng góp lý thuyết của Akerlof & Kranton (2000), một số nghiên cứu thực nghiệm đã 

phân tích mối quan hệ giữa bản sắc tộc người và thị trường lao động (Battu & Zenou, 2010; Casey 

& Dustmann, 2010; Bisin et al, 2011). Những nghiên cứu này cho thấy, mối liên hệ giữa các chuẩn 

mực trong bản sắc văn hóa có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả việc làm của cộng đồng di cư. Thông 

qua mạng lưới xã hội và các kết nối cá nhân, bản sắc tộc người có thể được coi là một phương tiện 

rất quan trọng để tham gia vào mạng lưới việc làm. Cộng đồng di cư có xu hướng muốn được làm 

việc trong nhóm người cùng dân tộc. Sự liên kết trong mạng lưới này giúp hỗ trợ người di cư, nhất 

là những người mới đến. Tuy nhiên, sự bó hẹp trong mối quan hệ tộc người đôi khi cũng mang đến 

những hạn chế, ví như họ phải chấp nhận những công việc nặng nhọc hơn và mức lương thấp hơn. 
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Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, định kiến về tộc người dẫn đến việc người di cư sự không thành công 

khi đến sống và làm việc tại môi trường mới (Akerlof & Kranton, 2000).  

Bản sắc văn hóa có vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với cuộc sống mới. Bản sắc văn 

hóa là một khía cạnh của hòa nhập, thể hiện tính chủ thể của một nhóm xã hội hay một nền văn hóa 

mà họ thuộc về. Hầu hết các quan điểm hiện nay cho rằng, sự hòa nhập của người di cư trong xã hội 

mới không phải là một quá trình thay đổi giống như một đường thẳng tuyến tính, nó bao gồm văn 

hóa gốc và sự học hỏi văn hóa mới (Berry, 1990; LaFromboise, 1993). Bốn mức độ của sự hòa nhập 

là: hội nhập, đồng hóa, chia tách và lề hóa. Mức độ hòa nhập của người di cư với cộng đồng mới phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, bản sắc văn hóa gốc và sự nhìn nhận của cộng đồng nơi họ định cư 

là những yếu tố quan trọng. Cũng cần nhấn mạnh rằng, bản sắc văn hóa tộc người có sự khác nhau 

với bản sắc văn hóa quốc gia. Nghiên cứu của Jean và cộng sự (2001) cho thấy, sự bảo lưu văn hóa 

tộc người thường cao hơn so với sự bảo lưu văn hóa quốc gia. 

Gắn với vấn đề bản sắc văn hóa, tác giả Thomas Eriksen còn đưa ra khái niệm “thương lượng bản 

sắc” (negotiating identity). Đó là trong môi trường đa tộc người với nhiều văn hóa khác nhau, đặc 

biệt ở đô thị, bản sắc tộc người không quan trọng. Bởi vậy, một cá nhân phải đối diện với nhiều tình 

huống và thể hiện nhiều bản sắc. Điều này được gọi là sự thương lượng bản sắc. Qua đó cho thấy, 

tính tộc người có thể mơ hồ và thay đổi. Tác giả cũng đưa ra dự báo về sự phai nhạt của bản sắc tộc 

người trong bối cảnh toàn cầu hóa và hôn nhân hỗn chủng gia tăng (Vương Xuân Tình, 2019). 

Ngoài ra, một số nghiên cứu về mối liên quan giữa bản sắc tộc người với vấn đề di cư chỉ ra rằng, 

trong việc tìm kiếm việc làm và hưởng lợi ASXH có sự khác biệt của các nhóm xã hội ở những nơi 

nhập cư. Nghiên cứu của Asadul Islam và Paul A. Raschky (2013) cho thấy, những người nhập cư 

từ châu Phi dường như ít thành công hơn trong tìm việc qua mạng xã hội không chính thức và họ có 

sự hài lòng trong công việc thấp hơn các nhóm nhập cư khác ở Canada. 

