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SI! phan bo dan cu không dong déu trên cà nuac là két quà cùa qua trinh
hinh thành dan cu à Vi~t Nam, sàn phâm cùa lich StI, dia ly, t6 chûc kinh té
và xa hQi. Trong 50 nam trà lé;li day, Vi~t Nam da chUng kién nhiéu phong trào
di dan trên lanh tM cùa minh. Trong thài gian né;ln dôi nam 1945 hoành hành
à phia BAc Vi~t Nam, hàng ngàn nguài dâ phài rài bolàng mé;lc di tlm cai an.
Sau khi khang chién chûng Phâp 1946-1954 két thUc, hàng tram nghin dan
Công giao da bo mién Bac, ncri ché dQ cQng sàn nam chinh quyén, dê vào
Nam, trong khi dô, nhiing nguài cQng sàn l<;li t~p két ra Bac. Trong nhiing nam
chién tranh 1965-1975, hàng tri~u nguài dan mién Nam da phài bo làng và bi
don vào song à cac "ap chién luÇ1c" ho~c trong cac thành pho. Sau that bé;li cùa
My, và ché dQ mién Nam sl,lP d6, nhiéu nguru da Mi hucmg, tl! phat ho~c do
cac chinh sach giàm dan so thành thi à mién Nam cùa Chinh phù.
SI! phan bo dan cu không phài luc nào cüng hqp ly vm nhu câu cùa cac
vùng lânh th6 khac nhau và vai sI! thay d6i cùa nhu câu này, và cac chi so
khac nhau vé dan so và kinh té-xâ hQi cô sI! khac bi~t lan giua cac vùng (bàng
1). Chinh VI v~y, vùng dong bàng sông Hong (kê cà Hà NQi và Hài Phông),
dong bàng sông Cfru Long và thành pho Ho Chi Minh chi chiém 18% di~n
tich cà nuac mà da t~p trung 50% dan cu, vai m~t dQ dan solà 534 nguài/km2
(s61i~u nam 1989). SI! phù hqp giiîa dan so và nguon lao dQng vai tài nguyên
thiên nhiên, clat dai và diéu ki~n sàn xuat dUÇ1c diéu chinh thông qua cac dqt
di chuyên dan cu và nguon lao dQng vm quy mô khac nhau tù nhiéu th~p ky
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nay. Cho dén gân dây, nhûng chuyén di dân này vân do Nhà nuac tÔ chuc
dây, do qua trlnh tl! do hoa kinh té và
(philn thu nhât) ; tir m<)t vài nam trà
nai long; kiém soat xâ h<)i, cac b<) pMn dân cu ngày càng tl! do di chuyén dé
dén sinh song à nhûng vùng Mt mm (phân thu hai).
Bang 1 : Phân b6 dân cu, tài ngnyên và thn nhl)p theo vùng

dq dân Dat nông
Vùng

Cil

(ngllài/km2)
a

b

Mién nui phfa

Dat
Rùng tll
Thu
Soillang
nhiên
hoang (1000 dongl
thllc
(m 2/nallài) (m 2/ngllài) (m 2/ngllài) ngllài/thang) (kg/ngllài)
g
c
d
e
f

120

1.043

1.436

5.057

86

239

1.124

512

16

67

109

328

Bâc Truna Bô

190

712

1533

1.868

82

237

Duyên hài mién

167

706

2167

2231

110

269

53

1.908

12.114

4.839

96
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OOng Nam Bô

378

1056

541

420

226

150

Dong bang

401

1637

52

216

126

775

219

1.013

1.243

1.645

119

361

Bâc
DOng bang
sông Hong

Trung
Cao nguyên
mién Trung

sôna Cùu Lona
Cà nllé1c

Ngllon : b, g :
cûa T6ng Cl.IC Thông kê, 1994.
c, d, e :
cûa T6ng Cl.IC Thông kê, 1993.
Uy ban Kê' hoq.ch Nhà nuiJc. T6ng Cl.IC Thông kê, 1994.
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Di dân co
Lfch

