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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ASXH An sinh xã hội

BHYT Bảo hiểm y tế

BHXH Bảo hiểm xã hội

BHTN Bảo hiểm thất nghiệp

CDI Trung tâm Hội nhập và phát triển

DNLAC Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Đồng Nai

GFCD Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng

HĐLĐ Hợp đồng lao động

ILO Tổ chức Lao động Quốc tế

LĐLĐ Liên đoàn Lao động

LIGHT Viện phát triển sức khoẻ cộng đồng Ánh Sáng

NLĐ Người lao động

NLĐDC Người lao động di cư

PLD Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển

PVS Phỏng vấn sâu

SDRC Trung tâm nghiên cứu tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng

SISS Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh

UBND Uỷ ban Nhân dân

VJUSAP Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam
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LỜI NÓI ĐẦU 
Khuyến nghị ILO 202 về Sàn an sinh xã hội, thông qua năm 2012, đưa ra một quan điểm mới về sàn 
an sinh xã hội cho toàn dân, theo đó các quốc gia thành viên phải xây dựng một hệ thống an sinh 
xã hội toàn diện bao gồm các đảm bảo an sinh xã hội cho suốt vòng đời của công dân. Đây là lần 
đầu tiên, ILO đề xuất mở rộng các chế độ an sinh xã hội cho người lao động trong nền kinh tế phi 
chính thức. Đồng thời, khuyến nghị này tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào 
đối thoại quốc gia với nhà nước trong việc xác định sàn an sinh xã hội ở từng quốc gia và lộ trình 
thực hiện.

Việt Nam đã tham gia thử nghiệm và thông qua Khuyến nghị 202. Chiến lược an sinh xã hội 2012-
2020 là một nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện khuyến nghị này và đã có một số 
thay đổi trong luật. Tuy nhiên, đa số người lao động di cư chưa được tiếp cận đầy đủ và công bằng 
đến an sinh xã hội.  

Nghiên cứu này nhằm cung cấp cho công chúng, các tổ chức quan tâm và các nhà hoạch định 
chính sách một bản tóm tắt các phát hiện chính về rào cản pháp luật và thực tiễn đối với người lao 
động di cư và các thực hành tốt thúc đẩy và hỗ trợ họ trong tiếp cận tới và hưởng lợi từ hệ thống 
an sinh xã hội. Nghiên cứu đưa ra các phân tích và khuyến nghị đóng góp vào các cuộc trao đổi về 
chính sách, cũng như phục vụ cho chương trình của Oxfam và đối tác địa phương.

Oxfam hợp tác với nhóm chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ và mạng 
lưới các tổ chức đối tác địa phương thực hiện nghiên cứu này từ cuối năm 2014. Nghiên cứu được 
thực hiện tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đối tượng nghiên cứu là lao động 
di cư nội địa, làm trong khu vực kinh tế chính thức và phi chính thức gồm người bán hàng rong, 
công nhân xây dựng, may mặc và điện tử. 

Nghiên cứu này  là một trong các hoạt động của chương trình Quyền Lao động của Oxfam. Chương 
trình Quyền Lao động của Oxfam hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam bao gồm Công 
đoàn, tổ chức phi chính phủ địa phương và các viện nghiên cứu nhằm thúc đẩy quyền lao động, 
tăng quyền năng của người lao động, đặc biệt là lao động di cư và phi chính thức, trong việc cải 
thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống và tiếp cận tốt hơn tới an sinh xã hội. 

Chúng tôi hy vọng các bạn tìm thấy thông tin thú vị và bổ ích từ báo cáo này. 

Oxfam tại Vietnam

Giám đốc

Babeth Lefur
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LỜI CẢM ƠN
Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn Oxfam tại Việt Nam, chính quyền và các cá nhân tại thành 
phố Hà Nội, thành phố Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hoà đã tạo điều kiện 
thuận lợi để chúng tôi tiến hành nghiên cứu này. 

Xin gửi lời cảm ơn tới các chị Lê Kim Thái, Văn Thu Hà và Nguyễn Thu Hương của Oxfam tại Việt Nam 
đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu ngay từ khâu xây dựng đề xuất nghiên cứu, thiết kế 
nghiên cứu và hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu này.

Nhóm nghiên cứu cũng nhận được sự hợp tác và hỗ trợ tích cực của các tổ chức phi chính phủ Việt 
Nam trong mạng lưới Hành động vì quyền của Lao động di cư (M.net)1 , trong quá trình xây dựng bộ 
công cụ nghiên cứu, tổ chức khảo sát thực địa, viết một số chuyên đề tổng quan chính sách và 
góp ý cho báo cáo nghiên cứu.

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn những người đã tham gia các cuộc khảo sát và phỏng vấn này, những 
người lao động di cư và nhóm công nhân nòng cốt tại các thành phố nêu trên. Chúng tôi không thể 
hoàn thành cuộc nghiên cứu này nếu không nhận được sự đồng ý tham gia và sự tham gia nhiệt 
tình của họ. 

Xin cảm ơn các nhà khoa học, các nhà làm chính sách và các nhà quản lý đã đọc và góp ý cho bản 
thảo báo cáo này tại các hội thảo tham vấn.

Nhóm nghiên cứu

1 Bao gồm: Trung tâm Hội nhập và phát triển (CDI), Viện phát triển sức khoẻ cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT), Trung 
tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD), Viện nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển 
(PLD), Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (VJUSAP), Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Đồng Nai 
(DNLAC) và Trung tâm nghiên cứu tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng (SDRC).
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu “Rào cản pháp luật và thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh 
xã hội” được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Quyền Lao động của Oxfam tại Việt Nam, do 
Oxfam và Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phối hợp với các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong 
mạng lưới Hành động vì quyền của Lao động di cư (M.net) triển khai từ cuối năm 2014 tại 4 tỉnh 
thành gồm Hà Nội, Bắc Ninh, TPHCM và Đồng Nai. Nghiên cứu tập trung vào 4 ngành có đông NLĐDC 
làm việc, kể cả trong khu vực phi chính thức, là may, điện tử, xây dựng, và bán hàng rong nhằm chỉ 
ra những rào cản nhưng đồng thời cũng tìm kiếm các sáng kiến, các thực hành tốt trong việc hỗ 
trợ NLĐDC, và qua đó đề xuất các giải pháp để nhóm đối tượng đông đảo nhưng yếu thế này có thể 
tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ASXH tốt hơn. 

Phát hiện chính từ nghiên cứu 

1. Các tiến bộ về bảo vệ quyền và lợi ích ASXH của NLĐDC

Hệ thống pháp luật Việt Nam trong những năm vừa qua đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong 
việc bảo vệ quyền ASXH của người lao động và mở rộng độ bao phủ của hệ thống ASXH theo gợi ý 
của Khuyến nghị ILO về Sàn ASXH cho toàn dân. 

Kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp luật và chính sách ASXH của Việt Nam liên quan đến NLĐDC 
cho thấy, trong giai đoạn 2011–2015, Nhà nước đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung nhiều điểm mới 
trong các bộ luật, luật và văn bản dưới luật nhằm mở rộng các đối tượng hưởng lợi trong hệ thống 
ASXH, trong đó có NLĐDC nói chung và NLĐDC trong khu vực phi chính thức nói riêng.  Lao động phi 
chính thức được đưa vào điều chỉnh trong một loạt các luật như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc 
làm, Luật Lao động là bước tiến mới trong đảm bảo ASXH toàn dân. Bộ Luật Lao động 2012 đã đưa 
ra các quy định cụ thể đảm bảo quyền ASXH của nhóm giúp việc gia đình. Luật Việc làm đã mở 
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rộng đối tượng tham gia bảo hiểm việc làm tới người lao động có hợp đồng đủ 1 tháng trở lên. Luật 
BHXH cũng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đến lao động có hợp đồng đủ 1 tháng trở 
lên và nới lỏng các điều kiện để NLĐ dễ tham gia BHXH tự nguyện. 

Một số Luật và chính sách đã hướng tới bảo vệ quyền lợi của  người di cư, điển hình là Luật BHYT 
2014 và Luật BHXH 2014. Luật BHYT 2014 đã vạch lộ trình cụ thể để xóa bỏ phân biệt đối xử với người 
di cư. Quyền tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ của NLĐDC được mở rộng thông qua sổ tạm 
trú và NLĐDC có thể tham gia vào BHXH tự nguyện tại nơi họ di cư đến. Các địa phương có đông 
NLĐDC đều có chính sách ưu đãi giá nước sạch cho người lao động thuê nhà.

Chiến lược ASXH 2012-2020 cũng xác định NLĐDC là một trong các nhóm yếu thế cần được hỗ trợ. 
Với các tiêu chí xác định nghèo mới của Nhà nước từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai 
đoạn 2016-2020,  NLĐDC có cơ hội được thụ hưởng các chính sách bảo trợ xã hội như là một nhóm 
đối tượng khó khăn thuộc nghèo đa chiều.

2. Khó khăn của NLĐDC và các hạn chế về chính sách và thực tiễn 

• NLĐDC là một nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương tại khu đô thị, tuy nhiên họ được tiếp cận rất 
ít tới các chính sách ASXH.

Về việc làm, tỷ lệ thất nghiệp của người di cư cao và một bộ phận đáng kể có công việc thiếu ổn 
định. Mức thu nhập cơ bản của hầu hết NLĐDC chưa đáp ứng đủ nhu cầu sống tối thiểu, và họ 
thường bị loại ra khỏi các chương trình giảm nghèo và vay vốn tạo việc làm.  

Tỷ lệ thất nghiệp của người di cư cao gần gấp năm lần so với tỷ lệ thất nghiệp của lao động từ 15 
tuổi trở lên, tập trung chủ yếu ở nhóm thanh niên 15-24 tuổi.

Một bộ phận đáng kể trong số những NLĐDC hiện có công việc thiếu ổn định, bấp bênh, đặc biệt là 
khu vực phi chính thức (59%). Mức thu nhập cơ bản của hầu hết lao động di cư chưa đáp ứng đủ 
nhu cầu sống tối thiểu và nữ có mức thu nhập cơ bản thấp hơn nam.

NLĐDC phải trả chi phí kép do không có hộ khẩu tại nơi đến, đặc biệt là các chi trả cho những dịch 
vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, điện nước sinh hoạt cao hơn hẳn so với dân cư địa 
phương. Trong khi đó, NLĐDC phải chi trả nhiều khoản chi thường xuyên mà người tại địa phương 
thì không.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có chính sách hỗ trợ tạo việc làm dành riêng cho NLĐDC. NLĐDC bị loại 
ra khỏi các chương trình giảm nghèo, không thể tiếp cận được các chương trình vay vốn tạo việc 
làm. Chính sách quản lý đô thị chỉ tập trung vào làm gọn sạch đô thị mà không tính đủ đến nhu cầu 
sinh kế của NLĐDC bán hàng rong khiến họ luôn bị xua đuổi và bấp bênh về môi trường làm việc.

Về BHXH, 99% NLĐDC khu vực phi chính thức không có bảo hiểm xã hội, để hỗ trợ họ giảm thiểu 
rủi ro khi bị ốm đau, tai nạn lao động, tuổi già, và chủ động bù đắp phần thu nhập bị suy giảm 
hoặc bị mất do các rủi ro đó.

Nhiều NLĐDC không có BHXH bắt buộc là do không có HĐLĐ, hoặc chỉ có HĐLĐ ngắn hạn hoặc hợp 
đồng miệng. Nhiều NSDLĐ không ký HĐLĐ theo đúng luật định và tránh né các trách nhiệm đóng 
BHXH đối với NLĐ trong khi đó chế tài xử phạt không đủ răn đe, và thiếu nhân lực kiểm tra giám sát 
việc thực thi pháp luật. 100% NLĐ DC làm xây dựng và 50% NLĐDC làm may mặc trong nghiên cứu 
này chỉ có hợp đồng miệng. 

NLĐ DC phi chính thức không mặn mà với BHXH tự nguyện. Có nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là 
công tác truyền thông chính sách BHXH chưa hiệu quả, mức đóng BHXH tự nguyện vượt ngoài khả năng 
so với mức thu nhập của NLĐDC, và quy định về BHXH tự nguyện vẫn còn bất cập so với BHXH bắt buộc,  
chỉ có hai gói dịch vụ là hưu trí và tử tuất, trong khi BHXH bắt buộc có thêm các gói dịch vụ ngắn hạn rất 
thiết thực với người lao động là chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.  
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Về BHTN, NLĐDC khó đáp ứng được điều kiện tham gia  bảo hiểm và phương pháp tính hỗ trợ BHTN 
tạo ra sự bất bỉnh đẳng

NLĐDC khó đáp ứng đủ 4 điều kiện để được thụ hưởng BHTN theo quy định. Mặt khác, phương pháp 
tính hỗ trợ BHTN theo tỷ lệ thu nhập tạo ra sự bất bình đẳng giữa nhóm NLĐ có  thu nhập thấp và 
nhóm NLĐ có thu nhập cao, chưa bảo đảm được phân phối lại thu nhập một cách công bằng.

Về Bảo trợ xã hội, NLĐDC chưa được tính đến như là một đối tượng được thụ hưởng chính sách 
bảo trợ xã hội tại nơi đến 

13,2% trẻ em dưới 6 tuổi con của NLĐDC không được tiếp cận tới BHYT. NLĐDC chưa được tính đến 
như là một đối tượng được thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại nơi đến mặc dù họ thường đối 
mặt với những điều kiện sống khó khăn và rất cần sự hỗ trợ trong cuộc sống. 

Về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, NLDDC gặp khá nhiều rào cản, bao gồm các quy định về 
phân bổ ngân sách dựa trên dân số thường trú; một số qui định về tiếp cận dịch vụ ASXH còn gắn 
với hộ khẩu; chi phí và chất lượng dịch vụ; và từ chính nhận thức của NLĐDC. 

Một rào cản xuyên suốt trong việc hạn chế NLĐDC và gia đình họ tiếp cận dịch vụ công (y tế, giáo 
dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh) là quy định trong phân bổ ngân sách.Việc phân bổ ngân sách hiện 
nay về cơ bản vẫn dựa trên dân số thường trú làm tăng gánh nặng cho các địa phương có đông 
người nhập cư, tăng áp lực lên các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo cơ sở cho chính 
quyền địa phương dành ưu tiên trước hết cho những người có hộ khẩu thường trú trước tình trạng 
quá tải, cầu vượt cung của các hạ tầng cơ sở xã hội, nhất là về giáo dục và y tế. Có tới 21,2% trẻ 
di cư được khảo sát trong độ tuổi từ 6 -14 tuổi không đi học. Đây là con số đáng báo động về tình 
trạng trẻ không tiếp cận được hệ thống giáo dục. Chỉ có 7,7% trẻ em di cư đi nhà trẻ công lập, và 
12% trẻ em di cư đi học trường mẫu giáo công lập. Hầu hết các trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo đều là các 
nhà trẻ, mẫu giáo tư nhân hoặc các nhóm giữ trẻ tại gia đình. 

Có tới 76,5% NLĐDC khu vực phi chính thức chưa tham gia BHYT.  71% NLĐDC không tiếp cận được 
tới dịch vụ y tế công và chỉ có 44% NLĐDC có BHYT sử dụng thường xuyên thẻ BHYT. Những rào cản 
tiếp cận BHYT của NLĐDC và gia đình họ một phần do nhận thức (không có nhu cầu, không quan 
tâm, 43,5%), một phần do thiếu khả năng tài chính (48,7%), một phần do thiếu thông tin không 
biết mua ở đâu (15,3%), và một phần do muốn mua BHYT tại thành phố nhưng không có hộ kh ẩu 
nên không mua được. Không thuận tiện về thời gian, chờ đợi lâu, bất tiện trong đi lại, thủ tục hành 
chính phức tạp, cộng với thời gian phải dành cho lao động kiếm sống là các nguyên nhân chính 
dẫn đến tỷ lệ NLĐDC sử dụng thẻ BHYT thấp.

Hơn 2/3 NLĐDC trong nghiên cứu phải trả tiền nước cao gần gấp ba lần và tiền điện cao gần gấp 
đôi so với dân địa phương.

• Một số chính sách ASXH chưa phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm của NLDDC.

Nhiều chính sách ASXH liên quan đến người lao động di cư chỉ qui định chung chung, thiếu các 
hướng dẫn cụ thể, thiếu các nguồn lực cần thiết để triển khai thực hiện, và một số được thiết kế 
chưa phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm của người lao động di cư nên chưa tạo ra sự chuyển 
biến mạnh mẽ trên thực tế. 

Các thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, rất khó triển khai trong thực tiễn, cản trở sự tiếp 
cận của người được hưởng lợi. 

• Hạn chế trong công tác truyền thông về chính sách ASXH là rào cản lớn đối với việc tiếp cận 
ASXH của NLĐDC.

Đa số NLĐDC khu vực chính thức và hầu hết NLĐDC khu vực phi chính thức không hiểu biết đầy 
đủ về các quyền và lợi ích của mình tại nơi làm việc và nơi cư trú. Nguyên nhân quan trọng nhất 
dẫn đến tình trạng này là các chính sách ASXH ít được truyền thông hoặc hoạt động truyền thông 
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không đến được với họ. Chính sách an sinh xã hội về dịch vụ thông tin chỉ mới nhằm đảm bảo 
phương tiện cung cấp thông tin như báo chí, hệ thống phát thanh truyền hình, tuy nhiên chưa chú 
ý tới các kênh thông tin, chất lượng thông tin và trách nhiệm của các chủ thể cung cấp thông tin. 
Chưa có chương trình truyền thông đại chúng chính thức nào dành riêng cho cộng đồng đông đảo 
người di cư.  Đa số NLĐDC (36,4% NLĐDC khu vực chính thức và 87,3% NLĐ DC khu vực phi chính 
thức) không biết nơi nào có thể cung cấp thông tin và tư vấn về Luật Lao động và BHXH cho họ. Sự 
loại trừ một cách không chính thức vào các hoạt động tại địa phương cư trú cũng đã đồng thời loại 
trừ các kênh thông tin có ích đối với NLĐDC về ASXH. 

• Có nhiều sáng kiến tốt, thực hành tốt tại cấp cơ sở với sự phối hợp của các cơ quan chính 
quyền, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội và các cá nhân tính cực có thể gợi ý cho việc xây 
dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ NLĐDC. 