Để ứng phó với điều kiện bất lợi, người nhập cư có xu hướng kết nối, xây dựng mạng lưới xã hội 

hoặc hình thành các cộng đồng co cụm để chống lại các chính sách phân tách tộc người hoặc áp lực 

đồng hóa quá mức ở những nơi đến. Những áp lực đồng hóa đối với người di cư có thể tạo nên tâm 

lý phẫn nộ, phiền muộn, và trong một số trường hợp có thể xảy ra xung đột. Đôi khi, những chính 

sách hoặc cách thức giúp người nhập cư hòa nhập với cộng đồng nơi đến không phù hợp có thể có 

tác dụng ngược. Nghiên cứu của Serve (1999) đã cảnh báo rằng, một số trường học khuyến khích trẻ 

nhập cư sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ ở trường có thể dẫn đến tình trạng đứa trẻ đó bị xa lánh. Sự bảo 

tồn hay hòa nhập văn hóa với cộng đồng nơi đến không giống nhau ở từng tộc người và từng hoàn 

cảnh cụ thể. Vì thế, sự lựa chọn cần do chính các cá nhân và cộng đồng đó quyết định. Sự hòa nhập 

của người di cư, đến lượt nó, lại tác động đến ASXH của mỗi cá nhân và cộng đồng di cư. Chính 

quyền và cộng đồng nơi đến cần đánh giá đúng những đóng góp của người di cư và nhận thức đúng 

đắn, tạo điều kiện cho quá trình hòa nhập của họ diễn ra thuận lợi.  

Những phân tích tổng quan về lý thuyết và kết quả của các nghiên cứu trên thế giới cho thấy sự 

tương tác mạnh mẽ giữa bảo tồn, giao lưu, tiếp biến và thương thuyết văn hóa tộc người ở những 

nhóm lao động di cư. Trong bối cảnh công nghiệp hóa và toàn cầu hóa, mối liên hệ giữa bản sắc tộc 

người với sự thích ứng trong điều kiện sống mới thể hiện qua các vấn đề ASXH của người di cư lao 

động càng được thể hiện rõ.  

Cũng như nhiều quốc gia đang phát triển khác, Việt Nam trải qua quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội nhanh chóng trong hơn 30 năm qua. Kể từ sau khi bắt đầu tiến hành công cuộc Đổi mới (1986), 

Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng nhanh 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 
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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. Với nhiều hộ dân 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. Trong các luồng di cư, di cư từ nông thôn ra thành thị chiếm tỷ lệ lớn nhất. Người di cư ra 

thành thị chủ yếu đến các KCN để tìm việc làm, xu hướng này bắt nguồn từ quá trình đô thị hoá và 

sự phát triển nhanh chóng của các KCN, khu chế xuất. 

Tuy có những lợi thế để phát triển kinh tế, nhưng tốc độ phát triển kinh tế các tỉnh miền núi phía 

Bắc chậm hơn so với nhiều khu vực trên cả nước. Lực lượng lao động của khu vực này có hơn 7,7 triệu 

người (chiếm 14% lao động cả nước). Trình độ của người lao động toàn vùng được đánh giá là thấp so 

với mức trung bình toàn quốc, với tỷ lệ người tham gia lao động chưa từng đi học là 11,3% (tỷ lệ trung 

bình cả nước là 4,6%), tỷ lệ lao động đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và trên phổ thông ở 

toàn vùng là 22,6%. Số người lao động di cư từ 15 tuổi trở lên là 488.000 người. Tỷ lệ tham gia lực 

lượng lao động của người di cư ở vùng trung du và miền núi phía Bắc cao nhất cả nước (88,9%) với 

khoảng 434.000 người. Số người di cư thất nghiệp là 4.200 người (Tổng cục Thống kê, 2019). 

Theo số liệu của Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đến cuối tháng 3/2020, 

toàn quốc có 397 KCN được thành lập. Lao động trong các KCN khoảng trên 3,7 triệu người, trong 

đó nữ chiếm 60%, một số ngành như: da giày, dệt may, chế biến thủy sản có doanh nghiệp tỷ lệ nữ 

chiếm tới 80% đến 90% (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2021). Mặc dù có những chuyển biến tích cực, 

nhưng vấn đề nhà ở, hạ tầng xã hội và đời sống công nhân trong KCN đặt ra hết sức cấp bách. Tỷ lệ 

lao động nhập cư hiện nay ở các KCN khoảng trên 50% và 55% công nhân trong các KCN tập trung 

phải thuê nhà trọ. Một số địa bàn xung quanh các KCN có cơ sở hạ tầng thấp kém, hệ thống ASXH 

chưa đáp ứng kịp, nhất là trường học từ mầm non đến trung học và cơ sở khám, chữa bệnh. Số học 

sinh các cấp từ mẫu giáo đến trung học đều vượt chuẩn, thậm chí có nơi phải bố trí học 3 ca. Các 

dịch vụ thiết yếu phục vụ công nhân như: chợ, siêu thị, khu vui chơi giải trí… chủ yếu mang tính tự 

phát, chưa được đầu tư bài bản gắn với địa bàn và nhu cầu thực tế của người dân. Sự phát triển quá 

nhanh, có phần thiếu kiểm soát về quy mô, ranh giới đô thị, khiến cho cấu trúc đô thị có phần bất ổn. 