t6 chuc

sa

Nam là m<)t nuac chu yéu song bâng nông
: 75% dân so
song à nông thôn (TÔng Cl;lC Thang kê, 2002). VI
m(>t trong nhûng moi
diêu kiçn
Iqi cho san xuâ:t
quan tâm thuàng xuyên cua Nhà nuac là
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nông nghi~p và, tir do, tien hành phân bo l~i dân cu theo lânh thÔ. Tir lâu,
D6ng bâng sông H6ng dii là nm co m~t d('> dân cu rat cao: ngay tir nam 1921,
ngum ta dii tMy co nai m~t d('> lên toi 800-1.200 ngum/km 2 • Viçt Nam ding
co m('>t truyén thong lau dm, do là chinh sach phân bo l~i dan cu theo liinh
thÔ, dii co tir thm cac dm vua chua, r6i cà trong thài Phap dô M.
Trong nhÜIlg nam 60, à miên Bâc Vi~t Nam, cac van bàn quan tn;mg
cùa Dàng và Nhà nuac dii chu trçmg toi thl!c té là cân "phân b6' l(,li mqt câch
hr;p ly hO'n llfc luçmg sdn xuât trong câc vùng dông bang và mién nui, cân dôÎ
câc nguôn nhân llfc giiia câc vùng khâc nhau" (Dàng C('>ng sàn Vi~t Nam,
1961) và "phât dqn'g cMtn djch dl dân cU cac vùng dông bang tham gia phat
triln kinh té' cac vùng mién nui. Phdi gâp rut sO(,ln thdo mqt kê' hO(,lch t6ng
quat. Phdi cung cô'cac phong trào cho phép di chuyln mqt hq ph~n nguèti lao
dqng à dông bang lên cac vùng mién nui, mà rqng dât canh tac, xây dlfllg cac
vùng sdn xuat miti". (Dàng C('>ng sàn Vi~t Nam, 1963). Dé thl!c hi~n chinh
sach này, nhiêu 1àn song di dân 1&1 tir d6ng bâng lên cac tinh miên nui phia
Bâc dii dugc t6 chûc trong nhÜIlg nam 1960-1965 à miên Bâc Vi~t Nam,
thông qua chuang trlnh "phat trién kinh té và van hoa miên nui".
Sau khi dat nuac hoàn toàn thong nhat nam 1975, Chinh phù vAn tiep
tl,lc nhan m~nh dén m('>t chinh sach mai vê phân bo l~i ll!c lugng lao d('>ng
và dân cu, coi do là m('>t trong nhÜIlg yéu to chinh trong chinh sach phat
trién, nhat là phât trién nông nghiçp : "Tinh t~p trung cao da nén kinh té'
kê' hO(,lch Ma cua Vi~t Nam trude niim 1986 dii cung câp cho Chinh phu
mqt công Cl!- rât m(,lnh dl gâydnh huàng trlfc tiêp dé'n cac làn song di dân
và diéu chinh chung theo nhiing hu6'ng dUÇ1c coi là châp nh~n dUÇ1c vé mijt
xii hqi" (D~ng Anh & cac c('>ng sl!, 1997). Vi v~y, cac chuyén di dân dêu
nâm trong chuang trlnh phat trién "Vùng Kinh té Mai", mà bàn thân cac
chuang trinh này cüng nâm trong cac chuang trlnh phat trién nông thôn.
Vùng Kinh té Mai là nhÜIlg vùng dat hoang, doi tugng cùa mQt chuang trinh
phât trién kinh té-xa Mi tÔng quat thông qua cac chuyén di dân nông thôn
do Nhà nuac tÔ chûc (BQ Lao d('>ng, Thuang binh & Xii Mi, 1993). Vi v~y,
do là m('>t qua trinh di dân nông thôn dé khai khAn dat hoang. Và à nhÜIlg
nm co dù diêu ki~n dé tr6ng lua, ngum ta da và dang thâm canh lo~i cây này
(Tràn Dinh Hoan, 1985).
Dé dàm bào cha cac chuang trinh này thành công, Nhà nuac dii dua
chung vào cac kého~ch 5 nam và cac kého~ch phât trién kinh té-xii Mi hàng
nam. D6ng thm, Nhà nuac da trién khai d6ng lo~t nhiêu giài phap liên quan
dén qua trinh di dân (B(> Lao d('>ng, Thuang binh & Xii Mi, 1992). cac giài
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phap này gom toàn bç, cac diéu ki~n dn thiét dé nguài di CU nhanh chong xây
dl;1'I1g duqc mç,t nai à mai vé tÔng thé phài tot han nai à cü cùa hQ. Tuy nhiên,
trên thl!c té, VI phài chi trà tât cà cac chi phi liên quan dén di dân, nên là ganh
n~ng qua lan doi vai Nhà nuac, dân dén cac phuang ti~n dé thl!c hi~n tot
chinh sach này rât hé;ln ché.
M~c

dich

Truac khi thong nhât dât nuac, di dân co tÔ chûc chi dien ra trong
nhÜ'llg nàm 1960-1965, nhàm di chuyên mç,t bç, ph~n dân CU song à dong
bàng lên mién nui phia Bâc. Chinh sach di dân này nhàm phân bOlé;li mç,t cach
hqp ly ll!c luqng sàn xuât giÜ'a cac vùng, khai khAn dât hoang và mà rç,ng di~n
tfch dât canh tac. Ml,lc dfch huang tai là rât lan : hàng nàm di chuyên mç,t
luqng nguài wang ûng vai tàng truàng tl! nhiên. NhÜ'llg nàm tiép theo (tir
1966 dén 1975), do chién tranh, qua trlnh di dân duqc d~nh huang vào vi~c
cùng co cac diêm tiép nh~n duqc té;lo dl;1'I1g tir nhÜ'llg nàm truac. Qua trlnh này
cüng nhàm bào dàm an toàn cha nhÜ'llg nguài dân phài ch~u barn dé;ln cùa gi~c
My và gop phàn dap ûng nhu càu vé nguài và cùa cài trong công cuç,c Mo v~
TÔ quoc.
Sau khi dât nuac thong nhât nàm 1975, chinh sach di dân nông thôn dé
hlnh thành cac Vùng Kinh té Mai da duqc thl!c hi~n trên toàn lanh thÔ. Ml,lc
dfch sâu xa cùa giai dOé;ln dàu cùa cac ké hOé;lCh 5 nàm là giài quyét vân dé
thiéu luang thl!c và giàm ap 11!c vé vi~c làm. D~nh huang ca bàn cùa chinh
sach di dân là di chuyên dân CU và nguÔn laD dç,ng cùa cac tinh dông dân cu
à phia BéÎc (DÔng bàng sông Hong và Bâc Trung B9) dén cac tinh phia Nam,
nhât là dén cac tinh cao nguyên (Tây Nguyên), cac vùng trong cao su à Dông
Nam B9 và dÔng bàng sông CIro Long. Cùng thm gian này, vân tiép tl,lC co sI!
di dân tir Dong bâng sông HÔng lên mién nui phia BéÎc.
BOn ké hOé;lCh 5 nàm thl!c hi~n chuang trlnh di dân co t6 chûc thê hi~n
rô cac ml,lc tiêu mà cac nhà lanh dé;lO da xac dinh. cac ml,lc tiêu dé ra nàm
1975 nhu sau :
- V ê' dân sô' : giàm sûc ép dân s6 à cac vùng nông thôn dông dân cu
(nhât là vùng dÔng bàng sông HÔng) ;
- V ê' kinh té' : chuyên s6 laD dç,ng du thira dén cac vùng ft dân co
nhiéu tiém nàng và vi v~y, giàm sI! chênh l~ch vé m~t dl'? dân s6
giiia mién Bâc và mién Nam; tàng sàn luqng nông nghi~p à mién
Nam, nai co 2-2,5 tri~u hecta dât du càn co thé su dl,lng duqc : dé
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co thé d~t dugc, cân mà r\lng di~n tich dat canh tac, hlnh thành cac
vùng chuyên canh 16'11 và tang 56 luqng cac sàn phâm co thé xuat
khâu dugc ;
- V ê' xii h(ji : t~o ra nhiêu ca Mi vi~c làm tTOng khu vvc nông nghi~p,

cài thi~n và nâng cao muc s6ng cho nhân dân, gop phân hlnh thành
cac vùng nông thôn mai phat trién ;
-

An ninh trong Illtéfc :s,! tang truàng m~h me cua cac thành ph6

phfa Nam trong chién tranh (d~c bi~t là thành ph6 Hô Chi Minh) d~t
ra nhÜl1g vlfu dé vé t~ n~n xâ Mi t~i dây ;
-

An ninh bênngoài : t~o ra m\lt h~ th6ng cac xom phong v~ trong cac

vùng quan trçmg (nhat là cac vùng mién nui biên giOi Vi~t Nam và
nhÜl1g vùng trçmg yéu dé bào v~ dat nuac), và nhu v~y gop phân
cung c6 an ninh, qu6c phOng;
-

Quy hOÇlch /iinh thô': bâng cach cung c6 dân dân vi~c dinh CU cac
dân t\lC thiéu 56 dÔng tMi bào v~ môi truèmg, và bâng cach ~p trung
cac khu dân CU (nam 1975 co 160 000 l~ng).