Có một số tổ chức, cá nhân tích cực hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm;  
nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; tiếp cận tới dịch vụ xã hội cơ bản như chăm sóc sức khỏe, đi học 
trường công cho trẻ em, mua điện nước giá rẻ, ổn định giá thuê phòng trọ, được biết các thông tin 
thiết thực và dễ hiểu về chính sách pháp luật; và trợ giúp trong những trường hợp  chi tiêu đột xuất 
như ma chay hiếu hỉ, lễ tết, ốm đau… 

Những sáng kiến này ngoài việc đem lại các hỗ trợ trực tiếp, còn giúp NLĐDC tham gia vào các 
mạng lưới xã hội chính thức và phi chính thức để tăng cơ hội tiếp cận thông tin về các chính sách 
ASXH dành cho họ. Điểm đặc sắc của những sáng kiến này là tính đa dạng về nội dung và hình thức 
hỗ trợ, tập trung vào tăng quyền cho chính NLĐDC thông qua tiếp cận thông tin, tăng tính chủ động 
tự tin, tinh thần tập thể và hòa nhập với cộng đồng nơi đến của NLĐDC, đồng thời thu hút sự tham 
gia tích cực của các bên liên quan khác nhau như chính quyền, đoàn hội, NSDLĐ, chủ trọ và các tổ 
chức cung cấp dịch vụ. 

Các kiến nghị  
NLĐDC có vai trò quan trọng và ngày càng tăng lên trong lực lượng lao động tại các thành phố. 
Trong khi đó, bộ phận dân số này chưa trở thành một đối tượng trực tiếp của các chính sách phát 
triển nói chung và các chính sách ASXH nói riêng. Để đảm bảo quyền và lợi ích của NLĐDC phù hợp 
với các mục tiêu ASXH quốc gia, góp phần vào phát triển bền vững, và NLĐDC có thể tiếp cận và thụ 
hưởng công bằng ASXH, cần kết hợp đồng thời các giải pháp tổng thể trong chiến lược về ASXH với 
các giải pháp gỡ bỏ những rào cản hiện nay. Nghiên cứu này đề xuất 8  kiến nghị sau đây:

1. Xây dựng chương trình tổng thể đối với NLĐDC liên quan đến các kế hoạch phát triển kinh tế-xã 
hội, các chính sách ASXH và các chính sách phát triển khác, trong đó xác định NLĐDC là một bộ 
phận quan trọng của lực lượng lao động

2. Rà soát và loại bỏ các qui định cho đến nay vẫn còn gắn các chính sách ASXH với hộ khẩu vì đây 
là một trong những rào cản lớn nhất đối với việc tiếp cận ASXH của NLĐDC

3. Nhà nước đồng chi trả BHXH tự nguyện cho lao động phi chính thức và mở rộng quyền lợi BHXH 
tự nguyện

4. Có cơ chế phù hợp để đảm bảo NSDLĐ phải có trách nhiệm đồng chi trả BHXH tự nguyện

5. Rà soát lại một số chính sách để đảm bảo NLĐDC được tiếp cận ASXH tốt hơn như: i)  
Chính sách  lương tối thiểu cần thực sự  đảm bảo mức sống tối thiểu; ii) Chính sách BHTN  cần 
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NLĐDC tiếp cận BHTN và xem xét lại phương pháp tính hỗ trợ 
BHTN để NLĐDC được hưởng lợi công bằng hơn
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6. Cần có các quy định, hướng dẫn chi tiết cho một số chính sách để đảm bảo thực thi như: i)Xây 
dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 196/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013 - quy định 
Trung tâm giới thiệu việc làm hỗ trợ NLĐ khi di chuyển từ địa phương này tới địa phương khác 
để làm việc. Cụ thể hướng dẫn rõ về cơ chế hỗ trợ và mức hỗ trợ; ii) Bổ sung thêm những nghị 
định, thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi tạo việc làm cho NLĐDC tại địa 
phương đến, nhằm tạo điều kiện cho NLĐDC được tiếp cận với nguồn vốn vay này để tạo việc 
làm, ổn định cuộc sống tại nơi đến; iii) Bổ sung văn bản hướng dẫn chi tiết việc thi hành một 
số quy định tại Khoản 1, Điều 38, Luật BHXH 2014. Quy định chi tiết mức hỗ trợ, đối tượng hỗ 
trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện.

7.  Thúc đẩy các hoạt động truyền thông, đa dạng hóa các hình thức, các kênh truyền thông để 
tăng khả năng tiếp cận thông tin của NLĐDC, nhất là trong khu vực phi chính thức

8. Chính thức hóa, mô hình hóa các sáng kiến tốt hỗ trợ NLĐDC để có thể nhân rộng và phát huy 
tác dụng của các thực hành tốt về hỗ trợ cho NLĐDC của các tổ chức xã hội, các đoàn thể trong 
nước, có tham khảo và học tập các bài học trên thế giới và tiếp tục sử dụng có hiệu quả trợ 
giúp kỹ thuật và tài chính của các tổ chức xã hội quốc tế
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GIỚI THIỆU

Mục tiêu của Báo cáo
Di cư lao động nông thôn – thành thị là một xu hướng ngày càng tăng lên trong bối cảnh công nghiệp 
hoá và đô thị hoá tại Việt Nam. Sự giảm sút nhu cầu lao động nông nghiệp, gia tăng cơ hội việc làm và 
thu nhập tại các đô thị, khu công nghiệp và sự cải thiện cơ sở hạ tầng đường bộ đẩy nhanh quá trình 
di cư lao động nông thôn – thành thị. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu khách quan về việc xây dựng 
và hoàn thiện các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động di cư (NLĐDC). 

Báo cáo nghiên cứu rào cản pháp luật và thực tiễn đối với NLĐDC trong tiếp cận an sinh xã hội 
(ASXH) cung cấp những bằng chứng về các rào cản pháp lý và rào cản thực tiễn hiện nay đối với 
người lao động di cư làm việc trong khu vực chính thức và phi chính thức trong việc tiếp cận ASXH 
tại các đô thị và khu công nghiệp. Nghiên cứu cũng tìm kiếm và nêu lên các điển hình tốt về hỗ trợ 
cho người di cư tiếp cận và hưởng lợi từ hệ thống bảo trợ xã hội và chính sách xã hội. Những phát 
hiện về các rào cản và các điển hình tốt là cơ sở quan trọng để đề xuất các thay đổi chính sách 
cũng như thực thi hiệu quả các chính sách về ASXH đối với NLĐDC.

Các khái niệm trong nghiên cứu
An sinh xã hội. Trong Chiến lược ASXH Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, khái niệm ASXH bao gồm 
một hệ thống các chính sách và chương trình do Nhà nước, các đối tác xã hội và tư nhân thực hiện 
nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực của cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng quản lý rủi ro do mất việc 
làm, tuổi già, ốm đau, rủi ro do thiên tai, chuyển đổi cơ cấu, khủng hoảng kinh tế, dẫn đến mất 
thu nhập và giảm khả năng tiếp cận đến hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản (viện KHLĐXH, 2013, tr.54). 
Chính sách ASXH Việt Nam giai đoạn 2012-2020 dựa trên 4 trụ cột cơ bản như sau:

• Nhóm chính sách việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu và giảm nghèo: nhằm hỗ trợ người dân 
chủ động phòng ngừa các rủi ro thông qua sự tham gia thị trường lao động để có được việc làm 
tốt, thu nhập tối thiểu và giảm nghèo bền vững. 

• Nhóm chính sách bảo hiểm xã hội: nhằm hỗ trợ người dân giảm thiểu rủi ro khi bị ốm đau, tai 
nạn lao động, tuổi già...thông qua sự tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) để chủ 
động bù đắp phần thu nhập bị suy giảm hoặc bị mất do các rủi ro trên. 

• Nhóm chính sách bảo trợ xã hội: bao gồm các chính sách thường xuyên và đột xuất nhằm hỗ 
trợ người dân khắc phục các rủi ro không lường trước hoặc vượt quá khả năng kiểm soát (mất 
mùa, đói, nghèo kinh niên). 

• Nhóm chính sách dịch vụ xã hội cơ bản: nhằm tăng cường cho người dân tiếp cận hệ thống 
dịch vụ cơ bản ở mức tối thiểu, bao gồm giáo dục tối thiểu, y tế tối thiểu, nhà ở tối thiểu, nước 
sạch và thông tin truyền thông. 
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Hệ thống ASXH Việt Nam

Việc làm, đảm bảo 
thu nhập tối thiểu 

và giảm nghèo

Tạo việc làm BHXH bắt buộc
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 xã hội cơ bản

Người lao động di cư được chọn trong nghiên cứu này là những người từ các nơi khác ngoài tỉnh/
thành phố mà họ hiện đang sống và đang làm việc trong 4 nhóm ngành (may, điện tử, xây dựng, và 
bán hàng rong) nhưng chưa có hộ khẩu thường trú. Những người có đăng ký tạm trú và không đăng 
ký tạm trú nhưng thực tế cư trú từ 6 tháng trở lên đều được bao gồm trong dân số nghiên cứu. 

NLĐDC khu vực chính thức bao gồm NLĐDC làm việc có hợp đồng lao động bằng văn bản từ 1 tháng 
trở lên  trong ngành may và điện tử.

NLĐDC khu vực phi chính thức là NLĐDC làm việc có hợp đồng thoả thuận miệng hoặc không có 
hợp đồng lao động, những người tự tạo việc làm cho chính mình trong ngành may, xây dựng và bán 
hàng rong.
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Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp đồng tham gia với sự hợp tác và tham gia của 3 nhóm chính: 
(i) các nhà nghiên cứu của SISS; (ii) các tổ chức phi chính phủ là đối tác với Oxfam tại Việt Nam 
trongchương trình Quyền Lao động, gồm: CDI, LIGHT, GFCD, PLD, VJUSAP, DNLAC và SDRC; (iii) đại diện 
NLĐDC; khảo sát định tính và định lượng tại 4 địa bàn nghiên cứu tiêu biểu gồm Hà Nội, Bắc Ninh, 
Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) và Đồng Nai; tập trung vào 4 ngành có đông NLĐDC làm việc là may, 
điện tử, xây dựng, và bán hàng rong với cơ cấu phân theo khu vực chính thức và phi chính thức như 
sau: Qui mô mẫu bằng nhau cho 4 địa bàn và 4 ngành khảo sát, trong đó 100% NLĐDC ngành điện 
tử thuộc khu vực chính thức; 50% NLĐDC ngành may khu vực chính thức và 50% khu vực phi chính 
thức; 100% NLĐDC ngành xây dựng khu vực phi chính thức và 100% NLĐDC bán hàng rong khu vực 
phi chính thức. Cuộc nghiên cứu đã thực hiện 808 phỏng vấn định lượng (319 trong khu vực chính 
thức và 489 trong khu vực phi chính thức), 36 thảo luận nhóm, 48 phỏng vấn sâu đối với NLĐDC và 
các phỏng vấn chiến lược đối với nhiều bên liên quan khác như các cán bộ địa phương, tổ chức 
đoàn thể, luật sư, chủ nhà trọ, tổ chức xã hội. 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Kết quả nghiên cứu được trình bày lần lượt theo các trụ cột của ASXH, bắt đầu từ thực trạng tiếp 
cận đến các rào cản chính sách, các rào cản thực tiễn, và cuối cùng là các thực hành tốt trong hỗ 
trợ NLĐDC. Các trụ cột ASXH bao phủ trên nhiều lĩnh vực dành cho nhiều đối tượng thụ hưởng khác 
nhau trong khi NLĐDC chỉ là một nhóm đối tượng đặc thù; do vậy một số chính sách ASXH liên quan 
đến NLĐDC nhiều hơn một số chính sách khác. Cấu trúc của báo cáo nhằm chỉ ra mối quan hệ trực 
tiếp giữa các rào cản với tiếp cận ASXH của NLĐDC.       

1. VIỆC LÀM, THU NHẬP VÀ GIẢM NGHÈO CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ

1.1. Việc làm, hỗ trợ tạo việc làm

Các kết quả nghiên cứu di dân chỉ ra, tỷ lệ thất nghiệp của người di cư cao gần gấp năm lần so với 
tỷ lệ thất nghiệp của lao động từ 15 tuổi trở lên; tỷ lệ thất nghiệp tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi 
thanh niên 15-24 tuổi, là nhóm mới gia nhập vào thị trường lao động (Tổng cục Thống kê, 2012). 
Một bộ phận đáng kể trong số những NLĐDC hiện có công việc thiếu ổn định, bấp bênh, đặc biệt 
là khu vực phi chính thức. Lao động nông thôn di cư ra thành phố làm rất nhiều nghề hoặc việc 
làm nặng nhọc, độc hại, với trình độ lao động phổ thông (làm thuê trong các công trường xây dựng, 
các cơ sở sản xuất, tái chế nhựa, may mặc, da giày, bảo vệ,…), bán hàng rong, giúp việc gia đình… 
Phần lớn trong số họ làm việc trong các cơ sở kinh tế thuộc khu vực phi chính thức như các cơ sở 
kinh tế cá thể, kinh tế gia đình hoặc tự làm việc nên tỷ lệ được ký hợp đồng lao động thấp, hoặc có 
hợp đồng lao động thì chủ sử dụng lao động cũng ít quan tâm đến trách nhiệm thực hiện BHXH và 
các phúc lợi xã hội khác đối với người lao động trong các cơ sở kinh tế thuộc khu vực phi chính 
thức (Nguyễn, T., 2009). Ngay cả với những NLĐDC làm việc có hợp đồng lao động, họ cũng đối mặt 
với tình trạng việc làm bấp bênh, không ổn định (UN Việt Nam, 2010b). 

Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu cho thấy, NLĐDC có việc làm quanh năm nhưng thiếu ổn 
định, đặc biệt là đối với NLĐDC khu vực phi chính thức. Tính cả việc làm theo mùa vụ, LĐDC khu 
vực phi chính thức có việc làm không ổn định lên tới 59% (Biểu đồ 1).  Nếu so sánh giữa các ngành 
mà NLĐDC đang làm việc thì sự khác biệt về mức độ ổn định là rất lớn. Những người bán hàng rong 
có tỷ lệ việc làm quanh năm nhưng không ổn định cao nhất, chiếm 58,3%, sau đó đến công nhân 
xây dựng (51,5%) rồi tới công nhân may mặc phi chính thức (39,3%), thấp nhất là công nhân may 
mặc chính thức (10,7%) và công nhân điện tử (16,9%) (Biểu đồ 2).  Nếu tính cả việc làm theo mùa 
vụ thì công nhân xây dựng có tỷ lệ cao nhất (65%) sau đó là bán hàng rong (62%). Các kết quả này 
cũng phù hợp với tính chất công việc họ.  Ngành may và điện tử dựa trên sản xuất công nghiệp có 
qui mô vừa và lớn, ít bị tác động bất lợi của điều kiện tự nhiên và môi trường làm việc bên ngoài. 
Trong khi đó, ngành xây dựng phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố thời tiết và thị trường. Nhu cầu 
công việc tăng lên rất cao vào mùa khô và những tháng cuối năm nhưng giảm mạnh vào mùa mưa. 
Tương tự, bán hàng rong thường tập trung vào các hoạt động chính là bán thức ăn, nước uống, rau 
quả, hoa, cây cảnh, đồ dùng cá nhân, sách báo, ve chai đồng nát,… Những hoạt động này thường 
không có nơi bán ổn định hoặc thiếu điều kiện thuận lợi, an toàn, và phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, 
không gian đô thị và môi trường xã hội. Do có tỷ lệ làm việc trong khu vực chính thức cao hơn nên 
nữ lao động di cư có việc làm ổn định cao hơn đáng kể so với nam lao động di cư (64% so với 50%). 
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Biểu đồ 1: Tính chất ổn định về việc làm của NLĐDC theo khu vực
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Biểu đồ 2: Tỷ lệ có việc làm quanh năm nhưng không ổn định phân theo ngành nghề
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Điều 34 và 35 Hiến pháp sửa đổi 2013 quy định mọi công dân có quyền được bảo đảm ASXH, 
có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc; người làm công ăn lương 
được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn. Hệ thống chính sách hỗ trợ tạo 
việc làm đã có nhiều điểm mới tiến bộ và quy định chi tiết dành cho một số nhóm việc làm cụ 
thể, đó là lao động trong khu vực phi chính thức, lao động giúp việc nhà. Hệ thống chính sách 
đã tạo điều kiện cho người lao động có nhiều cơ hội để tiếp cận việc làm cũng như có việc làm ổn 
định, có những quy định bắt buộc về môi trường lao động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người 
lao động, trong đó có một tỷ lệ không nhỏ là NLĐDC. 
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Tuy nhiên, cho đến nay chưa có chính sách hỗ trợ tạo việc làm dành riêng cho NLĐDC. Các chính 
sách việc làm chỉ tập trung vào đào tạo nghề và cung cấp thông tin về việc làm chung mà không 
tính tới việc đào tạo các kỹ năng mềm trong công việc và xã hội để NLĐDC, phần lớn là nông dân từ 
nông thôn ra, thích nghi được với môi trường làm việc công nghiệp và đô thị.  

Hơn nữa, mặc dù hệ thống chính sách hỗ trợ tạo việc làm đã có nhiều điểm mới tiến bộ và có 
sự quan tâm đến một số yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến NLĐDC, nhưng vẫn còn một số bất 
cập từ khung pháp lý và việc thực thi chính sách.Thiếu các quy định ràng buộc để đảm bảo 
thực thi các quy định pháp luật về đảm bảo việc làm ổn định, dẫn đến nguy cơ NLĐDC bị mất 
việc và bị vi phạm HĐLĐ đối với NLĐDC trong khu vực chính thức. Việc đơn phương chấm dứt 
HĐLĐ xác định thời hạn không báo trước của NSDLĐ có mức xử phạt quá thấp và người vi phạm chỉ 
bị xử phạt khi NLĐ khởi kiện, trong khi khả năng khởi kiện là rất hạn chế.