Nhiều khu vực trước đây được xác định thuộc ngoại vi như: các KCN, khu xử lý chất thải, nghĩa 

trang, tuyến đường sắt và nhà ga đường sắt… nay bị bao vây bởi các khu đô thị mới. Tại nhiều đô 

thị có các KCN phát triển ở khu vực ven đô thì hệ thống nhà ở công nhân thiếu tiện ích đô thị, hạ 

tầng xã hội vì nằm xa các trung tâm đô thị (Bộ Xây dựng, 2020). 

Trong những năm qua, đã có một số công trình nghiên cứu đề cập đến đời sống của người lao 

động di cư ở đô thị và khu công nghiệp. Nguyễn Đức Lộc (2014) đã phân tích các dữ liệu khảo sát 

trách nhiệm phúc lợi xã hội của Nhà nước và doanh nghiệp đối với người công nhân đang làm việc 

tại các KCN tỉnh Bình Dương. Năm 2016, Nguyễn Đức Lộc và cộng sự lại tiếp tục tìm hiểu tình cảnh 

sống của người công nhân tại các khu công nghiệp, qua xem xét quá trình di dân, sự rủi ro, mạng 

lưới xã hội, những định kiến xã hội, chiến lược ứng xử, chăm sóc sức khỏe và lợi ích bảo hiểm xã 

hội của công nhân nhập cư. 

Xu hướng nhân lực lao động đi làm ăn xa đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng DTTS. Theo 

báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2019 của Tổng cục Thống kê, cả nước có 672.500 người di 

cư có việc làm, bên cạnh đó có khoảng 70.500 người di cư thất nghiệp. Luồng di cư chủ yếu là từ 

nông thôn ra thành thị và đến các KCN. Đây là một lực lượng lao động lớn, đóng góp quan trọng cho 

phát triển kinh tế đất nước (Tổng cục Thống kê, 2019; Nguyễn Thị Bích Thủy, 2016).  
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Kết quả nghiên cứu về lao động di cư trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở 5 tỉnh: Điện Biên, Bắc 

Kạn, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh do tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam triển khai năm 2019 

cho thấy, so với năm 2018, số lao động đi làm ăn xa năm 2019 tăng rất nhiều trong các cộng đồng 

dân tộc Tày và Nùng ở Bắc Kạn (149%), dân tộc Thái, Mường ở Điện Biên (198%), dân tộc Khơ-

me ở Trà Vinh (178%). Cũng theo nghiên cứu này, tình trạng lao động qua biên giới (đi Trung Quốc, 

Lào, Campuchia) đang có xu hướng giảm do các chính sách quy định và quản lý biên giới giữa các 

nước được thắt chặt và người dân cũng có nhiều lựa chọn các công việc trong nước hơn. Xu hướng 

phổ biến nhất trong đi làm ăn xa hiện nay là đi làm công nhân ở các KCN (đi làm ăn xa thường 

xuyên), chiếm tỷ lệ khoảng 68,7% trong cộng đồng DTTS di cư lao động (CARE, 2020). 

Di cư lao động DTTS có những nguyên nhân tại nơi đi và những sức hút từ nơi đến. Tại nơi đi là 

những khó khăn trong lao động và việc làm như: thiếu vốn đầu tư và phát triển sản xuất; thu nhập 

thấp và không ổn định do thiếu việc làm; công việc mang tính thời vụ, bấp bênh; thiếu đất sản xuất 

hoặc đất cằn cỗi không thể canh tác; nông nghiệp được hiện đại hóa dẫn đến dư thừa lao động; tại 

vùng DTTS còn ít các công ty, nhà máy để có thể sử dụng nguồn lao động tại chỗ. Trong khi đó, tại 

nơi đến, nhu cầu của thị trường lao động ngày càng cao, nhiều công việc không yêu cầu cao về trình 

độ học vấn hay tay nghề, thu nhập lại cao hơn và khá ổn định so với sản xuất nông nghiệp… 

Các nghiên cứu về đi làm ăn xa ở Việt Nam đều cho thấy, thu nhập do người DTTS lao động di 

cư mang về là một nguồn lực quan trọng trong việc tạo sinh kế và tăng thu nhập cho gia đình. Nguồn 

tiền từ những lao động đi làm ăn xa gửi về có tác động tích cực với đời sống, cải thiện được việc tiếp 

cận các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, y tế, nhà ở, vệ sinh và nước sạch, thông tin) cho gia đình họ 

và cho cộng đồng (UNFPA, 2015; Tổng cục Thống kê, 2012). 