Ké ho~ch 5 nam 1976-1980 cüng nhâm :
- Giàm dân 56 nông thôn à dÔng bâng sông HÔng và cac dÔng bâng
phia BAc;
- Giàm vi~c dô thi hoa à phfa Nam thông qua di dân dén cac vùng
nông thôn cua cac tinh phfa Nam;
- Phân

b61~i

dân cu tTOng cac tinh và

huy~n,

và cung c6 làng xâ ;

- B6 tri l~i cac l,!c luqng vü trang dé hlnh thành và phât trién cac
Vùng Kinh té MOi.
Kého~ch này nhâm di chuyén 4 tri~u nguOi (t6ng c\lng 10 tri~u tlI nay
dén nam 2000), dugc chia nhu sau :

-

1,5 tri~u dén tlI dÔng bâng sông HÔng

+ dén dÔng bâng sông Ciro Long và cac tinh cao nguyên Trung Be:>
(1,2

tri~u),

+ dén cac tinh mién nui phia BAc (0,3
-

tri~u)

;

1,6 tri~u tlI thành ph6 Hô Chi Minh và cac khu dô thi khac chuyén
dén cac vùng nông thôn và cac vùng kinh té mOi ;
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0,9 triçu tù Trung du Bac BI? và dong bàng duyên hài cac
tinh Trung BI? chuyên dén cao nguyên Trung B(> và vùng cao cua
tÙDg tinh.

ma

Nhii'ng co gàng này gàn lién v6i ml;lc tiêu
rl?ng dât canh tac: trang
vàng 10 dén 15 nAm, bién 5 tri~u hecta dât hoang thành dât canh tac và tai
phu xanh 7 triçu hecta doi trQc ; trang giai do~n 1976-1980,
rl?ng duqc
1,5 triçu hecta dât canh tac (lrnai hoang 1 tri~u hecta và cài t~o 0,5 triçu) và
phu xanh 1,2 tri~u hecta.

ma

Ké ho~ch 5 nAm 1981-1985 dii d~t ra nhii'ng ml;lc tiêu khiêm ton hon,
theo chiéu huang giàm di, co tinh "dén nhii'ng kho khAn co thê g~p phài : vâi
ml;lc tiêu ban dâu là 3-4 tri~u ngum di cu, nAm 1982 dii giàm xu6ng chi càn
2,5-3 triçu ngum, nàm 1983 càn 2 triçu, và 1 triçu (và 600 000 hecta dât khai
hoang). Trang giai do~n 1986-1990, ml;lc tiêu d~t ra là 1,6 triçu ngum di cu
và 400 000 hecta dât khai hoang. Dong thm, vi~c di dân n(>i vùng duqc d~t
lên hàng dâu (80% dân di cu së duqc chuyén dén s6ng ml?t nai khac trang
cùng tinh). Cu6i cùng, ml;lc tiêu 1 triçu ngum di cu duqc d~t ra cha giai do~n
1991-1995.

a

Triin khaï
Trang giai do~n dâu tiên cua qua trlnh chuân b~, nhân dân duqc thông
Mo vé viçc chuyên chô sap tm (ml;lc dich, khi h~u nai chuyên dén, diéu kiçn
song,...). Viçc IlJa chQn ngum di cu duqc tién hành trong sa nhii'ng gia dlnh
tlJ nguyçn, tùy thul?C khà nàng thành công cua hQ trong viçc xây dlJDg cu(>c
song mâi không qua kho khAn. Sau do, cac thu tl;lc di dm duqc tién hành. Ké
dén là di chuyên : cac gia dlnh duqc nh~n vé di l~i (tàu hoa ho~c ô tô khach)
và II? phi di duèmg. Nai don tiép dii san sàng dé tiép nh~ hQ : chô ~m thm
(cho tù 2 dén 3 nAm), ca
h~ tâng (tTUèmg hQC, tr~m y té...). Chinh quyén
d~a phuong giup hQ Ôn dinh bàng cach cung câp cha hQ ml?t s6 sàn phâm
(thuoc men, do nâu nuang, nông Cl;l,...) và luong thlJc trong khoàng thm gian
tù 6 thang dén m(>t nàm. HQ duqc trao quyén sir d,:mg ml?t mành dât và duqc
nh~n m(>t khoàn tién trq câp dé làm dât và mua h~t gi6ng ; ngoài ra, Chinh
phu trq câp ml?t khoàn vay vm liii suât uu diii cha ngum di cu. Cho dén nàm
1986, cac gia dlnh déu dii tham gia vào hqp tac xii ho~c cac trang tr~i qu6c
doanh. Tiép do, h(> gia dlnh dii tra thành m(>t don v~ sm xuât, cac hqp tac xii
và trang tr~i cua Nhà nuâc duqc cung câp cac d~ch VI;l ky thu~t. Hon nfra, tù
nAm 1990, di cu và I~p nghiçp dii nàm trong khuôn khÔ cac dlJ an phat trién
(Hoàng Dong, 1998).

a

sa

a
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Quy mô di dân dUÇ1c thl,Cc hi~n trên cà nuac và nQi vùng trong nhÜl1g nam
1976-1995 dUÇ1c thê hi~n trong cac bàng sau (bàng 2, 3 và 4 và biêu do 1).
Bang 2 : Quy mô di dâ:l theo giai

do~n

5 nam, 1976-1997

Giai doan

Mue tiêu

Thue hiên

TrunCl bfnh hànCl nam

1976-1980

4.000.000

1.520.600

304.120

1981-1985

1.000.000

1.257.300

251.460

1986-1990

1.600.000

1.142.600

228.520

1991-1995

1.000.000

902.000

180.400

1996-2000

1.000.000

210.700'

105.350 •

Tong

8.600.000

5.033.200"

23.970 ••

* Sô'Ii~lInam 1996-1997 . ** sô'Ii~1I nam 1976-1997.
Ngllôn : C~IC di dân l'à xây dl.mg cac l'i1ng kinli té'

mm.