Bên cạnh đó, môi trường làm việc, điều kiện làm việc quá khắt khe tại các công ty gây ức 
chế đối với NLĐ như các quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân, uống 
nước, nghỉ ốm, và các chế tài nếu vi phạm,…  Sau một thời gian làm việc với áp lực cao như vậy, 
NLĐ không còn đủ sức khoẻ và sự nhanh nhẹn để tiếp tục công việc này, và đó là lúc mà họ đứng 
trước nguy cơ bị cho nghỉ việc.

“Mỗi ngày thường làm việc 8 tiếng, chủ nhật cũng vậy. Nếu làm bình thường thì 5 giờ tan làm, làm 
tăng ca thì 8 giờ tan làm, nhưng còn bắt xe và di chuyển, về đến nhà cũng là 9 giờ, sau đó ăn uống, 
tắm giặt, đi ngủ cũng là 11 giờ. Hôm sau tầm khoảng 5 giờ 45 đã phải bắt xe đến công ty. Khi có 
nhiều việc, công ty thường ép công nhân làm tăng ca, thêm giờ, kể cả vào chủ nhật.”(TLN CN3 điện 
tử, ĐN)

Ý kiến đánh giá môi trường làm việc của NLĐDC:

• - các quy định về thời gian làm việc quá khắt khe: 40,4%

• - quản lý, kiểm soát chặt chẽ trong thời gian làm việc: 39,1%;

• - các quy định về nghỉ ốm khắt khe:  28,9%

quản lý chặt chẽ về thời gian vệ sinh cá nhân, uống nước: 22,1%.

Bản thân NLĐDC, nhận thức về luật và pháp luật lao động chưa cao, khả năng thương lượng 
hạn chế và mang định kiến “người yếu thế”. Do đó, trước những vi phạm đơn phương chấm 
dứt lao động của NSDLĐ, NLĐDC dễ dàng chấp nhận. 

“Vì tụi tui học hành ít, am hiểu pháp luật có phần hạn chế. Bây giờ tụi tui nghèo, xác định nhận công 
việc được là vui lắm rồi.” (TLN công nhân xây dựng người Khmer, TPHCM).

Vai trò và trách nhiệm của Thanh tra lao động và Công đoàn trong việc giám sát thực thi luật 
về lao động và bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa cao, chưa bảo vệ được quyền lợi 
cho NLĐDC. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù NLĐDC đứng trước tình trạng vi phạm đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng thiếu vắng sự tham gia hỗ trợ của Thanh tra lao 
động, và Công đoàn.

“Công đoàn là người của công ty, ăn lương công ty sao dám đứng về phía người lao động. 
Tụi em không tin tưởng Công đoàn công ty, do đó có gì cũng im lặng chấp nhận không biết 
nói ai” (TLN CN may, ĐN).
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Những rào cản pháp lý và thực tiễn đối với NLĐDC khu vực phi chính thức

NLĐDC không thể tiếp cận được các chương trình vay vốn tạo việc làm bởi không đáp ứng được 
điều kiện bảo đảm tiền vay và quy trình, thủ tục xét duyệt căn cứ trên tình trạng cư trú là sổ hộ 
khẩu. Đối với NLĐDC khu vực phi chính thức, tính chất công việc bấp bênh, mang tính thời vụ cao 
(chiếm 59% mẫu khảo sát NLĐDC khu vực phi chính thức), phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách 
quan như thời tiết, thị trường, môi trường xã hội,… Trong khi đó, họ lại khó tiếp cận được với các 
chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương. Với đặc điểm di cư, NLĐDC khó được xét cho vay 
vốn bởi không đáp ứng được điều kiện bảo đảm tiền vay và quy trình, thủ tục xét duyệt căn cứ trên 
tình trạng cư trú là sổ hộ khẩu. 

Luật lao động, Luật việc làm và Nghị định 196/2013/NĐ-CP mặc dù có nhiều điểm tiến bộ tuy 
nhiên vẫn chưa đi vào thực tiễn tiễn bởi thiếu các văn bản hướng dẫn chi tiết, thiếu các quy 
định kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước có liên quan.

Bộ Luật Lao động 2012 có nhiều điểm mới nhằm đảm bảo sự hài hoà về quyền và lợi ích của 
NLĐ và NSDLĐ. Một điểm mới tạo sự tiến bộ trong Bộ luật này là đã hướng đến nhóm đối tượng 
lao động phi chính thức: nhóm người giúp việc gia đình với những quy định NSDLĐ phải ký 
HĐLĐ và đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cũng như trả tiền BHXH, BHYT để NLĐ tự mua. Luật 
Việc làm đã mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm việc làm, bao gồm người làm việc theo HĐLĐ hoặc 
hợp đồng không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn đủ 1 tháng trở lên; NLĐ tham gia bảo 
hiểm việc làm... tức là được tham gia hưởng BHTN nếu họ mất việc làm. Như vậy những quy định 
trong Luật Việc làm chính là “giá đỡ” cho lao động tự do, lao động phổ thông hiện nay. Nghị định 
196/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013 quy định Trung tâm giới thiệu việc làm hỗ trợ NLĐ khi 
di chuyển từ địa phương này tới địa phương khác để làm việc, nhưng chưa nêu cụ thể cơ chế hỗ 
trợ và mức hỗ trợ.

Tuy nhiên, cả hai luật và nghị định trên vẫn chưa đi vào thực tiễn bởi thiếu các văn bản hướng dẫn 
chi tiết, thiếu các quy định kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước có liên quan. 

Chính sách quản lý đô thị chỉ tập trung vào làm gọn sạch đô thị mà không tính đủ đến nhu cầu sinh 
kế của NLĐDC bán hàng rong khiến họ luôn bị xua đuổi và bấp bênh về môi trường làm việc. Điều 
này đi ngược lại tinh thần của Luật Việc làm nhằm bảo đảm quyền làm việc, tự do lựa chọn 
việc làm và nơi làm việc của người lao động.

1.2. Đảm bảo thu nhập tối thiểu

Theo Điều 90, Bộ Luật lao động 2012, mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho NLĐ làm công 
việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu 
của NLĐ và gia đình họ. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra chủ trương cải cách chính sách 
tiền lương, theo đó tiền lương phải được coi là giá cả sức lao động, được hình thành theo cơ chế 
thị trường có sự quản lý của Nhà nước, với mục tiêu tiến tới đảm bảo cho NLĐ sống được bằng tiền 
lương và tiền lương tối thiểu phải đáp ứng được các nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình. 

Thực tế, mức thu nhập của NLĐDC chính thức và phi chính thức có cao hơn mức lương tối thiểu 
nhưng đều không đáp ứng đủ các nhu cầu sống tối thiểu. Kết quả khảo sát định tính và định lượng 
của nghiên cứu cho thấy, mức thu nhập cơ bản của hầu hết lao động di cư chưa đáp ứng đủ nhu 
cầu sống tối thiểu. Mức lương cơ bản hàng tháng của công nhân xây dựng là cao nhất (4,7triệu), 
sau đó là bán hàng rong (4,2 triệu), công nhân điện tử và may mặc phi chính thức ( 4triệu) và thấp 
nhất là công nhân may chính thức  (3,8 triệu) (xem Biểu đồ 3). Tiền lương cơ bản bình quân của 
NLĐDC là 4,2 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nữ lao động di cư có mức thu nhập cơ bản thấp hơn nam 
lao động di cư (85% trong trường hợp công nhân chính thức và 76% trong trường hợp bán hàng 
rong). Để có có được mức thu nhập bình quân tương đương với nam giới nữ lao động di cư phải làm 
việc nhiều thời gian hơn. 
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Biểu đồ 3: Thu nhập bình quân từ lương cơ bản, các khoản phụ cấp, và tổng thu nhập 
bình quân nhân khẩu/tháng  phân theo ngành nghề 
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Những rào cản pháp lý và thực tiễn 

Quy định về mức lương tối thiểu không đáp ứng đủ nhu cầu tối thiểu và doanh nghiệp bám vào 
mức lương tối thiểu để ép tiền công của NLD. Mặc dù chính sách lương tối thiểu nhằm đáp ứng nhu 
cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ, nhưng trên thực tế, mức lương tối thiểu hiện nay chỉ 
mới đảm bảo được 60% mức sống cho NLĐ (Phạm, T.H.C, 2014). Quy định mức lương tối thiểu còn 
thấp như vậy, bên cạnh đó NLĐ còn bị bất lợi do khả năng đàm phán hạn chế, dẫn đến nhiều doanh 
nghiệp bám vào mức lương tối thiểu để ép tiền công của NLĐ. 

NLĐDC phải trả chi phí kép do không có hộ khẩu tại nơi đến, đặc biệt là các chi trả cho những dịch 
vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, điện nước sinh hoạt cao hơn hẳn so với dân cư địa 
phương (phần 4 dưới đây cung cấp những thông tin cụ thể hơn). Chi phí cuộc  sống tăng cao trong 
khi thu nhập không tăng tương xứng là khó khăn được nhắc đến nhiều nhất trong nhóm nhập cư 
(Actionaid, UKaid & Oxfam, 2012).

Trong khi đó, NLĐDC phải chi trả nhiều khoản chi thường xuyên mà người tại địa phương thì 
không, chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiền gửi về quê nuôi con, tiền về quê thăm gia đình (chiếm 
40,3% trong tổng cơ cấu chi tiêu của NLĐDC tại nơi đến). Mức chi tiêu cho ăn uống thường ngày 
chiếm 33,4%; chi tiêu cho các nhu cầu sống tối thiểu khác như chăm sóc sức khoẻ, học hành, ăn 
mặc, điện, nước… chiếm tỷ lệ rất thấp (tổng các chi phí này chỉ chiếm 10,7% trong cơ cấu chi tiêu) 
(xem Biểu đồ 4).

Do đó, NLĐDC trong khu vực chính thức không còn lựa chọn nào khác ngoài tăng ca cùng với việc 
cố gắng chấp hành tốt các quy định trong doanh nghiệp, hạn chế tối đa tình trạng vi phạm (tránh 
bị trừ các khoản phụ cấp) để có thêm nguồn thu nhập. NLĐDC khu vực phi chính thức không có bất 
kỳ khoản trợ cấp hay thu nhập tăng thêm ngoài tiền công hoặc thu nhập từ bán hàng rong thường 
thấp và bấp bênh, đời sống của họ do vậy còn khó khăn hơn so với nhóm NLĐDC khu vực chính 
thức. Và cả hai nhóm di cư đều cố gắng giảm đến mức thấp nhất các chi tiêu sinh hoạt cá nhân và 
cho con cái.
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Biểu đồ 4: Tỷ trọng các khoản chi tiêu thường xuyên của NLĐDC tại nơi đến
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Hộp 1: So sánh mức thu nhập cơ bản và chi tiêu cho các nhu cầu cơ bản 

Trường hợp 1: NLĐDC khu vực chính thức

Một gia đình có 2 vợ chồng và 2 con nhỏ đang sinh sống tại Đồng Nai. Vợ làm công nhân điện 
tử, chồng làm thợ hồ; có 2 con nhỏ đang sống cùng tại Đồng Nai (một bé đang học lớp 1 và 
1 bé đang học lớp mầm). Mức lương cơ bản của hai vợ chồng khoảng 7.000.000đồng/tháng; 
trong khi đó chi tiêu cả hộ gia đình cho các nhu cầu cơ bản là 7.900.000đồng/tháng (chưa  
tính chi phí khám chữa bệnh hàng tháng, vì 2 con còn nhỏ nên thường xuyên bị ốm nhẹ như 
ho, sổ mũi và cách chữa trị phổ biến là mua thuốc ở các nhà thuốc, khoảng 30.000đồng/lần). 
Kết quả tính toán cho thấy, mức lương cơ bản chỉ mới đáp ứng được 88,6% nhu cầu cơ bản, 
chưa tính chi phí chăm sóc sức khoẻ.

Trường hợp 2: NLĐDC khu vực phi chính thức

Một gia đình có 4 con. Con lớn học Đại học Bách khoa TP Biên Hòa, 1 con học lớp 11, 1 con học 
lớp 10 và 1 con 3 tuổi. Chồng làm bảo vệ được 5 triệu. Vợ bán ve chai được 5 triệu. Chi tiêu 
hàng tháng cho các nhu cầu cơ bản: Ăn uống: 6 triệu. Nhà ở: 1,2 triệu. Tiền học phí được miễn 
vì là đối tượng hộ nghèo, học giỏi nhưng phải đóng tiền học thêm của các con: 2,5 triệu. Tổng 
chi của các khoản trên là 9,5 triệu, chưa tính chi phí cho các nhu cầu cơ bản khác. Để có tiền 
cho con ăn học, vợ chồng chị đã thế chấp hộ khẩu ở quê, vay ngân hàng 60 triệu, vay 10 năm 
chưa trả vốn được, chờ khi nào con lớn đi làm trả nợ. Hàng tháng phải trích 750 ngàn để trả 
lãi ngân hàng.
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1.3. Giảm nghèo

NLĐDC thường bị loại ra khỏi các chương trình giảm nghèo. Dựa trên ngưỡng nghèo quốc gia là 6 
triệu/người/năm trở xuống đối với hộ nghèo và từ trên 6 triệu đến 7,8 triệu/người/năm đối với hộ 
cận nghèo ở thành thị (Thủ tướng Chính phủ, 2011) thì không có NLĐDC nào trong mẫu khảo sát 
là hộ nghèo, hộ cận nghèo để hưởng các chính sách hỗ trợ. Ngưỡng nghèo này là quá thấp so với 
thực tế và nhiều địa phương như TPHCM từ lâu đã không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, mà chỉ 
có hộ nghèo theo chuẩn của thành phố, cao hơn khá nhiều so với chuẩn quốc gia. Chuẩn nghèo 
được TPHCM xác định cho năm 2014-2015 là từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống đối với hộ 
nghèo và từ trên 16 triệu đến 21 triệu đồng/người/năm đối với hộ cận nghèo. Ngay cả với ngưỡng 
nghèo này, nếu tính tổng thu nhập bình quân nhân khẩu của hộ NLĐDC, bao gồm những người phụ 
thuộc đang sống chung tại TPHCM thì cũng chỉ 1% thuộc hộ nghèo và 1% thuộc hộ cận nghèo. Tuy 
nhiên, điều này không có nghĩa là họ không nghèo vì nhiều người phụ thuộc trong hộ của họ hiện 
đang sống ở nông thôn (với 31,9% số NLĐDC đã lập gia đình có con dưới 15 tuổi sống ở nông thôn, 
chưa tính ba mẹ họ là người cao tuổi), và một phần thu nhập của họ được chuyển về nông thôn cho 
các chi tiêu ở đó. Nếu gộp thêm những người này vào thì thu nhập bình quân nhân khẩu của hộ gia 
đình NLĐDC sẽ thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên đặc điểm này đã không được xem xét vì các chương 
trình đánh giá hộ nghèo hiện nay không tính tới nhóm dân di cư. Như thế, NLĐDC mặc nhiên bị loại 
ra khỏi các chương trình giảm nghèo.

“Các khoản tiền cho vay chủ yếu dành cho những hộ nghèo có hộ khẩu thường trú vì những hộ tạm 
trú không có nhà cửa ổn định, họ có thể đi nơi khác và địa phương không thể thu hồi vốn được.” 
(PVS cán bộ Hội Phụ nữ, TPHCM).

Mặc dù TPHCM là địa phương có nhiều chính sách giảm nghèo năng động và mở rộng cho người 
tạm trú dài hạn, những trường hợp NLĐDC được vay vốn từ chương trình giảm nghèo là rất hạn chế, 
kể cả những người có sổ tạm trú vì một số lý do sau: (1) Hầu hết những NLĐDC không có nơi ở ổn 
định, chỉ ở nhà trọ và đăng ký dưới hình thức danh sách lưu trú tập thể do chủ nhà trọ thực hiện. 
(2) Muốn được cấp sổ tạm trú, người đăng ký tạm trú phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà 
hoặc chỗ ở hợp pháp; nếu là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho 
thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản (Điều 30, Luật Cư trú 2006), trong khi trên thực tế 
ít người đáp ứng được điều kiện này. Lo ngại về khả năng thu hồi vốn đối với những người tạm trú 
nhưng không có sở hữu nhà ở tại địa phương làm cho đối tượng tiềm năng nhất này không thể tiếp 
cận được vốn vay từ các chương trình giảm nghèo của thành phố2. 

Với phương pháp đo lường nghèo đa chiều mới được phê duyệt của BLĐTBXH3, thì sẽ có một tỷ lệ 
lớn NLĐDC thuộc hộ nghèo. Theo đánh giá thí điểm sử dụng phương pháp đánh giá nghèo đa chiều 
và giảm nghèo bền vững của TPHCM, gồm cả những người tạm trú từ 6 tháng trở lên, những hộ tạm 
trú có tỷ lệ nghèo đa chiều gấp 3 lần so với hộ thường trú. (UBND TPHCM, 2015, tr.18). 

2 Các nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gồm (1) Quĩ Xoá đói giảm nghèo thành phố; (2) Tín 
dụng Ngân hàng Chính sách xã hội: Chương trình 316 cho hộ nghèo vay sản xuất kinh doanh; Cho vay học sinh sinh 
viên; Cho vay xuất khẩu lao động; Cho vay nước sạch & vệ sinh môi trường; (3) Quỹ quốc gia về việc làm; (4) Quỹ 156; 
(5) Quỹ CEP; (6) Quỹ tín dụng Hội Liên hiệp Phụ nữ.

3 Theo Đề án Tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng 
cho giai đoạn 2016 - 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015: 
ngoài chỉ số thu nhập để đo mức nghèo chính sách, sẽ có thêm 10 chỉ số khác để đo việc tiếp cận tới dịch vụ xã 
hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin); http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.
aspx?IDNews=23458
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Hộp 2: Nhiều NLĐDC được khảo sát thuộc diện nghèo đa chiều xem xét từ tiếp cận 
tới các dịch vụ xã hội cơ bản 

Về y tế: 76,4% NLĐDC khu vực phi chính thức và 43,3% số thành viên trong hộ lao động di cư 
nói chung không có BHYT. 

Về giáo dục: chỉ có 7,7% trẻ em di cư đi nhà trẻ công lập, và 12% trẻ em di cư đi học trường 
mẫu giáo công lập. 21,2% trẻ  di cư trong độ tuổi từ 6 -14 tuổi không đi học. 