Tuy nhiên, nguồn thu nhập đó chỉ cao hơn so với thời điểm mà lao động chưa di cư. Bởi thực tế, 

đại đa số lao động người DTTS đều chưa qua đào tạo, khi rời bản làng, tham gia thị trường lao động 

ở các khu đô thị và công nghiệp, họ chỉ được làm những công việc đơn giản, nặng nhọc. Việc đi làm 

ăn xa cũng khiến lao động người DTTS đối diện với nhiều vướng mắc khác liên quan đến đời sống 

gia đình và những rào cản văn hóa - xã hội. Ở những vùng đồng bào DTTS có nhiều người đi làm ăn 

xa, có hiện tượng người già và con cái không có ai chăm sóc, tỷ lệ trẻ em bỏ học cao và nhiều hệ lụy 

xã hội khác khi cha mẹ vắng nhà thời gian dài. Nếu mang con cùng đi thì đa số các gia đình phải đối 

diện nỗi lo lắng không xin được học cho con ở nơi mới. Theo số liệu điều tra của CARE (2020), 15% 

người đi làm ăn xa phải trở về vì không xin được học cho con. Cuộc sống của người di cư gặp nhiều 

khó khăn, không ít trường hợp vướng phải các tệ nạn xã hội. Tất cả những vấn đề đó đang đặt ra yêu 

cầu phải đồng bộ các chính sách ASXH cho người lao động và gia đình họ ở cả nơi đi và nơi đến. 

Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ cho lao động di cư người DTTS cần tính đến các đặc điểm đặc 

thù của người DTTS để quản lý các rủi ro và phát huy thế mạnh của họ, như tính liên kết cộng đồng 

lớn và niềm tin dựa trên quan hệ dân tộc. 

So với dân tộc Kinh chiếm đa số, người DTTS gặp những hạn chế và rào cản khi chuyển đổi cơ 

cấu việc làm, bao gồm trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật hạn chế và các điều kiện bất lợi về xã 

hội, kinh tế và địa lý. Theo điều tra của Tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) (2017), khoảng 

2/3 số lao động người DTTS làm các công việc “lao động đơn giản”, chiếm 67,66%, tiếp đến là “lao 

động có kỹ năng trong nông, lâm nghiệp” chiếm 17,59%, “lao động thủ công” là 4,94% và “nhân 

viên bán hàng và dịch vụ” chiếm 4,37%. Người DTTS di cư lao động thường gặp nhiều bất lợi do 

trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật hạn chế, thiếu tính ổn định lâu dài, được nhận đãi ngộ cho 

người lao động và vị thế xã hội tương xứng ở mức thấp và các điều kiện bất lợi về xã hội khác, nên 

họ có xu hướng rơi vào “nhóm ở giữa bị bỏ sót” (missing middle), bao gồm nhóm cận nghèo và thu nhập 
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trung bình thấp (UNDP & VASS, 2016). Do thiếu kỹ năng lao động, họ chủ yếu làm những việc giản 

đơn trong các công ty hay xưởng tư nhân và chỉ những người có bằng THPT mới được tuyển dụng 

làm công việc kỹ thuật ở các công ty liên doanh với nước ngoài. Chẳng hạn, tại huyện Trà Cú, tỉnh 

Trà Vinh, những người Khơ-me đi làm ở KCN Bình Dương thường phải làm những việc nặng nhọc 

song lương thấp: nam giới thường làm các việc như chà nhám1, đốt lò; nữ làm những việc thủ công 

trong các công ty may giày, quần áo (Ngô Thị Phương Lan, 2019). Điều này khiến họ đặc biệt dễ tổn 

thương do không đủ điều kiện nhận trợ giúp xã hội và không thể tiếp cận bảo hiểm xã hội (Coxhead 

và cộng sự, 2016; UNDP & VASS, 2016). Phân biệt đối xử cũng cản trở người DTTS di cư đòi hỏi 

các quyền kinh tế và xã hội của mình (Oxfam, 2017).   