Bang 3: Quy mô di dân hàng nam, 1976-1997
Nam

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
Ngll6n :

Ci.IC

Quy mô di dân

1.176.200
255.000
89.400
124.200
155.500
203.800
588.100
185.700
340.500

Nam

Quy mô di dân

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

di dân l'à xây d~fIIg cac l'lillg kinli té'

262.300
210.400
161.100
168.300
153.100
211.100
158.800
220.500
158.500
121.700
89.000

mm.
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Bàng 4 : Quy mô di dân nQi vùng và gifra cac vùng
trong giai do~n 1976-1997

Vùng

Ngo~ivùng

N(>i vùng

1

E>i

E>én

Mién nûi phfa Bâc

435.000

24.700

217.500

E>ông bang sông Hông

185.000

726.000

Bâc Trung B(>

566.000

250.600

-

Duyên hài mién Trung

465.400

201.000

33.900

Cao nguyên mién Trung

343.000

-

719.000

E>ông Nam B(>

685.000

204.500

178.300

E>ông bang Sông CÙlI Long

947.000

-

258.100

3.626.400

1.406.800

1.406.1300

Tong c(>ng

Ngllon : Cl,lc di dân và xây d~rng \'llng kinh

ri mOi.

Trong yang 22 nam gân dây (1976-1997), hon 5 tri~u ngllài dii di Cil
trong khuôn kh6 cac chllong trinh di dân do Nhà nllâc t6 chûc. Trung binh
hàng nam co khoang 240 000 ngllài di dân. Trong giai dOi;ln 1976-1980. con
sa này dii vUÇ1t lên 300 000 ngllài/nam, và d~c bi~t lên cao nMt vào nhfrng
nam 1976-1978, thài gian ngay sau khi Mt nllâc th6ng nMt, vâi 392.000
ngllài/nam. Trong giai dOi;lO tiép theo (1979-1997), con sa này dao dQng tù
90.000 ngllài/nam (trong nhfrng nam 1980-1997) và 340.000 ngllài/nam
(nam 1986), trù st! dqt bién nam 1984 vâi 588.000 IIlÇ1t di chuyên. Nai co
nhieu ngllài di cu nMt là Dong bang sông Hong, và vùng tiép nh~n nhieu nMt
là Tây Nguyên và Dông Nam BÇ>. Trong sa hon 5 tri~u ngllài di Cil, 70% là di
cil nqi vùng. cac chuyén di cu tù cac tinh phfa Bâc dén cac tinh phfa Nam
chiém hon 50% cac chuyén di Cil ngoi;li vùng.
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Biêu dÔ 1 : Quy mô di dân co

~

~

~

~

~

~

~~
Nàm

t6 chuc hàng nam

Nhà ngu6n nhân ll!c này, han mQt triçu hecta dâ:t da dugc canh tac
(cây luang thl!c và cây công nghiçp). T';li nhfrng nai xuâ:t CU nhiêu, công viçc
sàn xuâ:t da dugc t6 chûc l';li, nang suâ:t trung blnh cùa cAy luang thl!c trên
dâu ngum dugc tang lên mQt cach dang kê VI diçn tfch dâ:t tr6ng blnh quân
trên dâu nguài da tang cùng vai nang suâ:t2 • T';li nhfrng vùng co dAn di cu
chuyên dén nhiêu nhu Cao nguyên miên Trung, vi~c di dAn dé hlnh thành cac
Vùng Kinh té Mai da t';lo diêu kiçn dê phat triên cac cAy công nghiçp và
thuang m';li nhu cao su, cà phê, chè, dAu tàm... Nhiêu vùng cAy chuyên canh
rQng lan da dugc hlnh thành và nhiêu công an viçc làm dugc t;:to ra. Sàn
luqng xuâ:t khâu da tango

Di dân theo cac cuf)c t6ng diê'u tra dân sô' niim 1979 và 1989
Di dAn tl! phat chi thl!c SI! bât dâu ph6 bién tir dâu nhfrng nam 1990,
nguài ta co thê nghï dén tac dQng cùa chinh sach di dAn co t6 chûc qua cac
két quà cùa cac cUQc t6ng diêu tra dAn s6 nam 1979 và 1989.

2. T~i d6ng bâng sông H6ng, nam 1976, s61uqng sim phâm cây lucmg thl!c b'inh quAn trên dàu
nguèri là 196 kg. Nam 1993. là 389 kg. d BAc Trung BQ, con s6 này da lang lÙ 186 kg nam
1976 lên 236 kg nam 1993.
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Thông tin vê cele ty l~ tàng tnrèmg giua hai cUQc diêu tra cua 40 tinh
thành 3 nàm 1989 và vê m~t dç, dân cu nàm 1979 duqc tÔng hqp trên ca sb l~p
bàng két hqp hai s6 li~u này (bàng 5).

Bàng 5 : Phân bo t~i cac tinh thành theo ty I~ tang trmmg
giua hai cue)c tÔng diéu tra 1979-1989 và m~U de) dân clf nam 1979

Ty I~ tang dân 56 trung binh
hàng nam 1979-1989 (%)

Mât dô dân CLI (nOLIài/km 2) nam 1979
DLIôi 55

TCr 55 dén 400

400 trà lên

Tano

DLIéJi 1,9%

-

11

9

20

1,9% trà lên

6

14

-

20

Tono

6

25

9

40

4,4

2,0

1,5

2,0

Ty

I~

tang trung brnh hàng
nam (%)
Ngllon : Gendreall, 1993.