Về nhà ở: 85% ở nhà trọ, 5,3% ở tại xưởng, 9,5% ở nhờ nhà người khác, và chỉ có 0,2% là ở 
nhà tự mua. Mặc dù diện tích sàn ở bình quân nhân khẩu  là 6,6 m2, đảm bảo mức tối thiểu 5 
m2   theo quy định nhưng có đến 12,3% nhà ở là nhà đơn giản và nhà tạm.

Về điện, nước sinh hoạt: có đến 37% sử dụng giếng khoan. Hơn 2/3 NLĐDC trong nghiên cứu 
phải trả tiền nước cao gần gấp ba lần và tiền điện cao gần gấp đôi so với dân địa phương.

Về nhà vệ sinh: 40,9% số NLĐDC sử dụng hố xí đơn giản và 0,2% không có hố xí.

Về thông tin: 87,3% khu vực chính thức NLĐDC không biết nơi nào có thể cung cấp thông tin 
và tư vấn về Luật Lao động và BHXH.

1.4. Các thực hành tốt về hỗ trợ tạo việc làm, đảm bảo thu nhập 
và giảm nghèo cho NLĐDC
Có một số tổ chức tích cực hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm thông qua 
cung cấp dịch vụ trực tiếp hoặc tổ chức NLĐDC.  Các dịch vụ giới thiệu việc làm phù hợp, có chất 
lượng được cung cấp miễn phí hoặc rẻ tiền là rất quan trọng để NLĐDC có thể tiếp cận được. NLĐDC 
được cung cấp thông tin việc làm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp hoặc kỹ năng kinh doanh thông 
qua các nhóm tự lực, câu lạc bộ, hay hợp tác xã. Những sáng kiến này tạo điều kiện thuận lợi để 
NLĐDC nâng cao vị thế của mình. Người LĐDC được tập hợp lại để cùng nhau học hỏi, tăng thêm 
hiểu biết về quyền của mình, tăng tính chủ động tự tin, tăng tinh thần tập thể và hòa nhập với cộng 
đồng nơi đến. 

Mô hình kết nối cung cầu lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên Hà Nội, trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố 
Hà Nội, có 25 năm hoạt động hỗ trợ việc làm thanh niên với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng 
và hiệu quả. Điểm đặc biệt của Trung tâm là không phân biệt đối xử giữa những người có hộ khẩu 
thường trú hay tạm trú, tổ chức giới thiệu việc làm miễn phí hoàn toàn cho NLĐ và tư vấn, tập 
huấn hòa nhập miễn phí cho học viên thuộc diện khó khăn, yếu thế như thanh niên nghèo, khuyết 
tật hay phục hồi sau cai nghiện. Để kết nối cung cầu lao động, Trung tâm có quan hệ thường xuyên 
với hơn 600 doanh nghiệp và là địa chỉ tin cậy để một số tổ chức xã hội, phi chính phủ liên kết và 
gửi người có nhu cầu đến để được dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm. Nhờ đó, 
Trung tâm đã giới thiệu việc làm được cho nhiều thanh niên, ví dụ như, chỉ trong 6 tháng đầu năm 
2015, Trung tâm ổ chức tư vấn việc làm cho 13,167 người; giới thiệu việc làm cho 3,317 người; tư 
vấn nghề cho 1,984 người; tư vấn hướng nghiệp cho 30,000 người4.

4 http://vieclamthanhnien.vn/tintuc/tinchitiet/tabid/111/Id/134/Trung-tam-Gioi-thieu-viec-lam-Thanh-
nien-Ha-Noi-Doi-moi-sang-tao-cung-tuoi-tre-Thu-do-lap-than-lap-nghiep.aspx
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Mô hình Hợp tác xã Di cư Ngày Mới: trao quyền và tăng năng lực cho NLĐDC   

HTX Di cư Ngày Mới chính thức thành lập và hoạt động từ năm 2011 theo Luật Hợp tác xã và Luật 
doanh nghiệp, với số sáng lập viên là 15 người, và sự hỗ trợ kỹ thuật của LIGHT. Nhóm thành viên 
sáng lập HTX đã cùng đóng góp một khoản vốn ban đầu là 300.000đ/người, thể hiện sự cam kết 
của thành viên. HTX đã thành công trong việc liên kết những người di cư, giúp đỡ nhau cùng phát 
triển kinh tế, huy động các nguồn lực nội sinh, nâng cao năng lực nhằm tạo việc làm và sinh kế 
bền vững cho NLĐDC.

Hợp tác xã hiện có 5 nhóm tổ ngành nghề: nhóm xe ôm, nhóm xe đẩy/bốc vác, nhóm bán hoa quả/
bán hàng rong, nhóm giúp việc, nhóm chăn nuôi. Thành viên HTX họp định kỳ hàng tháng. Các 
thành viên HTX được LIGHT hỗ trợ tập huấn về lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh 
nhỏ, đồng thời cũng đã thử nghiệm việc quản lý một quỹ quay vòng nhỏ hỗ trợ cho các mô hình 
kinh doanh hộ gia đình. Quỹ này đã hỗ trợ cho trên 30 lượt hộ gia đình kinh doanh với số vốn vay từ 
1.000.000đ – 4.000.000đ/mô hình, giúp cho một số hộ gia đình hoặc cá nhân người di cư phát triển 
kinh tế tốt hơn. Bên cạnh đó, thành viên HTX còn tham gia tích cực vào một số hoạt động truyền 
thông cộng đồng, nâng cao năng lực cho những người di cư khác cùng sinh sống trên địa bàn 
Phường Phúc Xá, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.

Đây là cách tiếp cận mới với lao động di cư, nhất là nữ lao động di cư, với bài học về sự trao quyền, 
tăng năng lực cho lao động nữ di cư thông qua tổ chức, thay vì cho từng cá nhân riêng lẻ, tạo tính 
năng động tập thể dựa trên hợp tác kinh tế và kinh doanh, tập trung vào 3 trụ cột: sự thăng tiến 
bản thân, sinh kế gia đình bền vững và đóng góp với cộng đồng ở nơi đến và nơi đi.

Mô hình CLB nữ giúp việc nhà: mô hình phối hợp giữa Hội Phụ nữ cấp cơ sở và tổ chức xã hội 
(GFCD)

GFCD cùng đối tác địa phương là Hội Phụ nữ phường tại 2 phường của TPHCM là Đa Kao và Tân 
Định và tại 2 phường của Hà Nội là Quan Hoa và Nghĩa Tân thành lập các CLB nữ giúp việc nhà. 
Mỗi CLB có khoảng 25 thành viên tham gia thường xuyên, gồm phần lớn là phụ nữ làm nghề 
giúp việc gia đình. Một số CLB còn huy động được cả sự tham gia của nữ chủ nhà, qua đó, tạo 
sự gắn kết, thấu hiểu nhau hơn giữa người làm thuê và người thuê. mỗi tháng câu lạc bộ sinh 
hoạt một lần vào tối thứ bảy hoặc tối chủ nhật theo các chủ đề do thành viên tự lựa chọn. Bên 
cạnh các nội dung sinh hoạt khác của câu lạc bộ , GFCD và đối tác lồng ghép tuyên truyền về 
kiến thức pháp luật liên quan đến người giúp việc gia đình cho cả người giúp việc và gia chủ, 
vận động gia chủ và người giúp việc gia đình ký HĐLĐ để tạo cơ sở pháp lý tốt hơn cho quyền 
lợi của cả hai bên; đồng thời, vận động người giúp việc gia đình mua BHYT tự nguyện để có điều 
kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn và đảm bảo tốt hơn về mặt ASXH. Hoạt động câu lạc bộ đã đạt 
một số kết quả như, tác động của CLB nữ giúp việc gia đình ở Phường Đa Kao từ khi thành lập 
đến nay, là: 17 chủ sử dụng lao động mua mua BHYT/ BHXH cho người giúp việc, trên 10 chủ 
giúp 50% phí BHYT, huy động những người hảo tâm giúp đỡ 2 chị bị bệnh nan y có con nhỏ; 3 
chị được vay vốn để khởi nghiệp kinh doanh.

“Nhờ tham gia CLB, em hiểu thêm về quyền của người lao động như vai trò của lao động giúp việc 
nhà, được nghỉ ngày lễ, ngày Tết, nếu làm ngày chủ nhật thì được trả thêm tiền, được chủ mua 
BHYT, v.v. Đồng thời, em thấy tay nghề mình được tăng lên và quan hệ với chủ nhà cũng tốt hơn…
”(chị ĐTTL, 52 tuổi, thành viên CLB, phỏng vấn qua điện thoại, tháng 9/2015)
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2. BẢO HIỂM XÃ HỘI 
Kết quả khảo sát cho thấy, trong khi hầu như tất cả những NLĐDC khu vực chính thức có BHXH và 
BHTN (97,8%) thì ngược lại hầu như không có ai trong khu vực phi chính thức có các loại bảo hiểm 
này (99%). Điều này cho thấy BHXH đối với người lao động trong khu vực phi chính thức vẫn chưa 
được thực hiện và mặc dù có những thay đổi về chính sách nhằm thu hút sự tham gia BHXH tự 
nguyện của người lao động nhưng chính sách này vẫn chưa đi vào cuộc sống.

2.1. BHXH bắt buộc

Theo Điều 3, Luật BHXH 2006, BHXH bắt buộc là loại hình BHXH mà NLĐ và NSDLĐ phải tham gia. Cụ 
thể, NLĐ tham gia BHXH bắt buộc là NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp 
đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động, xã 
viên, cán bộ quản lý làm việc và hưởng tiền lương, tiền công theo HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên trong 
các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã. Các quy định 
về BHXH bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều điểm tiến 
bộ: i) Quy định một cách tương đối thống nhất các chế độ BHXH bắt buộc đối với người lao động; ii) 
Từng bước điều chỉnh mức đóng và hưởng BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo cân đối thu- chi BHXH; iii) 
Điều chỉnh việc chi trả BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo nguyên tắc “mức hưởng BHXH được tính trên 
cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH”; iv) Mở rộng dần các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc cũng 
như tăng các chế độ BHXH đối với NLĐ nhằm đảm bảo mọi người lao động đều có quyền hưởng BHXH 
khi bị giảm hoặc mất thu nhập.

Những rào cản pháp lý và thực tiễn đối với BHXH bắt buộc

Nhiều NLĐDC không có BHXH bắt buộc là do không có HĐLĐ, hoặc chỉ có HĐLĐ ngắn hạn hoặc hợp 
đồng miệng.
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• Nhiều NSDLĐ không ký HĐLĐ theo đúng luật định và tránh né các trách nhiệm đối với NLĐ. 
NLĐDC, vốn đã yếu thế vì đến môi trường mới và tách rời khỏi mạng lưới xã hội quen thuộc, dễ 
chấp nhận làm việc không có HĐLĐ và chịu thiệt thòi về các quyền lợi ngoài lương.  100% NLĐ 
DC làm xây dựng và 50% NLĐDC làm may mặc trong nghiên cứu này chỉ có hợp đồng miệng. 

• Theo Điều 85 và 86 của Luật Bảo hiểm xã hội, mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên mức tiền 
lương hàng tháng. Nhiều NSDLĐ đã dựa vào quy định này mà ký hai loại hợp đồng khác nhau, 
một loại HĐLĐ với mức lương tối thiểu và dùng hợp đồng này để đóng BHXH bắt buộc; một loại 
hợp đồng khác với mức lương thực tế chi trả cho NLĐ. Khi nghỉ việc, NLĐ được nhận các khoản 
trợ cấp rất thấp dựa trên hợp đồng với mức lương tối thiểu đã ký.

• Nghị định 95/2013/ND-CP quy định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm các quy định về lao 
động và BHXH. Tuy nhiên các mức phạt đưa ra trong Nghị định này quá thấp, khiến NSDLĐ sẵn 
sàng chấp nhận nộp phạt để tiếp tục tránh thực hiện các quy định. Ví dụ, với mức phạt tối đa 2 
triệu đồng đối với vi phạm không ký kết HĐLĐ đối với 10 NLĐ, NSDLĐ vẫn có lợi hơn việc phải chi 
thêm một khoản tương đương 18% lương hàng tháng của 10 NLĐ đó để đóng BHXH bắt buộc 
cho họ. Hoặc với mức phạt tối đa 75 triệu đồng đối với vi phạm trốn tránh nghĩa vụ đóng BHXH 
và BHTN bắt buộc, NSDLĐ tại các doanh nghiệp sử dụng hàng trăm lao động sẵn sàng trả tiền 
phạt để tránh phải chi số tiền lớn hơn nhiều nếu thực hiện nghĩa vụ này. 

• Bên cạnh đó, việc thiếu thanh tra viên và cán bộ thanh tra trong ngành lao động đểkiểm tra 
giám sát việc thực thi pháp luật cũng là một nguyên nhân khiến NSDLĐ dễ lách qua các khe hở 
pháp luật hơn.5

2.2. BHXH tự nguyện

Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về đối tượng tham gia BHXH, người lao động khu vực phi 
chính thức thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện (làm việc không hợp đồng, hợp đồng làm việc 
dưới 3 tháng, tự tạo việc làm…).  Lao động phi chính thức đã được đưa vào điều chỉnh trong Luật 
Bảo hiểm xã hội là bước tiến mới trong đảm bảo ASXH toàn dân. Cũng trong Luật này, quy định về hồ 
sơ tham gia BHXH tự nguyện là Tờ khai cá nhân theo mẫu không dựa trên điều kiện về đăng ký cư 
trú. Do đó, NLĐDC có thể tham gia vào BHXH tự nguyện để được nhận lương hưu và trợ cấp tử tuất 
tại nơi họ di cư đến. Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014, có hiệu lực ngày 1/1/2016, thể hiện 
nhiều điểm tiến bộ so với Luật Bảo hiểm xã hội 2006 trong việc thực hiện BHXH đối với NLĐDC. Đối 
tượng tham gia BHXH bắt buộc được mở rộng đến lao động có hợp đồng đủ 1 tháng trở lên tại bất 
kỳ cơ sở sử dụng lao động nào. Điều này mang lại cơ hội cho lao động phi chính thức làm hợp đồng 
theo mùa vụ (kể cả giúp việc gia đình,…), lao động tại các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có hợp đồng được 
tham gia BHXH. Hệ thống văn bản dưới luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật BHXH và các văn bản này được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung. 

BHXH tự nguyện hoàn toàn chưa đến với NLĐDC khu vực phi chính thức

Kết quả khảo sát của đề tài cho thấy, 99% NLĐDC khu vực phi chính thức không có BHXH. 

Bảng 1: Tỷ lệ tham gia BHXH và BH thất nghiệp phân theo khu vực

 KV chính thức KV phi chính thức
Không có loại nào 1.9% 99.0%
BHXH (cả hưu trí) 97.8% 0.0%
BH thất nghiệp 97.8% 0.0%

5  Cả nước hiện có 455 thanh tra viên và cán bộ thanh tra trong ngành lao động, trong đó lực lượng chuyên trách về 
an toàn lao động có khoảng 50 người. Hà Nội chỉ có 17 thanh tra lao động và số có chuyên môn nghiệp vụ cao về an toàn 
lao động chỉ có khoảng … 3 người. (http://nilp.org.vn/sp/id/589/Thanh-tra-lao-dong-Thieu-va-khong-chuyen)
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Những rào cản pháp lý và thực tiễn đối với BHXH tự nguyện

Một là, công tác truyền thông chính sách BHXH chưa hiệu quả. Các đối tượng có liên quan, bao gồm 
NSDLĐ và NLĐDC chưa quan tâm tìm hiểu và hiểu biết về BHXH tự nguyện. NLĐDC chưa quan tâm và 
không hiểu lợi ích của BHXH. Các phỏng vấn định tính cho thấy, NLĐDC trong khu vực phi chính thức 
hầu như không biết gì về BHXH tự nguyện và rất thờ ơ với loại hình BHXH này. Đối với những người làm 
thợ hồ hoặc bán hàng rong thì BHXH tự nguyện còn quá lạ lẫm. Suy nghĩ phổ biến của họ là “làm được 
tới đâu hay tới đó, kiếm được đồng nào hay đồng đó”, họ không muốn phải tốn thêm một khoản tiền 
đáng kể để đóng BHXH trong khi phải chật vật kiếm tiền để trang trải cuộc sống thường nhật. “Không 
nghe ai nói gì về BHXH nhưng tui đi làm công mỗi tháng chỉ khoảng 4, 5 triệu bạc, xài không đủ, tiền 
đâu mà đóng.”(PVS CN xây dựng, TPHCM). “Hồi nào giờ tui không biết gì về BHXH, chỉ biết buôn bán 
kiếm sống qua ngày, dành dụm chút đỉnh để nuôi con” (PVS bán hàng rong, ĐN).

Hai là, một số người sử dụng lao động là các chủ cơ sở, hộ kinh doanh cá thể cũng không biết các 
quy định này. Hầu hết trong số họ cho rằng, chỉ cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, các đóng góp, 
đảm bảo các yêu cầu cơ bản về phòng cháy chữa cháy, và không để xảy ra những vấn đề bất ổn về 
an ninh trật tự thì họ không gặp rắc rối với các cơ quan quản lý địa phương. Điều này cho thấy, hệ 
thống thông tin chính sách pháp luật hiện nay trong khu vực phi chính thức còn bị thả nổi, chưa 
thực sự đi vào đời sống.

Ba là, mức đóng BHXH tự nguyện vượt ngoài khả năng so với mức thu nhập của NLĐDC khu vực phi 
chính thức. Người lao động phi chính thức nếu muốn mua BHXH tự nguyện phải tự chi trả 22% mức 
thu nhập. Với mức thu nhập thấp, thiếu ổn định, và hầu hết được chi tiêu cho các nhu cầu cơ bản 
thì việc đóng một khoản như vậy là không hề nhỏ đối với NLĐDC. Các thăm dò của nhóm nghiên cứu 
về khả năng mua BHXH tự nguyện của NLĐDC đều cho thấy họ không sẵn sàng.