Bên cạnh đó, người DTTS cũng đối mặt với những rào cản đặc thù trong việc hình thành mạng 

lưới xã hội, hòa nhập vào cấu trúc xã hội đô thị, duy trì các thực hành văn hóa. Trải nghiệm về các 

rào cản trên không đồng nhất, mà nó phản ánh vị thế kinh tế - xã hội và phần nào gắn với đặc tính 

văn hóa mang tính quy ước của các nhóm dân tộc khác nhau. So với lao động di cư người Kinh, 

người DTTS di cư nông thôn - thành thị trải nghiệm nhiều thách thức về văn hóa, xã hội dựa trên 

yếu tố dân tộc khi họ phải làm việc và sinh sống tại thành thị - một môi trường hoàn toàn mới đối 

với họ (Lương Minh Ngọc và cộng sự, 2019). Người Chăm Islam ở tỉnh An Giang, khi đi làm ở các 

khu công nghiệp hay công ty tại Tp. Hồ Chí Minh, thường thuê nhà gần nhau để tiện cho việc ăn 

kiêng và cầu nguyện hàng ngày (Vương Xuân Tình - chủ biên, 2014). Người Khơ-me trong lao động 

ở đô thị và các khu công nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh thường lựa chọn sử dụng ngôn ngữ phổ thông 

khi giao tiếp với người Kinh; và khi giao tiếp cùng đồng tộc họ thường dùng tiếng Khơ-me để chia 

sẻ văn hóa. Qua đó, có thể thấy bản sắc tộc người của nhóm thiểu số ở thành thị gắn chặt hơn với 

việc chọn mã và sử dụng ngôn ngữ (Nguyễn Đức Lộc, Nguyễn Quang Huy, 2021).          

Qua tổng quan cho thấy, một số vấn đề trong mối liên hệ giữa ASXH và bản sắc tộc người của 

người DTTS di cư lao động còn chưa được nghiên cứu. Ví dụ như, trước những bất lợi liên quan đến 

di cư, người lao động DTTS đã có những chiến lược của cá nhân và của nhóm xã hội, phát huy vai 

trò và thế mạnh của đặc trưng tộc người để thích ứng với môi trường mới ra sao?  

Hay, đại dịch Covid-19 đã tác động đến hầu hết các khía cạnh đời sống xã hội, người DTTS di 

cư lao động càng bị ảnh hưởng nặng nề do mất việc làm, giảm thu nhập, thực hiện yêu cầu phòng 

chống dịch như cách ly hoặc giãn cách xã hội trong những nơi ở chật chội càng khiến cuộc sống của 

họ khó khăn hơn; thực trạng ASXH của họ như thế nào trong bối cảnh này? Họ đã được hưởng các 

chính sách và sự hỗ trợ của xã hội như thế nào? Họ đã ứng phó như thế nào với điều kiện sống mới?  

 4. Kết luận 

Lao động nông thôn di cư ra thành thị và các khu công nghiệp đang là một xu hướng mạnh mẽ, 

có vai trò rất quan trọng trong quá trình sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, đây 

cũng là lực lượng lao động còn gặp nhiều khó khăn về đời sống, dễ bị tổn thương về văn hóa và khó 

tiếp cận với các chính sách ASXH. Trong những năm tới, xu hướng người lao động di cư sẽ tiếp tục 

gia tăng. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và tính công bằng cho lực lượng lao động di cư này, Nhà 

nước cũng như các thành phố, các địa phương có các KCN cần xây dựng và thực hiện các chính sách 

đối với người lao động nhập cư một cách đồng bộ, quan tâm tới ASXH và văn hóa của người nhập 

cư, nhất là nhóm DTTS. 

Tổng quan nghiên cứu chỉ ra rằng, có một số nghiên cứu về lao động di cư ở KCN, song chưa 

có nghiên cứu chuyên sâu về di cư và bản sắc tộc người của người lao động di cư thuộc nhóm DTTS. 

 
1 Chà nhám là làm nhẵn bóng vật liệu như gỗ, tường, sàn nhà, kim loại… 
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Thực tế cho thấy những bất lợi mà cộng đồng DTTS đang gặp phải, mặc dù đã có nhiều tiến bộ 

trong thực tiễn về vận động xã hội và xây dựng chính sách được thực thi gần đây. Vì thế, những 

hạn chế trong chính sách và thực thi chính sách đối với những nhóm dễ tổn thương và thiệt thòi 

nhất cần được nhìn nhận thấu đáo, tổng thể, để có những gợi ý về chính sách mang tính bao trùm 

và tập trung hơn. 
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