Oie tinh co m~t dQ dân cu thâp da tang nhanh nhât và nhiing tinh co
dQ dân CU cao tang cMm nhat. Oic tinh co m~t dQ dân cu trung blnh cô
nhiing hoàn cành khac nhau : nhln chung cac tinh này co dân s6 tàng v6i t6c
dQ vira pMi, nhung v6i sI! phân tan lan, diêu này là dé hiêu ; tMt v~y mQt s6
nàm b vùng Dong bàng sông Cùu Long, cac vùng nui phfa BAc ho~c cao
nguyên miên Trung, là nhiing vùng nh~p cu, trong khi nhiing nguai dân khac
b Trung du Bâc BQ ho~c t<;li cac d6ng bàng duyên Mi Trung BQ là nhiing vùng
di cu.
m~t

Han nua, tÔng diêu tra dân s6 nàm 1989 gi6i thi~u mQt bàng tÔng két
vê di cu trong giai dO<;ln 1984-1989 tit câu trà lai vê noi cu tru 5 nàm tru6c
dây. Bàng 6 cung cap cac két quà liên quan dén cac dqt di cu giua 7 vùng cua
nhiing nguai tit 5 tuÔi trb lên vào thai diêm t6ng diêu tra. Hai vùng co nh~p
cu thuân tuy là Cao nguyên miên Trung (v6i ty l~ nh~p CU thuân tuy là Il,4%)
và Dông Nam BQ (3,2%). 5 vùng khcic là cac vùng di CU thuân tuy, d~c bi~t là

3. Viçt Nam lue d6 dLIÇ/c chia làm 40 dan vj : 36 tinh. 3 thành ph6 (Hà N<)i. Hai Phàng và thành
ph6 Ho Chf Minh). và "d~c khu" Vûng Tàu - Côn Dao. D6 là 40 dan vj mà dê dan gian chung
tôi g<;>i là cac tinh thành.
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miên nui phia BAc (-1,0%), Dong bâng sông Hong (-1,2%) và BAc Trung BQ
(-1,7%). Qua cac két quà này, ta thây tac dQng diêu hoa cùa chinh sach tai
phân b6 không gian, ngay cà khi qua trlnh nh~p cu à Cao nguyên miên Trung
là rât 100.

Bang 6 : Di cU' thuan tuy gifra cac vùng, 1984-1989

Vûng

1

Sô ngllèli
xuat Cll

Sô ngllèli
nh~p

Cll

Sô ngllèli di
Cll thuan tûy

Ti I~ di Cll
thuan tûy (%)

1

Mien nui phfa Bac

194.346

91.528

-102.818

-1,02

Dông bang sông Hong

320.607

148.854

-171.753

-1,26

218.728

73.571

-145.157

-1,69

126.311

67.772

-58.539

-0,88

32.067

316.083

284.016

11,41

66.049

315.051

249.002

3,19

103.280

48.529

-54.751

-0,39

1.061.388

1.061.388

-

-

,Bac Trung B~
Duyên hài mien Trung
Cao nguyên mien Trung
Dông Nam

B~

Dông bang sông CÙU Long
TÔng c(lng

Nguon : Ban chi d~o T6ng Diê'ulra dân 50, 1991.

Cl câp dQ tinh, cac két quà con ra nét han. Tinh Dak Lak và Lâm Dong
à cao nguyên miên Trung là cac vùng c6 dân nMp cu 100 vai mQt ty 1~ di cu
thuàn tuy là + 17,1 % và + 16,9%. Nguqc li,li, ti,li cac tinh thuQc vùng c6 xuât
cu cao, nguài ta thây mQt ty 1~ di cu thuân tuy rât thâp nhu à Thanh Hoa (Bac
Trung BQ) (- 0,8%), Thai Blnh và Hà Nam Ninh (dong bàng sông Hong) (làn
luÇ1t là - 2,0% và - 2,4%).
LUÔng di cu trong giai dOi,ln 1984-1989 này chù yéu là thanh niên :
ty 1~ di cu thuàn tuy cùa nhlîng nguai di cu thuQc nh6m tuôi tù 25-29 lên
tai 8,2% (3,4% di cu nQi tinh và 4,8% ngoi,li tinh). Con s6 này cao gâp b6n
làn con s6 mà nguai ta quan sat duqc à nh6m tuÔi tù 50 tuôi trà lên. Tiép
theo là nh6m 10-24 tu6i và 30-34 tu6i. Nhlîng nguai thuQc nh6m 15-34
tuÔi chiém gàn 60% tÔng s6 nguai di cu (Phi,lm DÔ Nh~t Tân & DÔ Tién
Dung, 1995).

227

DI DÂN N(Jl fJ!A

Dtinh giti
Không co nhiêu yéu ta cha biét chinh xac co bao nhiêu nguài di cu 6
l~i nai chuyên dén, bao nhiêu nguài hôi huang hay bao nhiêu nguài di cu di

nai khac. Châc chân là không phài tât cà h9 dêu barn trl;! mà mÇ>t phân trong
sa h9 da rài hO vùng kinh té mOi. Vi thiéu sa li~u nên co nhiêu thông tin khac
nhau, tir 20% (Banister, 1985 ; Gendreau, 1993) dén 50% nguài tiép tl;!c di CU
dén nC1Ï khac (Desbarats, 1987). T~i mÇ>t sa tinh 6 Dông bâng sông Ciro Long
và cac tinh miên nui phia Bilc, ty l~ này là 50%. Trong mÇ>t cuÇ>c diêu tra dUÇ1c
tién hành 6 miên Nam, t~i Vüng Tàu (trung tâm dô thj), nguài ta thây "m(Jt ry
If rat Ion nhiing ngum di cu... din tif cac vùng kinh ti mm, chu yêu là do
nhiing kM khan vi kinh ti và cac diiu kifn SÔIlg... (Doan M~u Di~p & cac
cÇ>ng Sl!, 1996). Theo mÇ>t cuÇ>c diêu tra cua Cl;!C Thang kê thành pho Hô Chi
Minh, "sô' ngum di cU din til cac vùng kinh ti mm chiêm 24% tdng SÔ' ngum
di cU trong thành phô~ .. (Vi~n Nghiên c1ÎU Kinh té, 1997). Diéu tra vê di cu
W phat dén thành pho Hô Chi Minh nàm 1996, dù không dua ra dUÇ1c con sa
chinh xac, da "gçri y rdng sô'ngum bo cac vùng kinh tê' mm co thl rat cao. Hf?
gap phân dang kl vào di dan tif phat dêÎl thành phô' Hô Chi Minh" (Vi~n
Nghiên c1ÎU Kinh té, 1997).
Néu nhu cac ml;!c tiêu moi chi d~t dUÇ1c mÇ>t phân, két quà cua chuang
trinh di dân vân côn khiêm ton so vOi cac ml;!c tiêu da djnh và cüng néu nhu
vi~c hôi huang là léln, chu yéu do nhfmg kho khan nay sinh trong qua trinh
thl!C hi~n :
-

vi~c ll!a ch9n dja diém xây dl!I1g cac vùng kinh té moi không phài

luc nào cüng dung : vân dé chât lUÇ1ng dât và diêu

ki~n

y té (sot rét) ;