Bốn là, quy định về BHXH tự nguyện vẫn còn bất cập về mặt pháp lý: Người tham gia BHXH tự 
nguyện không được hưởng các chế độ bảo hiểm như BHXH bắt buộc. Trong khi BHXH bắt buộc chi 
trả bảo hiểm trong trường hợp ốm đau, thai sản; tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hưu trí, 
tử tuất, BHXH tự nguyện chỉ thực hiện hai chế độ là hưu trí và tử tuất; trong khi những chế độ bảo 
hiểm cho trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp rất thiết thực đối với 
đời sống của NLĐ phi chính thức nói chung và lao động nữ nói riêng. Khiếm khuyết này khiến nhiều 
NLĐ khu vực phi chính thức không muốn tham gia BHXH tự nguyện.

2.3. Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhằm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi 
họ thất nghiệp, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào 
Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (Luật Việc làm 2013, Điều 3). Sau hơn 5 năm thực hiện chính sách BHTN, 
số lượng người tham gia BHTN có tăng lên nhưng vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số NLĐ. Quy 
định về chính sách hưởng BHTN vẫn chưa thật sự thu hút người tham gia đóng BHTN. 

Những rào cản pháp lý và thực tiễn 

Điều kiện hưởng BHTN khó đáp ứng. NLĐDC khó đáp ứng đủ 4 điều kiện để được thụ hưởng BHTN 
the quy định: 1. Khi chấm dứt HĐLĐ (trừ trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật; 
hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng); 2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên 
trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ 
xác định thời hạn. Đối với HĐLĐ theo mùa vụ hoặc công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 
12 tháng, NLĐ phải đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt 
HĐLĐ; 3. Đã nộp Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm; 4. Chưa tìm được 
việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ một số trường hợp như: 
thực hiện nghĩa vụ quân sự; bị tạm giam hoặc chấp hành hình phạt tù,… Trong 4 điều kiện đó, có 
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2 điều kiện cản trở quyền hưởng lợi BHTN của người lao động là: đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên 
trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ và đã nộp Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại 
Trung tâm dịch vụ việc làm.  

Phương pháp tính hỗ trợ BHTN theo tỷ lệ thu nhập tạo ra sự bất bình đẳng giữa nhóm NLĐ có  thu 
nhập thấp và nhóm NLĐ có thu nhập cao, chưa bảo đảm được phân phối lại thu nhập một cách 
công bằng. Mức hỗ trợ 1% từ ngân sách nhà nước theo tỷ lệ thu nhập gây ra sự chênh lệch lớn 
giữa NLĐ có lương cao nhất và NLĐ có lương thấp nhất. Điều này sẽ tạo lợi thế cho những NLĐ có 
thu nhập cao được hưởng trợ cấp cao khi thất nghiệp. Cụ thể, một người có thu nhập 15 triệu 
đồng/tháng tham gia đóng BHTN sẽ được hỗ trợ 1% là 150 ngàn đồng trong khi một người có mức 
thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng, chỉ được hỗ trợ 15 ngàn đồng/tháng. 

2.4. Các thực hành tốt về hỗ trợ tiếp cận BHXH 

Các mô hình hỗ trợ NLĐ tiếp cận đến BHXH tập trung vào nâng cao kiến thức pháp luật cho NLĐDC, 
tăng cường năng lực của họ trong đàm phán, thương lượng, thoả thuận với NSDLĐ và đề xuất với 
chính quyền, để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của họ tại nơi ở và nơi làm việc. NLĐ có kiến thức và  kỹ 
năng đàm phán hơn chia sẻ lại kiến thức và kỹ năng của mình cho bạn bè, đồng nghiệp. Đó là 
phương pháp rất hiệu quả để lan tỏa kiến thức và kinh nghiệm giữa những NLĐ trong điều kiện 
nguồn lực có hạn. Trong những trường hợp cần thiết, các luật sư hỗ trợ miễn phí, bảo vệ quyền lợi 
của NLĐ tại tòa án lao động, là những việc mà  NLĐ không thể trang trải được chi phí vì rất tốn kém.  

Mô hình tư vấn lưu động pháp luật cho NLĐDC của Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Đồng 
Nai (TTTVPLCĐĐN)

Dự án “Tăng cường tiếp cận thông tin và tư vấn pháp luật cho người lao động nhập cư của tỉnh 
Đồng Nai” do TTTVPLCĐĐN thực hiện với hỗ trợ của  Oxfam từ 2010 đến 2014 và vẫn tự duy trì được 
đến nay. Điểm đặc sắc của Dự án là mô hình Nhóm công nhân nòng cốt (CNNC) với khoảng 400 CNNC 
có thể chủ động tổ chức các chương trình tư vấn lưu động, trực tiếp truyền thông và tư vấn pháp 
luật cho NLĐ. Nhóm CNNC được đào tạo về kiến thức Luật lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, 
Công đoàn, kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng sống, bình đẳng giới, sức khỏe 
sinh sản, kỹ năng tổ chức tốt cuộc sống, tình yêu hôn nhân gia đình... Sau tập huấn, CNNC chia sẻ 
lại kiến thức pháp luật, tổ chức các chương trình vui chơi, giải trí và tư vấn cho người lao động tại 
công ty và các khu nhà trọ. Với phương thức này, LĐLĐ tỉnh đã thành lập và mở rộng nhóm CNNC và 
các buổi tư vấn pháp luật đến các địa bàn có đông công nhân lao động. CNNC còn là hạt nhân của 
các hoạt động tại 3 Điểm hỗ trợ công nhân tại TP Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch và huyện Trảng Bom. 
TTTVPLCĐĐN kết nối với mạng lưới CNNC qua hệ thống thông tin hai chiều và các cuộc họp định kỳ. 
Nhờ hệ thống này mà tất cả các thông tin từ Trung tâm đến với CNNC hoặc ngược lại được triển khai 
rất dễ dàng và kịp thời. 

Hiệu quả lớn nhất của mạng lưới CNNC là tính nhân rộng và bền vững của hoạt động truyền thông, 
tư vấn pháp luật. Là cánh tay nối dài của các luật sư, tư vấn viên của TTTVPL CĐ và Liên đoàn lao 
động tỉnh Đồng Nai, CNNC góp phần rất lớn vào việc đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng sống vào 
từng khu nhà trọ, từng khu công nghiệp, làm số lượng người lao động được tư vấn pháp luật lên 
rất đáng kể, trong đó, đã có nhiều trường hợp công nhân thành công trong việc bảo vệ quyền và 
lợi ích của mình.  

Mô hình hỗ trợ NLĐ bảo vệ quyền lợi khi mất việc làm của Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 Hà Nội

Là một trong số 12 trung tâm tư vấn pháp luật và bảo trợ tư pháp thuộc Hội Bảo trợ tư pháp cho 
người nghèo Việt Nam (VIJUSAP), Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 Hà Nội cung cấp dịch vụ tư vấn 
pháp luật và bảo trợ tư pháp miễn phí cho người nghèo, NLĐDC và các nhóm yếu thế khác. Trung 
tâm có 20 biên chế chính thức, gồm các luật sư và các chuyên viên được đào tạo từ các ngành 
khoa học xã hội như luật học, xã hội học, tâm lý học, báo chí và truyền thông; và một mạng lưới 



Báo cáo tóm tắt: Rào cản pháp luật và thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội30

cộng tác viên gồm 250 luật sư của hệ thống VIJUSAP và Đoàn luật sư TP Hà Nội. Theo Giám đốc 
Trung tâm, Luật sư Hoàng Văn Giang: “Có nhiều trường hợp về bảo vệ quyền lợi BHXH cho người lao 
động, nằm trong tổng thể các hỗ trợ của Trung tâm với NLĐ trong năm vừa qua, điển hình là trong 
tháng 12/2014 Trung tâm khởi kiện hành chính cho một cặp vợ chồng quê ở Thanh Hoá làm việc 
ở Khu công nghiệp Đài Tư –Long Biên. Sau khi ký hợp đồng 12 tháng thì công ty sản xuất phụ tùng 
ô-tô chuyển trụ sở mới và chỉ đem theo những công nhân trụ cột là người nhà và sa thải toàn bộ 
những công nhân ký hợp đồng theo năm. Khi Trung tâm nhận được đơn yêu cầu tư vấn cùng các 
hồ sơ tài liệu tư vấn thì trung tâm liên hệ với công ty. Lúc đầu công ty không hợp tác. Sau đó trung 
tâm đã giúp NLĐ khởi kiện ra toà. Sau khi tòa hoà giải phiên thứ nhất thành công: công ty phải trả 
trợ cấp cho NLĐ 4 tháng tiền thất nghiệp. Rất may là trường hợp này có ký kết HĐLĐ. Điều đặc biệt 
là NLĐ đã có ý thức về quyền của mình nên có những động thái như mời báo chí, mời các cơ quan 
công an địa phương và luật sư của Trung tâm vào cuộc’6. 

6  Phỏng vấn sâu, tháng 8/2015.
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3. BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ
Bảo trợ xã hội (BTXH) gồm các chương trình, các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 
yếu thế và các đối tượng khó khăn, như hỗ trợ tài chính cho trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già 
cô đơn không nơi nương tựa,,,, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em dưới 6 tuổi,  người đang gặp 
khó khăn về sức khỏe, bệnh tật (người có HIV, tâm thần...), hoặc hỗ trợ đột xuất cho những người 
gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra. 

Ngoài các chính sách quốc gia về BTXH, nhiều địa phương có các chính sách trợ cấp cho những 
hộ, cá nhân rơi vào cảnh nghèo khổ cùng cực từ các nguồn ngân sách địa phương. Chỉ tính riêng 
TPHCM năm 2014, Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố đã huy động khoảng 659 
tỷ kinh phí hỗ trợ không hoàn lại để mua BHYT, hỗ trợ đồng chi trả khám chữa bệnh, hỗ trợ giáo dục, 
hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ lao động nghèo học nghề, nâng cao năng lực giảm nghèo, và các hỗ trợ khác 
cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo (Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo TPHCM, 2015). Mặc dù các 
chính sách mở rộng đối tượng là những hộ tạm trú dài hạn, tuyệt đại đa số những người trong mẫu 
khảo sát không phải là đối tượng này. 

Những rào cản pháp lý và thực tiễn 

Trong mẫu khảo sát chỉ có 2 người nhận được trợ giúp xã hội từ chính quyền địa phương tạm trú là đối tượng 
người tàn tật bán vé số dạo, những người còn lại không nhận được trợ giúp xã hội thường xuyên nào mặc 
dù đời sống bấp bênh, gặp nhiều khó khăn. Có tới 13,2% trẻ dưới 6 tuổi con của NLĐDC không có BHYT.   
Mặc dù là đối tượng được cấp miễn phí nhưng vẫn còn đến 13,2% trẻ em dưới 6 tuổi trong mẫu 
khảo sát, là con của NLĐDC, không được tiếp cận tới BHYT do chưa có giấy khai sinh, hoặc thiếu 
thông tin, hoặc chưa được hướng dẫn, hoặc bố mẹ bận không đi làm BHYT.  

Hộp 3: Trẻ dưới 6 tuổi không có bảo hiểm y tế

Một cặp vợ chồng NLĐDC có con nhỏ 5 tuổi đang làm công nhân ở Đồng Nai cho biết gia đình 
họ từ Cà Mau lên đây được 2 năm để kiếm sống và trả nợ sau khi nuôi tôm bị thất bại. Để thuê 
một căn phòng trọ, họ chỉ phải đưa bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) cho chủ nhà đăng 
ký tạm trú. Người chồng cho biết “từ khi ở đến nay không thấy cán bộ địa phương hay công an 
khu vực đến hỏi gì. Chỉ có người cho thuê phòng hàng tháng đến thu tiền thuê phòng.” Con 
trai của anh  không có BHYT dành cho trẻ em dưới 6 tuổi nhưng anh không biết lấy thẻ BHYT 
cho con ở đâu. Hiện con trai anh đang được gửi ở trường mẫu giáo tư nhân gần nơi ở nhưng 
anh cũng không biết sau này cháu có được vào học ở trường công ở đây hay không, “tới đâu 
hay tới đó” (PVS CN may chính thức, ĐN). 

NLĐDC chưa được tính đến như là một đối tượng được thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại 
nơi đến. Một lần nữa, do không có hộ khẩu và bị loại khỏi các chương trình đánh giá nghèo,  NLĐDC 
không được hưởng lợi từ các chính sách BTXH tại nơi đến, mặc dù họ thường đối mặt với những 
điều kiện sống khó khăn và rất cần sự hỗ trợ trong cuộc sống. Người di cư cảm nhận rõ rệt tình 
trạng họ bị đứng “bên lề xã hội”, chưa phải là một thành viên đầy đủ tại nơi mà họ đang cư trú.

Các thực hành tốt về Bảo trợ xã hội

Nhiều tổ chức và cá nhân vào cuộc, huy động cộng đồng hỗ trợ NLĐDC nhất là trong các trường hợp 
cần phải có những chi tiêu đột xuất như ma chay hiếu hỉ, lễ tết, ốm đau.v.v., những chi tiêu mà đối 
với nhiều NLĐDC có thể làm đảo lộn cuộc sống của gia đình họ. Các hình thức hỗ trợ đa dạng thông 
qua các câu lạc bộ (như CLB công nhân nhà trọ, CLB chủ nhà trọ của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ), 
quỹ tương trợ (như Quỹ hỗ trợ công nhân xa quê của Đoàn thanh niên), hay phong trào (như “tấm vé 
nghĩa tình” của Công đoàn) đã giúp được nhiều NLĐDC giảm bớt khó khăn. Đây là những sáng kiến 
rất thiết thực của cộng đồng, góp sức với Nhà nước trong bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.
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“Quỹ tương trợ thanh niên công nhân”, “Câu lạc bộ tương trợ công nhân”, Khu lưu trú văn hóa và 
Câu lạc bộ “Chủ khu lưu trú văn hóa” của Đoàn Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh mang đến các 
trợ giúp xã hội cho công nhân di cư.

CLB “Tương trợ thanh niên công nhân” của các khu lưu trú huy động nguồn lực của cộng đồng địa 
phương mà nòng cốt là các chủ nhà trọ, các cá nhân hảo tâm và các doanh nghiệp đóng góp và gây 
dựng “Quỹ Tương trợ thanh niên công nhân”, nhằm thăm hỏi động viên, chúc mừng công nhân khi có 
việc hỷ (sinh nhật, lễ cưới hỏi, sinh con, v.v.) và thăm hỏi khi gặp ốm đau hay rủi ro. Các CLB này thực 
sự là sân chơi bổ ích, thiết thực đối với thanh niên công nhân di cư ở trọ, bằng cách kết nối họ với 
nhau và với tổ chức Đoàn và các nguồn lực trong cộng đồng. Thông qua các hỗ trợ của Quỹ khi có việc 
vui cũng như khi gặp việc buồn, việc bất trắc, các công nhân di cư trẻ và con cái của họ có thêm bệ 
đỡ an toàn, rút ngắn phần nào các chiều thiếu hụt do không được bao phủ bởi các chính sách vĩ mô 
về ASXH, nhất là khi gặp các cú sốc ngoài dự kiến và khả năng chống đỡ của họ. Trong ngắn hạn, đó 
là các giải pháp ở tầm vi mô để có các trợ giúp xã hội ngắn hạn, song lâu dài, chúng đang góp phần 
vào tiến trình hòa nhập của thanh niên công nhân di cư vào đời sống dân cư đô thị.

Quỹ hỗ trợ công nhân xa quê của Đoàn thanh niên tỉnh Bình Dương được thành lập từ năm 2007 là 
điểm tựa của những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như ốm đau, tai nạn lao động, tai 
nạn giao thông và các hoạt động văn hóa tinh thần khác. Từ khi thành lập, Quỹ đã hỗ trợ được 416 
trường hợp công nhân di cư xa quê gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất như ốm đau, tai nạn lao động, 
tai nạn giao thông và các hoạt động văn hóa tinh thần khác, có tổng kinh phí trên 800 triệu đồng, với 
mức hỗ trợ từ 1 đến 5 triệu đồng/trường hợp. Đây là mô hình kết nối các nguồn lực xã hội để có sự 
chung tay góp sức của nhiều chủ thể liên quan với vai trò kết nối, điều phối của Đoàn thanh niên tỉnh.

4. TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN
Nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng đối với các dịch vụ xã hội cơ bản của toàn dân, Đảng 
và Nhà nước đã ban hành các chính sách hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về 
giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin truyền thông; trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ cho 
NLĐDC tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Chính sách giáo dục đã tạo điều kiện cho trẻ nhập cư có 
sổ tạm trú được đảm bảo đến trường tại nơi đến. Quyền tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ 
của NLĐDC cũng được mở rộng thông qua sổ tạm trú; trẻ em được làm giấy khai sinh tại nơi người 
mẹ đăng ký tạm trú và được cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi cùng lúc với Giấy khai sinh; 
NLĐDC được tham gia BHYT tại nơi đăng ký tạm trú. Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính 
sách hỗ trợ nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung. Nhằm tạo điều kiện 
cho NLĐDC tiếp cận được nước sạch theo chủ trương tăng tỷ lệ người sử dụng nước sạch, các địa 
phương có đông NLĐDC đều có chính sách ưu đãi giá nước sạch cho người lao động thuê nhà. Hệ 
thống thông tin ngày càng được phổ biến rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông gắn với xu 
thế thời đại như các mạng xã hội, điện thoại di động, bên cạnh những kênh thông tin truyền thống 
như báo, đài, truyền thông trực tiếp.

NLĐDC ngày càng có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản tốt hơn. Tuy nhiên, mức độ 
tiếp cận cũng còn khá hạn chế so với việc đáp ứng nhu cầu của NLĐDC. Nghiên cứu của ActionAid 
(2014) cho thấy 90% NLĐDC không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản của ASXH và các chính sách 
công tại nơi đến. Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu cho thấy, việc tiếp cận dịch vụ xã hội cơ 
bản của NLĐDC như sau:

4.1. Giáo dục

21,2% trong tổng số 52 trẻ  được khảo sát trong độ tuổi từ 6 -14 tuổi theo cha mẹ là NLĐDC sinh 
sống tại nơi đến không đi học. Đây là con số đáng báo động về tình trạng trẻ không tiếp cận được 
hệ thống giáo dục. 
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Chỉ có 7,7% trẻ em di cư đi nhà trẻ công lập, và 12% trẻ em di cư đi học trường mẫu giáo công 
lập. Hầu hết các trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo đều là các nhà trẻ, mẫu giáo tư nhân hoặc các nhóm giữ 
trẻ tại gia đình.