- ca s6 h~ tâng don tiép nhfmg nguài di cu dôi khi côn thiéu và trang
thiét bj cân thiét cho vi~c khai hoang và trông tr9t không phài luc
nào cüng co san ; vi v~y, nguài di cu không thé tang nhanh dUÇ1c
nang suât;
-

diêu ki~n song cua nhfmg nguài moi dén thuàng kho khan (thiéu
luang thl!c và thuoc men...) vi công tac chuân bj tiép don nhiêu khi
côn sa sài ; vi v~y, dù cac ca quan chuc nang da co gâng râ't nhiêu,
ca sà h~ tâng nhu thông tin liên l~c, nuoc, di~n, trtràng h9C, trung
tâm y té, vân không thé dap ûng k~p thài voi nhu câu vô cùng léln
cua nhfmg nguài moi dén (Gendreau, 1993).

Châc chân râng di dân hàng lo~t cua han 5 tri~u nguài cân dén chi phi
dâu tu rât léln tir phia Nhà nuoc. Trong khi do, nhfmg khoàn dâu tu thl!c té cua
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Nhà nuac con rât it và không thé d~t dén mûc càn thiét vm chuang trlnh di
dAn. Nhu D*ng Anh & cac cQng sI! (1997) da nhân m~nh : "Noi chung, cac
cô'gang d/làm ch~m l{li qua trinh dô thi hoa bâng vi~c phat tri/n nông thôn
và cac chllO'ng trinh phan bô' l{li không gian dân Cil d chau Adâ không thành
công... Mf)t vài thành công duy nJult déu nhiJ vào cac chinh sach rât tôn kém
(nhll d Malaysia hay Sri Lanka), diéu này gidi thich t{li saD ngày càng it quôC
gia ap dlf.ng chiln lllt!c này trên binh di~n cd nll6'c".
Va l~i, di cu g6p phan gAy ra n~n pha rÙIlg, gi6ng nhu t~p quan du canh
cua dAn tQc thiéu s6 hay cac di chûng cua chién tranh. Nhu v~y, di cu làm
tràm trQng thêm sI! mât cAn bàng sinh thâi và tù d6 c6 nhÜIlg tac dQng trl!c
tiép lén dài s6ng cua nhÜIlg nguài di cu.
Cu6i cùng, M th6ng thiéu sI! mém dèo : dang le càn phài c6 mQt t~p
hqp cac bi~n phâp ch*t che, thl!c té và tién bQ, tl! thay dôi ch~m dé thich nghi
vm cac diéu ki~n khac nhau và nhÜIlg thay dÔi tlnh hinh kinh té-xa hQi tac
dQng dén di cu. D6 là nguyên nhAn can ban dan dén két qua rât h~n ché cua
cac chinh sach di dAn.
Truac nhÜIlg nam 1990, Nhà nuac chi quan tAm dén cac chuang trinh
di dAn c6 tÔ chûc và không quan tAm dén di dAn tl! phat, khi d6 con chua phÔ
bién. Thang 12 nam 1986, vi~c dÔi mai cac CCI ché quan ly kinh té da t~o ra
nhÜIlg diéu ki~n hoàn toàn khac cho chinh sach di dAn. Di dAn dé phât trién
cac vùng kinh té mm da c6 thé dugc gân vm cac dl! an phat trién cac vùng
c6 quy mô vùa và nho, trong d6 Nhà nuac t~p trung uu tiên dàu tu dé bao
dam hi~u qua kinh té-xa Mi. Nhà nuac cüng da dành cho nhÜIlg nguài di dAn
ngoài chuang trinh cua Nhà nuac nhÜIlg diéu ki~n uu dai nhu nhÜIlg nguài
tham gia vào cac chuang trlnh di dAn c6 tÔ chûc (Vi~t Nam : Thu tuang
Chinh phu, 1995). Nhiéu giai phâp liên quan dén di dAn tai cac thành ph6
cüng làn Iugt dugc ap d~ng. Néu nhu nhÜIlg nam truac, chinh sach di dAn
cua Nhà nuac liên quan chu yéu dén khu Vl!c nông thôn, thl hi~n nay Nhà
nuac phài quan tAm dén ca hai khu Vl!c : nông thôn và thành th!, VI vi~c rài
hO nông thôn hi~n nay là mQt chu dé mà cac nhà ho~ch d!nh chinh sach di
dAn rât quan tAm.

Di dân tl! phat

dQc

Bên c~nh cac lu6ng di dAn do Nhà nuac tÔ chûc, con c6 dong di dAn
vm Nhà nuac (dugc gQi là di dAn tl! phat). Trên thl!c té, nhu da nêu

l~p
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trên, vào dâu nhÜllg nàm 1990, cac dÇft di dân tl! phat này càn chua dUÇ1c ph6
bién ; sau d6, chung c6 xu hu611g tàng m~nh. Th~t v~y, nhÜllg chuyên bién
sâu sâc vé kinh té-xii h<')i cùa dât nuac tù han 10 nàm nay da dân dén s6 nông
dân roi bo ru<')ng d6ng ngày càng nhiéu. T~i nhiêu vùng, d~c bi~t là vùng
d6ng bàng sông HÔng, laD d<')ng nông nghi~p vân du thùa và không c6 dù
vi~c làm m~c dù sàn xuât nông nghi~p da c6 nhiéu tién bQ. Vai sl! tl! do h6a,
cac giài phâp quàn ly và h~n ché di dân càn chua dUÇ1c phât huy tac dl;lng.
Di dan tl! phat này chù yéu thuQc hai lo~i : tù vùng nông thôn này dén
m<')t vùng nông thôn khac và tù mQt vùng nông thôn dén m<')t vùng dô thi.
Cho dén hi~n nay, van chua c6 nhÜllg du li~u qu6c gia vé nhÜllg dÇft di
dan tl! phât gân dây nhât. Ok s6li~u th6ng kê hi~n c6 van rât it và sa sài, ho~c
là dUÇ1c rut ra tù mQt s6 Sb Lao d<')ng, Thuang binh và Xii hé)i cùa cac tinh,
thành ph6 nai muc dQ di dan rât 1611 (trong trUèmg hÇ1p này, con s6 thl!c té châc
chAn càn cao han rât nhiéu), ho~c tù cac cu<')c diéu tra vm m<')t vùng nào d6 do
cac ca quan khoa hQc thl!c hi~n trong khuôn kh6 nghiên cl1'u cùa hQ.

Di dân trong khu

v~c

nông thôn

Trang m<')t cu<')c diéu tra dUÇ1C tién hành t~i cac làng mâu, giai do~n
1992-1995 (D~g Thu, 1996), nguèri ta da nh~n thây ràng, dân s6 cùa m(lt s6
làng da tàng lên nhiéu nhèl s6 lUÇ1ng 1611 nhÜllg nguoi nh~p cu, vào thèri diêm
t~i dây c6 nhÜllg ho~t d(lng sàn xuât dUÇ1c phât trién (nuôi tôm, danh bât
ca,...). NguÇ1c l~i, trong 10 nàm trà l~i dây, m(lt s6luÇ111g 1611 nguèri dân thu(lc
nhÜllg nh6m dan t(lc mién nui phia BAc da tl! phat chuyên lên s6ng t~i Cao
nguyên mién Trung và mién Dông Nam BQ. T~i làng Don Dac, mÔi nàm c6
tù 1 dén 2% dan s6 di cu vào Nam dé tlm dât canh tac mm; nhÜllg nguèri dân
làng N(li Du~ tham gia vào vi~c xây dl!llg nhà cùa ; nguèri dan Ninh Hi~p toa
di cà nuac dé buôn bân ; thanh niên Dông Huang, Dc Ky, Ky Nam di dai vàng
và da quy.

NhÜllg dàng di cu tl! phat chù yéu bên trang khu VlfC nông thôn di tù
cac tinh mién Bâc dén cac dnh mién Nc 1.176 0 Td(pha57 0 Tdd.393176 9-2.5.1469 142
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NhiIng nguài di cu này thuàng con tre (15-34 tuÔi), da phân là nam gi<1i
(52%), da l~p gia dlnh (gân 80%). Trlnh d~ hQc vân thâp : 64% trong s6 hQ
co trlob dQ tiéu hQc, và chi co 3,4% co trlnh dQ trung hQc ca
Nhung kinh
tévân là nhiIng nguyên nhân chinh cua viçc di cu: kh6 khan kinh té(31%),
thiéu dat canh tac (22%) và thiéu viçc làm (11 %) (Trung tâm Nghiên c6u Dân
s6 và Ngu6n lao d~ng. 1990).

sa.

Bang 7 : Quy mô cua di dân tt! phat trong mc)t
NQu6n Q6c
Mién nui phia BAc
Cao Bang
L~ng

san

Hoàng Lién San
Quàng Ninh
Bâc TrungBé')
NQhê TInh

Thài kY

so tinh xuat cu

S6 hô Qia dfnh

S6 nQlIài di Cil

1980-1993
1980-1990
1991-1992
1990-1992

19.715
1.300
830
270

118.295
5.500
5.400
1.150

1980-1990

750

4.600

Nguon : PhÇlm D6 Nht;ît Tân, 1994.

Bang 8 : 86 nguài di cU tt! phat dén mc)t
Nai dinh Cil
Duyén hai mién Trung
Blnh Thu~n
Cao nguyên mién Trung
Dak Lak
Lâm D6ng
Gia Lai-Kon Tum
fJông Nam Bé')
Sông Bê
D6ng Nai
Tây Ninh
Bà Ria-Vüng Tàu
fJ6ng bâng Sông Citu Long
Minh Hài
(T6ng cQng)

so tinh thành phia Nam

Thài ky

S6 he? gia dfnh

56 ngllài di Cil

1990-1993

15.351

73.417

1980-1993
1988-1993
1986-1992

19.578
19.265
2.390

97.890
92.187
11.099

1980-1992
1980-1993
1980-1992
1980-1992

11.624
15.254
1.810
11.391

47.800
68.599
9.000
62.747

1990-1993
(1980-1993)

16.000
(112.663)

80.000
(542.739)

Nguon : PhÇlmD6Nht;îtTân, 1994.
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Thuàng thl thiéu dâ:t là nguyên nhân chinh thuc dây nguài nông dân di
cu. M~c dù sàn luçmg nông nghi~p trên 7 tri~u ha dâ:t canh tac thâ:p, nhung
trang diêu ki~n sàn xuâ:t hi~n nay, sI! nông nhàn nông thôn thuc dây nhiêu
nông dân nghèo di CU : "Doi nghèo li nông thOn, fUing suât nông nghiçp thâp,
thiêu viçc và/hoijc thât nghiçp, thu nh~p thâp và thiêu dât canh tac thuc ddy
nhiê'u ngltifi dân thoat ra khoi vùng nông thOn nghèo kM" (Doan M~u Di~p
& cac c(lng SI!, 1996). VI v~y, hQ thuàng dén nhii'ng nai co Mt canh tac. Diêu
tra tién hành nàm 1994 da duqc nêu trên liên quan không chi dén Vüng Tàu
(khu vvc dô thD mà càn cà D6ng Nai (khu vvc nông thôn). Theo diêu tra này,
ty l~ nguài di cu dén tù nàm 1994 so vâi toàn bQ s6 nguài di cu là 58% (Doan
M~u Di~p và cac c(lng sI!, 1996). Nhii'ng nguài di cu này, chù yéu dén tù nông
thôn (92,5%), hQ dén nhii'ng nai co nhiêu dâ:t canh tac han qUê huang, và
th~m chi càn co nhiêu dâ:t han cà nhii'ng nguài không di cu Dong Nai (bàng
9) : cac chù hQ trung blnh canh tac 0,66 ha, trang khi truck khi di cu, hQ chi
co trung blnh 0,24 ha ; càn nhii'ng nguài không di cu Dong Nai co trung
blnh 0,46 ha.