Những rào cản pháp lý và thực tiễn

Điều kiện sống tạm bợ của những hộ gia đình di cư, cha mẹ thiếu thời gian quan tâm đến con cái, và 
môi trường xã hội chung quanh rõ ràng có những tác động bất lợi đến việc học của trẻ di cư. Bên cạnh 
đó, những rào cản về thủ tục chuyển trường, nhập học của các cháu cũng là một trong những yếu 
tố quan trọng được nhắc tới. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng nhiều trẻ di cư không đi học, nhưng 
những lý do chủ yếu được cha mẹ nêu lên là “không có giấy tờ đầy đủ nên không xin vào trường 
được”, trẻ “học kém nên không muốn học, tự ý nghỉ học”, trẻ “theo bạn bè đi làm kiếm tiền”.

Trẻ em di cư không tiếp cận được tới nhà trẻ và mẫu giáo công lập bởi một số trường không nhận 
trẻ dưới 8 tháng tuổi, thời gian giữ trẻ thường theo giờ hành chính và không nhận giữ ngoài giờ hay 
không có trường công lập gần nơi ở, không có hộ khẩu nên không xin học được hoặc cha mẹ không 
biết thủ tục xin học. Trong khi đó, đặc điểm công việc của NLĐDC là “đi sớm, về muộn”; đặc biệt là 
đối với khu vực chính thức, các công ty thường quy định thời gian làm việc rất khắt khe. Do vậy, tuy 
vẫn biết gửi con ở trường công lập sẽ tiết kiệm chi phí và trẻ được chăm sóc tốt hơn nhưng đối với 
NLĐ, những cơ sở ở gần nhà trọ, thuận tiện cho việc đưa đón trẻ và giữ trẻ ngoài giờ mới là những 
tiêu chí ưu tiên hàng đầu của họ.

Hộp 4: Trẻ di cư không đi học, ở nhà một mình

Hai anh em, em 11 tuổi, anh 16 tuổi, sống với ông bà  ở Cần Thơ trong khicha mẹ lên Đồng Nai 
kiếm sống. Hai anh em ham chơi game, bỏ học giữa chừng và lên Đồng Nai ở cùng với cha mẹ. 
Đứa lớn đi làm bún. Đứa nhỏ ở nhà một mình. Hàng ngày em phụ cha mẹ nấu cơm và rửa chén.

4.2. Y tế

76,5% NLĐDC khu vực phi chính thức chưa tham gia BHYT. Trong khi 100% NLĐDC trong khu vực 
chính thức có BHYT bắt buộc; thì chỉ có 23.5%NLĐDC trong khu vực phi chính thức có BHYT, trong 
đó 12,3% có BHYT tự nguyện, 6,7% có BHYT hộ nghèo/cận nghèo, và 4,5% có BHYT dành cho đối 
tượng chính sách. Đối với các thành viên còn lại trong hộ gia đình NLĐDC, tỷ lệ có BHYT là 60,7%, 
vẫn thấp hơn so với mức bao phủ BHYT trung bình trên cả nước (67% vào cuối 2014). Ngay cả BHYT 
trẻ em dưới 6 tuổi được cấp miễn phí thì vẫn còn đến 13,2% trẻ trong mẫu khảo sát không có BHYT.  

71% NLĐDC không tiếp cận được tới dịch vụ y tế công và chỉ có 44% NLĐDC có BHYT sử dụng 
thường xuyên thẻ BHYT. Cách thức điều trị phổ biến nhất khi đau ốm của NLĐDC là mua thuốc ở hiệu 
thuốc về uống. cao nhất ở nhóm công nhân may phi chính thức, công nhân xây dựng, và người bán 
hàng rong (gần 80%). Ngay trong nhóm có BHYT thì cũng có tới 71,2% chọn cách này.

Những rào cản pháp lý và thực tiễn

Những rào cản tiếp cận BHYT của NLĐDC và gia đình họ một phần do nhận thức (không có nhu cầu, 
không quan tâm), một phần do thiếu khả năng tài chính, một phần do thiếu thông tin không biết 
mua ở đâu, và một phần do muốn mua BHYT tại thành phố nhưng không có hộ khẩu nên không mua 
được (xem biểu đồ 4). 

“Quy định phải mua cùng lúc cho tất cả thành viên. Nhà 4 người thì phải mua đủ 4 là 2,4 triệu. 
Chưa ai mua nổi nếu như vậy. Tiền đâu mà mua?.” (TLN bán hàng rong 2, TPHCM)



Báo cáo tóm tắt: Rào cản pháp luật và thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội34

Một tỷ lệ cao NLĐDC phi chính thức không có khả năng mua BHYT. 

Gần một nửa số NLĐDC khu vực phi chính thức nói rằng họ không có tiền mua BHYT. Đáng chú ý tỷ 
lệ này ở nữ rất cao (60% nữ so với 38% nam). Đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc không có BHYT 
của phần lớn lao động bán hàng rong (67,5%). 

NLĐDC chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của BHYT: vấn đề của truyền thông chính sách 

Đối với NLĐDC khu vực phi chính thức, khi được hỏi vì sao không tham gia BHYT, có tới 43,7% cho 
rằng không có nhu cầu. Đối với một số người, khoản tiền để mua BHYT không phải là nhỏ so với thu 
nhập mà họ kiếm được nhưng với nhiều người khác lại là do nhận thức. Do thiếu truyền thông về 
BHYT, NLĐDC không hiểu hết quyền và lợi ích của BHYT nên họ cho rằng không có nhu cầu. Tỷ lệ này 
cao nhất trong nhóm công nhân may phi chính thức (58,5%) và công nhân xây dựng (46,3%). Với trẻ 
em dưới 6 tuổi không có BHYT, lý do là một số trẻ chưa có giấy khai sinh, bố mẹ bận đi làm, không 
có thời gian đi làm BHYT cho con hoặc thiếu thông tin do chưa được quan tâm, hướng dẫn đầy đủ.

Biểu đồ 5: Lý do không tham gia BHYT của NLĐDC khu vực phi chính thức

15.30% 

15.30% 

15.30% 

49.00% 

37.50% 

43.50% 

38.30% 

60.20% 

48.70% 

Nam 

Nữ 

Tổng 

Không có tiền mua BHYT tự nguyện 

Không có nhu cầu mua BHYT tự nguyện 

Không biết mua BHYT ở đâu 

Lý do khác  

Không được cấp BHYT 

Cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của BHYT không thuận tiện đi lại cũng là một nhân tố cản 
trở NLĐDC tham gia BHYT

Một trở ngại trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của NLĐDC khu vực phi chính thức 
là nơi đăng ký KCB ban đầu không thuận tiện. Trong số 115 NLĐDC đang làm việc trong khu vực phi 
chính thức có BHYT thì chỉ có 20,9% đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại thành phố mà họ 
đang sống, số còn lại vẫn đăng ký tại quê gốc. Do đó, nhiều ý kiến của NLĐDC cho rằng, nếu mua 
BHYT thì nơi đăng ký KCB ban đầu tại quê gốc thì cũng rất ít sử dụng tại nơi đang sinh sống; đó 
chính là lý do giải thích việc không có nhu cầu mua BHYT.

Không thuận tiện về thời gian, chờ đợi lâu, bất tiện trong đi lại, thủ tục hành chính phức tạp, 
cộng với thời gian phải dành cho lao động kiếm sống là các nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ 
NLĐDC sử dụng thẻ BHYT thấp.



Chương trình Quyền Lao động của Oxfam tại Việt Nam 35

Biểu đồ 6: Lý do không sử dụng thể BHYT khám chữa bệnh
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Chi phí cơ hội cũng là một nguyên nhân khiến NLĐDC có BHYT nhưng không hưởng lợi được từ BHYT. 
Đặc biệt đối với NLĐDC khu vực chính thức, những quy định khắt khe về thời gian làm việc, chế độ 
nghỉ ốm, ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn phương thức khám chữa bệnh. “Chi phí cơ hội” là một 
trong những yếu tố hạn chế sự tiếp cận của NLĐDC và gia đình họ đối với các chính sách ASXH. NLĐDC 
quyết định lựa chọn các dịch vụ thuận tiện, đỡ tốn thời gian hơn khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT; họ 
chấp nhận tốn tiền để khám dịch vụ tư hơn là đến với dịch vụ công và với thẻ BHYT.

“Nếu so sánh tiền khám dịch vụ hết 100 ngàn đồng và khám BHYT miễn phí, thì sẽ lựa chọn khám 
dịch vụ. Thay vì thời gian chờ đợi khám bằng thẻ BHYT mất hết cả ngày, từ sáng đến chiều, thì thời 
gian đó để đi làm, kiếm được 200 ngàn đồng; hết giờ làm việc cho con đi khám dịch vụ tư nhanh 
hơn. Tính lợi ích thì vẫn còn được 100 ngàn đồng cho ngày hôm đó mà lại hài lòng với chất lượng 
khám.”  (TLN  CN may phi chính thức 2, ĐN)

4.3. Nhà ở

Kết quả khảo sát cho thấy, loại hình nhà ở của hầu hết người di cư tại các địa bàn nghiên cứu là phòng 
trọ: loại bán kiên cố (65,3%) và kiên cố (22,4%), chiếm một tỷ lệ rất nhỏ là nhà thiếu kiên cố (4,0%) và 
nhà tạm (8,3%), với diện tích bình quân đầu người khoảng 6,6m2/người, kể cả nhà vệ sinh và bếp. Diện 
tích bình quân đầu người đã đáp ứng được chỉ tiêu 5m2/người ở Hà Nội và TPHCM, nhưng nếu chỉ có 2 
vợ chồng thì diện tích căn phòng 10m2 là chật chội, chưa kể hầu hết NLĐDC nấu ăn ngay trong phòng ở.   

Mặc dù Nhà nước đã ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội cho người lao động trong các khu 
công nghiệp tập trung và cho người thu nhập thấp ở đô thị, đồng thời ban hành các chính sách ưu 
đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư vào những dự án phát triển nhà ở xã hội, hầu hết NLĐDC chưa 
tiếp cận được chính sách hỗ trợ nhà ở. 

4.4. Nước sạch

Hơn 2/3 NLĐDC trong nghiên cứu phải trả tiền nước cao gần gấp ba lần và tiền điện cao gần gấp đôi 
so với dân địa phương. Phần lớn NLĐDC sử dụng nước máy làm nguồn nước sinh hoạt chính (62,6%), 
số còn lại sử dụng nguồn nước giếng khoan. Mặc dù đã có những chính sách ưu đãi về giá điện, nước 
cho người thuê nhà, nhưng hầu hết NLĐDC phải trả giá cao. So với mức giá nước thấp nhất dành cho 
sinh hoạt của hộ gia đình tại Hà Nội: 10m3 đầu tiên hộ/tháng là 5.020 đồng/m3, TPHCM: 4m3 đầu tiên/
người/tháng là 5.300 đồng, Bắc Ninh: từ 10m3 đầu tiên hộ/tháng là 7.000 đồng/m3 và Đồng Nai: 10m3 
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đầu tiên hộ/tháng là 5.800 đồng/m3; thì mức giá nước NLĐDC phải trả tại các địa bàn nghiên cứu cao 
hơn rất nhiều. Mức giá tiền nước NLĐDC phải trả khi sử dụng đồng hồ phụ trung bình là 14,9 ngàn 
đồng/m3. Về giá tiền điện sinh hoạt, so với mức giá là 1.484 đ/kWh đối với 50 kWh đầu tiên thì số tiền 
mà NLĐDC phải trả cao hơn gấp đôi ở Hà Nội và Bắc Ninh, và từ 166% ở Đồng Nai đến 186% ở TPHCM, 
với đơn giá trung bình phải trả đối với trường hợp sử dụng đồng hồ phụ là 2.794 đồng/kWh. 

Biểu đồ 7: Tiếp cận nguồn nước sinh hoạt
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Những rào cản pháp lý và thực tiễn

Việc NLDDC có được hưởng giá nước ưu đãi phụ thuộc phần lớn vào người cho thuê nhà, cho 
thuê phòng trọ. NLĐDC chưa tiếp cận được chính sách ưu đãi về giá là do trong chính sách ưu đãi 
dành cho NLĐ đang ở trọ có điều khoản ràng buộc là phải ký hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở 
lên. Quy định này không thích hợp với thực tế. Hầu hết NLĐDC chủ yếu ở trong những phòng trọ 
nhỏ, không ký hợp đồng thuê nhà. Như vậy, nếu xét theo quy định thì họ sẽ không đủ điều kiện để 
hưởng chính sách ưu đãi về giá này. 

Một rào cản xuyên suốt trong việc hạn chế NLĐDC và gia đình họ tiếp cận dịch vụ công (y tế, giáo 
dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh) là quy định trong phân bổ ngân sách. Việc phân bổ ngân sách hiện 
nay về cơ bản vẫn dựa trên dân số thường trú làm tăng gánh nặng cho các địa phương có đông 
người nhập cư, tăng áp lực lên các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo cơ sở cho chính 
quyền địa phương dành ưu tiên trước hết cho những người có hộ khẩu thường trú trước tình trạng 
quá tải, cầu vượt cung của các hạ tầng cơ sở xã hội, nhất là về giáo dục và y tế.

4.5. Tiếp cận thông tin

Thông tin đến với NLĐDC còn thiếu và yếu, đặc biệt là những thông tin gắn liền với việc đảm bảo ASXH 
cho họ tại địa phương nơi đến. Chỉ một bộ phận NLĐDC tiếp nhận thông tin về pháp luật và qui định 
liên quan đến quyền và lợi ích của mình tại nơi làm việc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ có 14,3% 
NLĐDC ngành may, điện tử, và xây dựng trong mẫu khảo sát có biết thoả ước lao động tập thể và 
27,7% cho biết tại nơi làm việc có tổ chức các buổi đối thoại với công nhân. Ngoài ra, NLĐDC cũng tiếp 
cận thông tin qua các bảng tin niêm yết công khai tại nơi làm việc trong đó có thông tin về an sinh 
xã hội như đóng BHYT, BHXH (53,2%), quĩ phúc lợi (29,3%). Ngoài nguồn thông tin này ra, nhiều NLĐDC 
nhất là NLĐDC khu vực phi chính thức không biết tìm hiểu thông tin mình cần biết ở đâu. 

Các thiết bị gia đình đóng vai trò như phương tiện tiếp nhận thông tin của NLĐDC, trong đó điện 
thoại di động là phổ biến nhất (97,9%) và tiếp đến là tivi (52,3%).  Một số đáng kể (22,4%) có 
internet/3G và một số ít (4,9%) có máy vi tính. Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy, hầu hết 
NLĐDC sử dụng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để xem tivi và một số đáng kể những người trẻ làm 
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việc trong khu vực chính thức thường lên mạng để đọc tin, chat với nhau và vào facebook. Đây có 
thể là những kênh tiếp nhận và chia sẻ thông tin về thực trạng thụ hưởng ASXH của họ và các chính 
sách ASXH liên quan, mặc dù mục đích chính vẫn là giải trí. Điều này gợi ý  việc đa dạng hoá và nâng 
cao hiệu quả truyền thông về chính sách ASXH đối với các nhóm đối tượng khác nhau thông qua 
các phương tiện cá nhân này.

Những rào cản pháp lý và thực tiễn

Chính sách an sinh xã hội về dịch vụ thông tin chỉ mới nhằm đảm bảo phương tiện cung cấp thông 
tin như báo chí, hệ thống phát thanh truyền hình, tuy nhiên chưa chú ý tới các kênh thông tin, 
chất lượng thông tin và trách nhiệm của các chủ thể cung cấp thông tin. 

Nhà nước có nhiều chương trình truyền thông đại chúng cho một số nhóm dân cư đặc thù, trong đó 
có các nhóm yếu thế như dân tộc ít người, nông dân, người gặp khó khăn trong nghe nói, nhưng 
chưa có chương trình truyền thông đại chúng chính thức nào dành riêng cho cộng đồng đông đảo 
người di cư.  Sự trống vắng của các chính sách thông tin, truyền thông này là một rào cản đối với 
việc thực hiện quyền được thông tin và tiếp cận ASXH của NLĐDC, cũng như đối với việc nâng cao 
nhận thức và sự quan tâm của xã hội đối với nhóm yếu thế này.

Đa số NLĐDC không biết nơi nào có thể cung cấp thông tin và tư vấn về Luật Lao động và BHXH. 
Trong khi tỷ lệ này chỉ chiếm 36,4% đối với NLĐDC khu vực chính thức thì ở khu vực phi chính thức 
là 87,3%. Đối với NLĐDC khu vực chính thức thì đa số đều biết rằng Công đoàn tại công ty, tại khu 
công nghiệp và Liên đoàn lao động thành phố là những nơi có thể cung cấp thông tin và tư vấn cho 
họ. Tuy nhiên, rất ít NLĐDC khu vực phi chính thức biết đến các nơi này. Đây cũng là một rào cản cả 
từ phía người lao động nhưng cũng cho thấy công tác truyền thông, đặc biệt là trong khu vực phi 
chính thức, còn rất hạn chế.

“Những người làm công nhân, đặc biệt là người lao động khu vực phi chính thức, hiếm khi nào họ 
đến Trung tâm tư vấn của tôi. Thường là những người làm nhân viên ở các công ty, họ có hiểu biết 
hơn và ý thức rõ hơn việc tìm hiểu và nhờ giúp đỡ để đảm bảo quyền lợi cho họ.” (PVS GĐ Trung tâm 
tư vấn pháp luật Công đoàn, tháng 7/2015, TPHCM).

Thiếu sự hoà nhập cộng đồng tại nơi đến là rào cản lớn của việc tiếp cận thông tin. NLĐDC rất ít 
có cơ hội tham gia vào các tổ chức đoàn thể và các sinh hoạt cộng đồng ở địa phương nơi đến.

Tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng tại nơi tạm trú cũng là một kênh mà thông qua đó NLĐDC có 
thể tiếp nhận thông tin về các chính sách ASXH dành cho họ. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy 
mức độ tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng này là rất hạn chế. Có đến 77,2% số người được hỏi 
cho biết không tham gia bất cứ sinh hoạt cộng đồng hoặc liên hệ nào với chính quyền địa phương 
nơi họ tạm trú. Trong số những người có tham gia, đáng kể nhất là đến UBND phường tạm trú để 
đăng ký khai sinh, khai tử và chứng nhận giấy tờ. Khoảng hơn 7% những NLĐDC có tiếp xúc với tổ 
trưởng dân phố, công an khu vực và trên dưới 4% có tham gia họp tổ dân phố. Sự tham gia vào các 
hoạt động của Hội Phụ nữ hoặc Đoàn Thanh niên tại nơi tạm trú là không đáng kể.

Tham gia vào các tổ chức, đoàn hội tạo ra các mạng lưới xã hội giúp NLĐDC tiếp cận với các chính 
sách ASXH. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy, có đến 94,7% những NLĐDC khu vực phi chính 
thức và 26,3% những NLĐDC khu vực chính thức không tham gia vào bất kỳ tổ chức, đoàn hội nào. 
70,5% số NLĐDC khu vực chính thức tham gia Công đoàn nhưng không có NLĐDC khu vực phi chính 
thức nào tham gia tổ chức này cho thấy Công đoàn vẫn chưa thâm nhập được vào đối tượng này. 
Sự tham gia của NLĐDC vào các tổ chức khác là không đáng kể. Trên nhiều khía cạnh, NLĐDC bị loại 
trừ ra khỏi các mối quan hệ xã hội chính thức tại nơi đến, và do vậy họ cũng mất đi nhiều cơ hội tiếp 
cận thông tin về các chính sách ASXH dành cho họ. 
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Biểu đồ 8: Tỷ lệ NLĐDC không tiếp cận được các kênh thông tin phân theo khu vực
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Tâm thế “khách tạm” ở nơi tạm trú khá phổ biến của những NLĐDC cũng là một trở ngại chủ quan 
đối với việc hội nhập vào địa phương nơi đến và tiếp cận các chính sách ASXH. Chỉ khoảng 20% số 
NLĐDC cho biết có ý định ở lại lâu dài. Khoảng 23,6% cho biết họ chỉ ở một thời gian rồi sẽ về quê 
sinh sống và 4,8% cũng trở về xã/huyện của mình nếu ở đó có công việc ổn định. Những trường 
hợp còn lại đều cho rằng ở được tới đâu hay tới đó hoặc tuỳ tình hình, thể hiện một tâm thế thiếu 
tích cực và không chắc chắn. 
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4.6. Các bài học thực hành tốt về hỗ trợ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản

Có nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia vào hỗ trợ NLĐDC và gia đình họ tiếp cận tới dịch vụ xã 
hội cơ bản như chăm sóc sức khỏe, đi học trường công cho trẻ em, mua điện nước giá rẻ, ổn định 
giá thuê phòng trọ, được biết các thông tin thiết thực và dễ hiểu về chính sách pháp luật. Những 
sáng kiến này ngoài việc đem lại các hỗ trợ trực tiếp, cụ thể còn giúp mở rộng mạng lưới xã hội vốn 
rất nhỏ yếu của NLĐDC, giúp họ tham gia vào các mạng lưới xã hội chính thức và phi chính thức để 
tăng cơ hội tiếp cận thông tin về các chính sách ASXH dành cho họ. Điểm đặc sắc của những sáng 
kiến này là tính đa dạng, tập trung vào tăng quyền cho chính NLĐDC thông qua tiếp cận thông tin, 
đồng thời thu hút sự tham gia tích cực của các bên liên quan khác nhau như chính quyền, đoàn 
hội, NSDLĐ, chủ trọ và các tổ chức cung cấp dịch vụ.

Mô hình tự quản giúp NLĐDC được tiếp cận điện, nước với giá chính thức theo quy định của UBND 
TPHCM. 

Với tình hình là địa bàn có người lao động di cư tạm trú đông đảo, tập trung trong nhiều nhà trọ tư 
nhân, chính quyền quận Thủ Đức và phường Linh Trung đề xướng nhiều mô hình tự quản, bao gồm: 
nhà trọ tự quản, sinh viên tự quản, công nhân tự quản, ‘xe ôm’ tự quản, , nhóm hộ dân cư tự quản, 
dân phòng tự quản; được triển khai rộng khắp 6 khu phố, 79 tổ dân phố của Phường. 

Các mô hình tự quản chú trọng đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, mà 
đa số là người lao động di cư. Theo tác giả bài viết “Mô hình tự quản ở Linh Trung” trong “Chuyện ở 
Phường”, cũng là người có nhiều năm đảm nhiệm vị trí cao trong Thành Ủy, UBND và Hội đồng Nhân 
dân TPHCM, “kinh nghiệm mà Linh Trung rút ra được là sự chăm lo cho dân cùng với phát huy vai 
trò tự quản của các tổ chức nhân dân; tổ chức Đảng, Mặt trận và các đoàn thể phải sâu sát, tuyên 
truyền vận động để người dân hiểu và thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, gắn với lợi ích 
thiết thân của mình; Công đoàn phải chủ động nắm tình hình, khi có vấn đề gì xảy ra phải thông tin 
kịp thời, có hướng xử lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, hướng 
dẫn công nhân có nhận thức đúng và hành động đúng”7.

Tiếp cận với giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, việc làm, hộ khẩu tạm trú của người lao động di 
cư được tăng cường qua thực hành tốt của nhân tố tích cực cấp cơ sở: Tổ dân phố, Ban điều hành 
khu phố (BĐHKP), Hội phụ nữ phường và khu phố. 

Bà Trần Thị Hằng năm nay (2015) tròn 68 tuổi, hiện cư ngụ tại tổ dân phố 40, khu phố 4A phường 
Bình Thuận, Quận 7, TPHCM. Bà đang đảm nhiệm một lúc nhiều vai trò: tổ trưởng tổ dân phố 40, kiêm 
Phó ban Ban Điều hành khu phố và Chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu phố 4A, Phó ban chủ nhiệm giúp 
tìm việc làm thuộc Hội Phụ nữ phường. Bà Hằng đã giúp đỡ NLĐDC và gia đình họ rất nhiều việc, như 
giúp 13 hộ gia đình có sổ tạm trú bằng cách vận động các chủ hộ có phòng trọ cho thuê và các hộ 
khác nhận bảo lãnh NLĐDC ở trọ để họ được đăng ký sổ tạm trú; giúp trên 20 trẻ em di cư xin được 
vào học lớp 1 và xin chuyển trường từ dưới quê lên; giúp khoảng 20 người di cư mua được BHYT tự 
nguyện theo diện cá nhân, tháo gỡ khó khăn nếu phải mua theo hộ gia đình. Để làm được việc này, 
bà Hằng giải thích, hướng dẫn tỉ mỉ cho người di cư các thủ tục, các bước phải làm, vận động các 
bên liên quan khác cùng giúp đỡ người di cư. 

Để giúp người di cư có nhu cầu xin việc làm, bà Hằng cùng với bà Thanh chủ nhiệm CLB  giúp tìm 
việc làm đã giới thiệu được cho khoảng 40 người có việc làm, hoặc là công nhân trong khu chế xuất 
Tân Thuận, hoặc giúp việc gia đình hay tạp vụ ở khu dân cư Phú Mỹ Hưng hay các cao ốc văn phòng 
ở các chung cư cao tầng, v.v. Chỉ cần giúp người trước, họ sẽ giới thiệu tiếp cho người sau, vì có 
thông tin về nhu cầu tìm người của các nơi cần tuyển dụng. Bằng cách này, các cô trong Ban chủ 
nhiệm CLB còn có thể tăng số lượng người tìm và có việc làm, trong đó có đông NLĐDC. 

7  Sđd, tr. 44.
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Ngoài ra, bà Hằng đã vận động Chi nhánh điện lực khu vực để xin lắp một đồng hồ nước cho 11 hộ 
NLĐDC trong các phòng trọ được dùng chung, giảm được đáng kể chi phí nước sinh hoạt. Với NLĐDC 
gặp bất trắc như ốm đau nặng, có người mất,… mà hoàn cảnh quá khốn khó, bà Hằng giới thiệu họ 
với các đoàn thể, tổ chức xã hội của phường như Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc để xin được hỗ 
trợ bằng tiền hay hiện vật.  

Tóm lại, với bà, có được sự nhiệt tình, lòng tốt, trách nhiệm xã hội của công dân và sự kết nối các 
nguồn lực xã hội địa phương là những yếu tố cần thiết để có được các hỗ trợ hiệu quả và thiết thực 
cho lao động di cư.

Hỗ trợ người di cư tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe-sức khỏe sinh sản-an toàn tình 
dục, qua các thực hành tốt của các đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ: Viện phát triển sức 
khoẻ cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT), Trung tâm nghiên cứu, tư vấn công tác xã hội và phát triển 
cộng đồng (SDRC). 

LIGHT là một trong những tổ chức phi chính phủ địa phương tiên phong đồng hành và hỗ trợ người 
di cư trong hơn 10 năm qua. Viện LIGHT đã triển khai nhiều chương trình, dự án can thiệp nhằm 
nâng cao chất lượng cuộc sống của người di cư, đặc biệt là sức khỏe (sức khỏe cộng đồng, sức 
khỏe sinh sản và tình dục) kết hợp với trao quyền, tăng năng lực và sinh kế bền vững.

Ở phía Nam, SDRC cũng có các hoạt động tương tự như LIGHT song có phạm vi dự án giới hạn hơn, 
nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn cho lao động 
nhập cư tại cộng đồng dân cư thuộc phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM. Nhóm đối tượng chính 
của các hoạt động truyền thông, giáo dục về HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản và giới là NLĐDC đang cư 
trú tại các khu nhà trọ thuộc địa bàn này. Ngoài ra, dựa vào sự tham gia của cộng đồng, các hoạt 
động của SDRC còn thu hút các cán bộ địa phương (cấp phường), Ban điều hành khu phố, các chủ 
nhà trọ cùng tham gia..

Hỗ trợ NLĐDC trong việc tiếp cận thông tin về chính sách và kỹ năng sống liên quan với ASXH, giới 
và quyền lao động do nhiều tổ chức đoàn thể xã hội và phi chính phủ chung tay góp sức.

Hầu hết các tổ chức xã hội và các đoàn thể đều có các hoạt động truyền thông nhằm đem đến cho 
NLĐDC các thông tin liên quan đến chính sách lao động, việc làm và ASXH nói chung.

Địa điểm truyền thông hầu hết là tại địa bàn dân cư, tập trung vào các khu vực có đông nhà trọ cho 
công nhân, điển hình nhất là các hoạt động tư vấn pháp luật lưu động của TTTVPL công đoàn Đồng 
Nai, CDI và SDRC. Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 đã tổ chức nhiều buổi truyền thông kiến thức 
pháp luật tại nhà máy, doanh nghiệp, xuất phát từ chiến lược truyền thông cho cả chủ sử dụng lao 
động và người lao động, để tạo sự chuyển biến nhanh nhất về quan hệ lao động và bảo vệ hiệu quả 
hơn quyền của người lao động.  

Kênh và phương tiện, hình thức truyền thông để đem thông tin, kiến thức và kỹ năng cho NLĐDC rất 
phong phú đa dạng, sáng tạo, mang bản sắc riêng của từng tổ chức. 

(i) Truyền thông qua các tổ chức cộng đồng (CBOs) như đội, nhóm tự quản, nhóm nồng cốt: Điển 
hình là thông qua Nhóm nòng cốt của công nhân di cư như mô hình của Trung tâm tư vấn pháp luật 
Công đoàn Đồng Nai, Nhóm tự quản công nhân di cư theo mô hình của CDI, Nhóm tự lực của người 
di cư bán hàng rong và đồng nát tại Hà Nội và Hợp tác xã Ngày Mới do LIGHT đề xướng, Câu lạc bộ 
tự quản của nữ lao động giúp việc gia đình như mô hình của GFCD và Hội phụ nữ cấp phường tại 2 
phường của TPHCM và 2 phường của Hà Nội hay với Câu lạc bộ tự quản của thanh niên công nhân ở 
trọ, tổ chức theo 38 khu lưu trú văn hóa ở TPHCM do Thành đoàn TPHCM đề xướng, hay qua các Tụ 
điểm sinh hoạt như mô hình của LIGHT, CDI, TTTVPL Công đoàn Đồng Nai, v.v. Hình thức truyền thông 
chính gồm: trực tiếp, bằng lời, có đối thoại (hỏi, đáp, chia sẻ, thảo luận), lồng ghép với trò chơi, 
diễn kịch, chiếu phim và video clip, triển lãm hình ảnh, v.v. 
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(ii) Truyền thông qua các phương tiện truyền thông gián tiếp hay qua các tài liệu in ấn:  các tổ chức 
xã hội và các cơ quan công quyền ngày càng sử dụng nhiều hình thức truyền thông để cung cấp 
nhanh và tiện lợi, ít tốn kém nhất đến với NLĐDC, là những người có rất ít thời gian tham dự các 
buổi truyền thông trực tiếp, trực diện. Các Tờ rơi, Tờ bướm, Sổ tay hướng dẫn, Sổ tay hỏi đáp dựa 
vào tình huống để tìm hiểu pháp luật và chính sách xã hội được nhiều tổ chức thực hiện (như CDI, 
SDRC, LIGHT, PLD, TTTVPL Công đoàn Đồng Nai, TTTVPL số 1 Hà Nội, v.v), để tăng độ bao phủ với lao 
động di cư, cả chính thức và phi chính thức. Đồng thời, còn có các hình thức truyền thông online 
như trang web, mạng xã hội (như website laodongxanha.net và facebook Diễn đàn pháp luật dành 
cho lao động di cư của CDI, Diễn đàn di cư của LIGHT). Song song,  còn có các hình thức giao tiếp 
trực tuyến khác như email, nhắn tin di động (SMS), gọi vào đường dây nóng miễn phí qua các tổng 
đài 1088, tổng đài 1900555550 của TTTVPL Công đoàn Đồng Nai và các số hotline của CDI, v.v.

(iii) Truyền thông qua các cuộc tọa đàm, các buổi triển lãm để nâng cao nhận thức cho các bên liên 
quan về vai trò, đóng góp, thuận lợi và khó khăn mà NLĐDC đang gặp phải; qua đó tăng hiệu quả 
của vận động xã hội và vận động chính sách dành cho NLĐDC, nhất là các chính sách ASXH. 

Quyền lao động, quyền con người của lao động di cư được nhận thức và bảo vệ tốt hơn thông qua 
việc tăng cường năng lực đàm phán, đối thoại, vận động chính sách: thực hành tốt của các tổ 
chức xã hội, tổ chức phi chính phủ Việt Nam.

Mô hình vận động chính sách của CDI: được thực hiện chủ yếu thông qua các cuộc tọa đàm, hội 
thảo, dựa trên các dữ liệu đầu vào của các mô hình tổ chức và sinh hoạt của các nhóm công nhân 
tự quản, công nhân nòng cốt, tư vấn pháp luật lưu động, kiosk thông tin và đối thoại ở cấp tỉnh, 
thành phố. Qua đó, CDI có thể giúp người lao động tập hợp, nêu lên các đề xuất cho những thay đổi 
cần thiết. Một ví dụ minh họa: ngày 13/12/2013, tại  Hà Nội, CDI phối hợp với Liên đoàn lao động Hải 
Phòng và TTTVPLCĐ Đồng Nai tổ chức buổi tọa đàm “Chính sách và mô hình để thúc đẩy và bảo vệ 
quyền của người lao động tại các khu công nghiệp”, qua đó giới thiệu những sáng kiến hay, hiệu 
quả và dễ áp dụng nhằm bảo vệ quyền cho NLĐDC mà ba tổ chức đã triển khai tại các vùng dự án 
(Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai) và hướng tới việc các cơ quan, tổ 
chức như Tổng LĐLĐ, Bộ LĐTBXH, Quốc Hội ghi nhận những định hướng chính sách hỗ trợ để các 
sáng kiến đã triển khai thí điểm hiệu quả có thể tiếp tục được áp dụng và nhân rộng ra các địa 
phương khác.

Mô hình vận động chính sách thông qua nghiên cứu đánh giá dựa trên bằng chứng của GFCD: để 
vận động chính sách tốt hơn cho lao động giúp việc nhà, GFCD tập trung vào nghiên cứu đánh giá 
để cung cấp những bằng chứng thực hiện vận động chính sách. Từ các hoạt động can thiệp, GFCD 
thu thập thông tin, vướng mắc cũng như bằng chứng có liên quan với các nghị định, thông tư để 
phản biện chính sách và vận động chính sách, như đối với Nghị định 27, Thông tư 19 quy định, 
hướng dẫn chi tiết Nghị định 27. 

Việc vận động chính sách để có các văn bản luật và dưới luật phù hợp hơn, dễ tiếp cận hơn đối với 
NLĐDC và lao động phi chính thức còn được nhiều tổ chức xã hội khác thực hiện thông qua các 
buổi tham vấn để thu thập thông tin và các cuộc tọa đàm, hội thảo cấp quốc gia, như VIJUSAP, PLD, 
LIGHT, CDI, SDRC thực hiện. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Chiến lược an sinh xã hội 2012-2020 là một nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện 
Khuyến nghị ILO 202 về Sàn an sinh xã hộị và đã có một số thay đổi trong luật nhằm mở rộng các 
chế độ an sinh xã hội cho người lao động trong nền kinh tế phi chính thức. Phần lớn lao động di cư 
làm việc trong nền kinh tế phi chính thức. Tuy nhiên, đa số người lao động di cư chưa được tiếp cận 
đầy đủ và công bằng đến an sinh xã hội. Để đảm bảo quyền và lợi ích của NLĐDC phù hợp với các 
mục tiêu ASXH quốc gia  góp phần vào phát triển bền vững, để NLĐDC có thể tiếp cận và thụ hưởng 
công bằng ASXH, cần kết hợp đồng thời các giải pháp tổng thể trong chiến lược về ASXH với các 
giải pháp gỡ bỏ những rào cản hiện nay. Nghiên cứu này đề xuất 8 kiến nghị sau đây:

1. Xây dựng chương trình tổng thể đối với NLĐDC liên quan đến các kế hoạch phát triển kinh tế-xã 
hội, các chính sách ASXH và các chính sách phát triển khác, trong đó xác định NLĐDC là một bộ 
phận quan trọng của lực lượng lao động

Thực tế hiện nay và xu hướng phát triển cho thấy NLĐDC là một nhóm dân cư lớn, có vai trò quan 
trọng và ngày càng tăng lên trong nền kinh tế và xã hội. Nhóm này có những điểm yếu thế đặc thù, 
bao gồm (i) thiếu việc làm và việc làm bấp bênh, thu nhập thấp và không ổn định; thiếu tiếp cận tới 
các dịch vụ xã hội cơ bản tại nơi đến (ii) thiếu mạng lưới xã hội hỗ trợ tại nơi đến nên thiếu nguồn 
thông tin và nguồn hỗ trợ khi gặp rủi ro, (ii) thiếu đăng ký hộ khẩu và tạm trú dài hạn tại nơi đến nên 
khó tiếp cận nhiều chính sách xã hội, (iii) . Do đó, đa số NLĐDC thuộc nhóm nghèo đa chiều tại đô 
thị và khu công nghiệp. Bộ phận dân số này chưa trở thành một đối tượng trực tiếp và trọng tâm 
của các chính sách phát triển nói chung và các chính sách ASXH nói riêng. 

Cho đến nay, Chính phủ chưa có chương trình tổng thể nào dành cho người di cư như một nhóm 
yếu thế lớn và cần được nhà nước quan tâm một cách thích đáng. Không có một cơ quan nhà nước 
nào chịu trách nhiệm chung về chính sách xã hội dành cho NLĐDC, so với các cơ quan chuyên trách 
về các nhóm đặc thù khác như dân tộc ít người, phụ nữ, thanh niên.  Các chính sách xã hội liên 
quan đến NLĐDC không cân nhắc đầy đủ đến nhu cầu của NLĐDC. Ví dụ, chính sách việc làm chỉ tập 
trung vào đào tạo nghề và cung cấp thông tin về việc làm chung mà không tính tới việc đào tạo 
các kỹ năng mềm trong công việc và xã hội để NLĐDC, phần lớn là nông dân từ nông thôn ra, thích 
nghi được với môi trường làm việc công nghiệp và đô thị.  Chính sách giảm nghèo chỉ tập trung vào 
các đối tượng nghèo tại chỗ theo hộ khẩu mà không tính tới đối tượng nghèo tương đối và nghèo 
đa chiều tại đô thị và khu công nghiệp, phần lớn là NLĐDC. Chính sách  vay vốn cũng chỉ dựa vào 
hộ khẩu. Hay chính sách quản lý đô thị chỉ tập trung vào làm gọn sạch đô thị mà không tính đủ đến 
nhu cầu sinh kế của NLĐDC bán hàng rong khiến họ luôn bị xua đuổi và bấp bênh về môi trường làm 
việc. Chính quyền đô thị tại nhiều nơi cũng chưa có chính sách đặc thù hỗ trợ NLĐDC hòa nhập cộng 
đồng nơi đến (phổ biến chính sách, hỗ trợ thủ tục đăng ký tạm trú, vận động tham gia hội đoàn và 
hoạt động cộng đồng tại địa phương) khiến họ luôn cảm thấy bị đứng bên lề xã hội đô thị và khu 
công nghiệp. Các thông tin cần thiết cho NLĐDC như thông tin về an sinh xã hội không được thiết 
kế phù hợp với đặc thù của NLĐDC là thời gian làm việc rất dài, hay thay đổi chỗ làm việc và chỗ ở 
và thiếu mạng lưới xã hội hỗ trợ tại nơi đến.Chính sách về lập kế hoạch và phân bổ ngân sách nhà 
nước không tính tới di cư, nên nhóm dân di cư chỉ là hàng ưu tiên thứ hai sau dân cư địa phương 
trong việc tiếp cận tới các dịch vụ xã hội cơ bản công ở địa phương.

Vì NLĐDC là một phần quan trọng của dân số và góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế nhưng 
lại là nhóm nghèo đa chiều với những đặc thù riêng về sự yếu thế của họ, nhà nước cần thiết kế 
một chính sách tổng thể cho NLĐDC, tương tự như đã có các chính sách tổng thể cho các nhóm 
yếu thế khác như người dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em. Chính sách tổng thể về lao động di cư cần 
được hợp nhất, lồng ghép vào trong các chính sách phát triển như một bộ phận cấu thành. Điều 
này cho phép huy động các nguồn lực được phân bổ thường xuyên vào việc đảm bảo các vấn đề 
ASXH cho NLĐDC một cách bền vững. 
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2. Rà soát và loại bỏ các qui định cho đến nay vẫn còn gắn các chính sách ASXH với hộ khẩu vì đây 
là một trong những rào cản lớn nhất đối với việc tiếp cận ASXH của NLĐDC

Mặc dù Luật Cư trú 2006 có rất nhiều điểm tiến bộ trong công tác quản lý hộ khẩu và nghiêm cấm 
việc lạm dụng qui định về hộ khẩu để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, vẫn còn nhiều 
thủ tục hành chính đòi hỏi phải có hộ khẩu, gây trở ngại cho việc tiếp cận các chính sách ASXH của 
NLĐDC. Việc tính giá điện, giá nước, các thủ tục về nhà đất, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo,… dựa 
trên hộ khẩu là những ví dụ rõ ràng về các rào cản chính sách. Việc phân bổ ngân sách hiện nay 
về cơ bản vẫn dựa trên dân số thường trú làm tăng gánh nặng cho các địa phương có đông người 
nhập cư, tăng áp lực lên các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo cơ sở cho chính quyền 
địa phương dành ưu tiên trước hết cho những người có hộ khẩu thường trú trước tình trạng quá 
tải, cầu vượt cung của các hạ tầng cơ sở xã hội, nhất là về giáo dục và y tế. Các chính sách này 
ngày càng tỏ ra không phù hợp với một nền kinh tế thị trường hiện đại và với các chính sách ASXH 
hiện nay. Cần phân bổ ngân sách cho địa phương dựa trên dân số thực tế cư trú. Việc tách bạch 
tình trạng hộ khẩu với quyền sở hữu đất đai, nhà ở, việc làm, học tập, giảm nghèo,... không chỉ phù 
hợp với các mục tiêu ASXH hướng đến toàn dân mà còn thúc đẩy quá trình hội nhập của Việt Nam. 
NLĐDC có quyền tiếp cận một cách công bằng các chính sách ASXH và việc tách rời các chính sách 
này với hộ khẩu góp phần mạnh mẽ vào việc thực thi mục tiêu tiến bộ này.

3. Nhà nước đồng chi trả BHXH tự nguyện cho lao động phi chính thức và mở rộng quyền lợi BHXH 
tự nguyện

Hiện nay, việc đóng góp và thụ hưởng BHXH chưa công bằng đối với người lao động phi chính thức 
(bao gồm lao động tự làm, lao động gia đình không được trả công, lao động trong các doanh nghiệp 
phi chính thức và hợp tác xã và lao động hợp đồng miệng hoặc hợp đồng ngắn hạn trong khu vực 
chính thức). Nhà nước cần mở rộng các chế độ của BHXH tự nguyện giống như BHXH bắt buộc, thay 
vì theo quy định hiện hành chỉ có hai chế độ hưu trí và tử tuất, bởi những chế độ ngắn hạn như ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp rất thiết thực đối với NLĐ phi chính thức nói 
chung và lao động nữ nói riêng. 

Hệ thống pháp luật lao động hiện hành hầu như chưa bao phủ tới đối tượng lao động  phi chính 
thức, ngoại trừ nhóm lao động giúp việc nhà, trong khi việc làm bấp bênh, thu nhập không ổn định, 
và các rủi ro như ốm đau, tai nạn,… luôn rình rập họ. Do vậy, Nhà nước nên xem xét hỗ trợ một phần 
kinh phí để người lao động phi chính thức tham gia được BHXH và BHYT. 

4. Có cơ chế phù hợp để đảm bảo NSDLĐ phải có trách nhiệm đồng chi trả BHXH tự nguyện. Nhà 
nước cần có cơ chế hiệu quả hơn để đảm bảo NSDLĐ phải có trách nhiệm trả một phần chi phí 
tương đương mức đóng BHXH bắt buộc theo tiền lương hàng tháng để NLĐ mua BHXH tự nguyện. 
Cho đến nay hầu như NSDLĐ trong khu vực phi chính thức không thực hiện quy định này và cũng 
không có sự kiểm tra giám sát hoặc xử phạt nào nếu không thực hiện. Ấn độ có một kinh nghiệm 
hay là thành lập quỹ phúc lợi cho công nhân ngành xây dựng từ tiền 1% thu trên tổng đầu tư của 
tất cả các công trình xây dựng công cộng và tư nhân và quản lý quỹ này một cách độc lập.

5. Rà soát lại một số chính sách để đảm bảo NLĐDC được tiếp cận ASXH tốt hơn như: i) Chính sách  
lương tối thiểu cần thực sự  đảm bảo mức sống tối thiểu; ii) Chính sách BHTN  cần tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho NLĐDC tiếp cận BHTN và xem xét lại phương pháp tính hỗ trợ BHTN để NLĐDC được 
hưởng lợi công bằng hơn.

6. Cần có các quy định, hướng dẫn chi tiết cho một số chính sách để đảm bảo thực thi như: i)
Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 196/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013 - quy định 
Trung tâm giới thiệu việc làm hỗ trợ NLĐ khi di chuyển từ địa phương này tới địa phương khác để 
làm việc. Cụ thể hướng dẫn rõ về cơ chế hỗ trợ và mức hỗ trợ; ii) Bổ sung thêm những nghị định, 
thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi tạo việc làm cho NLĐDC tại địa phương 
đến, nhằm tạo điều kiện cho NLĐDC được tiếp cận với nguồn vốn vay này để tạo việc làm, ổn định 
cuộc sống tại nơi đến; iii) Bổ sung văn bản hướng dẫn chi tiết việc thi hành một số quy định tại 
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Khoản 1, Điều 38, Luật BHXH 2014. Quy định chi tiết mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực 
hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện.

7. Thúc đẩy các hoạt động truyền thông, đa dạng hóa các hình thức, các kênh truyền thông để 
tăng khả năng tiếp cận thông tin của NLĐDC, nhất là trong khu vực phi chính thức

Trong các chiều thiếu hụt, thiếu hụt về thông tin là lớn nhất, có tác động nhiều nhất đến mức độ 
tiếp cận các chính sách ASXH của NLĐDC. Vì không có thông tin hay có thông tin không đầy đủ, 
không chính xác, không rõ ràng về chính sách và các văn bản hướng dẫn chính sách ASXH, NLĐDC 
thiếu nhận thức quyền và lợi ích của mình cũng như các địa chỉ có thể gõ cửa để có được quyền và 
lợi ích chính đáng của mình. Mặt khác, việc thiếu thông tin còn dẫn đến hạn chế của NLĐDC trong 
hiểu biết và thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi đang sinh sống. 

Nhiều văn bản pháp luật lao động rất phức tạp nhưng công tác tập huấn, truyền thông, và hỗ trợ 
chưa được chú trọng đúng mức nên chính những người thực thi chính sách tại địa phương vẫn 
chưa hiểu đầy đủ và chính xác khi vận dụng trên thực tế, và quan trọng hơn là NSDLD và NLĐ chưa 
nhận thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình đối với các vấn đề trên. Các chính sách pháp 
luật lao động vẫn còn là một khoảng trống lớn trong khu vực kinh tế phi chính thức. Do vậy, xây 
dựng chiến lược truyền thông từ trung ương xuống địa phương và huy động mọi tổ chức, đoàn thể 
xã hội tham gia vào các hoạt động này với các thực hành tốt là một giải pháp quan trọng để giúp 
NLĐDC và NLĐ trong khu vực phi chính thức tiếp cận và thụ hưởng nhiều hơn các chính sách ASXH. 

Cần cải tiến, đa dạng hóa các hình thức, các kênh truyền thông  dành cho NLĐDC, phù hợp với các 
nhóm NLĐDC khác nhau về loại hình công việc, địa bàn làm việc, khả năng tiếp cận và sử dụng các 
phương tiện truyền thông hiện đại (như internet: email, website, facebook, v.v). 

Cần khuyến khích các tổ chức xã hội sử dụng nhiều hơn các phương tiện truyền thông đơn giản, 
rẻ tiền và dễ tiếp cận nhất đối với nhóm NLĐDC yếu thế nhất: như nhóm NLĐDC nghèo nhất, có học 
vấn thấp, bận rộn sinh kế nhất, đang làm việc tại các vùng khó tiếp cận họ nhất. Thực tế cho thấy, 
3 phương tiện truyền thông mà nhóm NLĐDC yếu thế nhất cũng dễ dàng nhận được (xếp theo thứ 
tự đơn giản, dễ tiếp cận và rẻ tiền nhất), là: (i) tin nhắn SMS qua điện thoại di động, (ii) các chương 
trình phát thanh qua đài toàn quốc hay đài địa phương, (iii) chương trình truyền hình qua các kênh 
lớn toàn quốc hay địa phương.

Đồng thời, vẫn tiếp tục duy trì và phát triển  hình thức truyền thông điện tử và các hình thức khác 
đã và đang được thực hiện bởi nhiều đoàn thể, tổ chức xã hội như: truyền thông trực tiếp, lưu động 
tại các khu nhà trọ, các xí nghiệp, trong các khu công nghiệp; các buổi tọa đàm, hội thảo, triển 
lãm; tờ rơi, sổ tay hướng dẫn/hỏi đáp theo tình huống; tổng đài điện thoại (miễn phí cho người gọi 
đến), đường dây nóng, chat mail, chat voice, email, các trang website, trang net; các tụ điểm sinh 
hoạt, các kiosk thông tin, v.v. Trong đó, các kênh thông tin qua hệ thống internet thích hợp hơn với 
lao động trẻ làm việc trong khu vực chính thức, nhất là công nhân tại các khu công nghiệp. 

Dù bằng phương tiện truyền thông nào thì vai trò của các tổ chức dựa vào cộng đồng (như các 
nhóm nòng cốt, nhóm tự quản, nhóm tự lực) và các nhân tố tích cực của địa phương vẫn luôn luôn 
và vô cùng cần thiết trong cung cấp thông tin và giải thích rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu các thông tin 
mà NLĐDC cần tìm hiểu về các chính sách ASXH hiện hành.

8. Chính thức hóa, mô hình hóa các sáng kiến để có thể nhân rộng và phát huy tác dụng của các 
thực hành tốt về hỗ trợ cho NLĐDC của các tổ chức xã hội, các đoàn thể trong nước, có tham khảo 
và học tập các bài học trên thế giới và tiếp tục sử dụng có hiệu quả trợ giúp kỹ thuật và tài chính 
của các tổ chức xã hội quốc tế

Thực tế ở Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới, có khá nhiều các sáng kiến, các thực hành 
tốt từ nhiều cấp độ khác nhau có thể tham khảo. Các bài học này có giá trị lớn hơn nếu được tổng 
hợp, tư liệu hóa, hệ thống hóa theo các vấn đề của ASXH; theo cách tiếp cận, phương pháp thực 
hiện hay các chủ thể, tác nhân; điều kiện hóa các bối cảnh, môi trường pháp lý - chính sách- lãnh 
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đạo, nền tảng kinh tế, chuẩn mực văn hoá-xã hội.v.v. Dựa trên cơ sở này, có thể phát triển các mô 
hình hỗ trợ NLĐDC phù hợp để áp dụng và nhân rộng mô hình, đặc biệt là trong khu vực phi chính 
thức, nơi thiếu sự hỗ trợ chính thức từ hệ thống pháp luật lao động. Các tổ chức xã hội quốc tế 
có lợi thế để đảm đương vai trò dẫn dắt, điều phối và hỗ trợ cả về kỹ thuật và tài chính đối với các 
hoạt động này. 

Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, đặc biệt là Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên được thiết lập từ 
trung ương đến cấp cơ sở nên có nhiều thuận lợi nếu xây dựng các chương trình mục tiêu dành 
cho NLĐDC được lồng ghép, hợp nhất vào các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, nhóm đối 
tượng ưu tiên nhất là NLĐDC khu vực phi chính thức do tính chất ngoài lề, dễ bị bỏ quên, và dễ bị 
tổn thương nhất của nhóm này. 

Công đoàn đóng vai trò rất quan trọng đối với NLĐDC. Cần đúc kết các mô hình, thực hành hay của 
LĐLĐ các cấp, đặc biệt là các Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn, với các hoạt động tư vấn pháp 
luật, vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi của NLĐ tại các cuộc thương lượng, xác lập thỏa ước lao 
động tập thể hay thậm chí tại các phiên tòa, về sáng kiến thành lập các nhóm công nhân nòng cốt, 
các nhóm tự quản… Tất cả các thực hành tốt này cần được tư liệu hóa, học tập và nhân rộng, như 
là một hợp phần của chương trình mục tiêu của Tổng LĐLĐVN. Ngoài ra, các chương trình mục tiêu 
của Tổng LĐLĐ và LĐLĐ các cấp cần tính đến nhóm LĐDC phi chính thức, khắc phục lỗ hổng trong độ 
bao phủ của LĐLĐ hiện nay là hầu như LĐLĐ chỉ chạm tới các nhóm LĐDC trong khu vực chính thức.  

Ngoài ra, còn có nhiều mô hình về thực hành tốt của chính quyền cấp cơ sở, là cấp gần dân nhất 
(như UBND phường/xã, BĐH Khu phố, Tổ dân phố, công an khu vực). Các thực hành tốt cho thấy nơi 
nào, cán bộ địa phương quan tâm, am hiểu và linh hoạt trong xử lý các thủ tục hành chính liên quan 
đến NLĐDC cũng như có các chương trình hoạt động chăm lo cho NLĐDC, thì NLĐDC ở đó được hội 
nhập nhiều hơn vào đời sống đô thị, tiếp cận nhiều hơn tới các chương trình ASXH (như giới thiệu 
việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo, các dịch vụ BHYT và chăm sóc sức khỏe/sức khỏe sinh sản, 
giáo dục, bảo trợ xã hội khi gặp các cú sốc, dịch vụ điện, nước với giá chính thức, v.v.). 
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