a

a

a
a

a

Bang 9 : Di~n tich dât trung bành trên he') gia dành
Dong Nai, 1994 (m 2)

a

Ché dO 56 hOU dat

HO không di Cll

HO di Cll
Nai 6 trllâc

Nai 6 hi~n t~i

1.567,5

37,2

27,4

690,0

6.244,8

4.480,0

Thuê

38,6

103,4

57,0

Khâc

59,8

220,1

34,2

2.355,9

6.605,5

4.598,6

Hqpdông
Chu 56 hOU

Tong C9ng

Ngllon : Doon Mijll Diçp & cac cçng S{t, 1996.

a

Mong mu6n co m(lt cu(lc sông t6t han qUê huang là m(lt ml;lc tiêu
kinh té lân. No thôi thuc thanh niên di cu cùng gia dlnh, vuÇ1t qua mQi càn
tra dé l~p nghi~p t~i m(lt vùng dâ:t mâi không c~n sI! giup da cùa Nhà nuâc.
VI v~y, hQ dap ûng nhanh nhii'ng nhu c~u vê nhân ll!c mùa VI;l. HQ san sàng
duang d~u vâi mQi kho khàn và thiéu th6n. Tuy nhiên, vi~c djnh cu phân tan
cùa hQ do không duqc tinh toan truâc da t~o ra nhii'ng kho khàn bbi vi~c
không duqc tiép don cüng nhu sI! thiéu thôn cùa cac ca sa h~ t~ng thiét yéu.
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Han nua, dân so tang à nhii'ng vùng nh~p cu t~o ra mQt ap ll,rc vé vi~c làm và
cac d~ch v'" xa hQi. Khi nhii'ng nguài di cu này chQn cac vùng rirng nui làm
nai dén (dây là diéu thuèmg xày ra VI rirng nui dong nghïa vai dâ"t canh tac),
hQ không dan do cài t~o no thành dâ"t canh tac và thành dâ"t à, và nhu v~y da
gop phân vào n~n ch~t pha rirng. Không co con so thong kê vé nhii'ng tàn pha
này, nhung mÔi mQt hQ gia dinh I~p nghi~p à vùng dâ"t mai càn toi thiéu mQt
hecta dâ"t canh tac, diéu này co nghïa là mQt hecta rirng da b~ pha hùy. VI v~y,
di~n tfch rùng à Cao nguyên mién Trung và Dông Nam B<> co nguy ca b~ thu
htfp dang ké.
Tang truàng dô thi, không co sI! bién dQng lan trong giai do~ 19751989, nhung I~i không ngùng tang lên. Trên thl!c té, cüng nhu hâu hét cac
nuac dang phat trién, thu nh~p à thành pho cao han à nông thôn : theo diéu
tra vé mûc song nam 1992-1993 (Uy ban Ké ho~ch Nhà nuac và T6ng c"'c
Thong kê, 1994), s1,l' chênh I~ch rA't lan. Cuoi cùng, ngay cà khi Chfnh phù da
ap d",ng nhii'ng bi~n phap dé phat trién nông thôn và khuyén khfch nguài tao
dQng huang dén nhii'ng nghé phi nông nghi~p (do là chù truang "bo nông
nghi~p chû không bo dâ"t"), nhung két quà vân không khà quan và duèmg nhu
không h~n ché dUÇ1c so nguài tao dQng à nông thôn di cu lên thành pho. Han
nfra, cac thù t",c dang ky t~m tru à thành pho da không càn mang tfnh cuëmg
ché ch~t che nfra, diéu này t~o diéu ki~n cho nguài dân di cu tlm vi~c làm dê
dàng han.
Theo cUQc diéu tra nam 1994 da dé c~p à trên (Doan M~u Di~p & cac
cQng S1,l', 1996), ty I~ nguài di cu dén tù nam 1990 so vai t6ng so nhii'ng nguài
di cu là 73% à Vüng Tàu (58% à Dong Nai). Tuang tl!, mQt cUQc diéu tra th1,l'c
hi~n à thành pho Ho Chf Minh nam 1994 (Truang Si Ânh & cac cQng s1,l',
1996) cho thâ"y 48% so nguài di CU da djnh cu tù nam 1990.
Nhii'ng thành pho lan là nai thu hut nguài tao dQng mé;lnh me nhâ"t.
tugng di cu t1,l' phat dén thành pho Ho Chf Minh diên ra trên di~n rQng
ngay cà khi chua co cac bi~n phap nai long : bâ"t châ"p chfnh sach h~n ché
nguài nh~p cu, ty I~ nguài di cu thuân tuy à dây là + 1,8% trong khoàng thài
gian tù 1984-1989 (Barbieri & cac cQng s1,l', 1995). VI hi~n nay thành pho
này co mûc tang truàng kinh té cao và 6n djnh (trung blnh 13%/nam tù 19891~94), nên nguài ta thâ"y à dây co "m9t s,! gia tang vê" quy mô di cll thuâ'n
tuy... Trong viçc triin khai nê"n kinh tê' thi trllèlng, thành pM' là m9t clIc da
chuc niing, m9t trung tâm hâp ddn trong vùng, m9t bâ'u không khi thuÇin lçti
cho viçc dâ'u tll vào m9t muc sông tôt hon cac vùng ngoçli vi" (Truang Si Ânh
Hi~n
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& cac cçmg st!, 1996). Trong giai do~n 1989-1994, ty 1~ di cu thuân tuy trung
blnh hâng nàm il nhâ't phài tù 2,5 dén 3%, tuc là cao gâ'p hai Mn con s6 dt!
tinh cha giai do~n 1984-1989.

S6 1uçtng nguài di cu này cao hon nhu câu cùa cac doanh nghi~p, ho~c
chi it là no không phù hgp VI nguai di cu là nhfrng 1ao dQng giàn don; két quà
là phat triên khu Vl!c phi két câ'u, thiéu vi~c 1àm và thâ't nghi~p gia tàng. Tuy
nhiên, hâu hét tâ't cà nhfrng nguai di cu déu tlm duqc mQt công vi~c sau 12
thâng kê tù khi dén thành ph6 (95% nam giOi và 89% nu giâi) ; 35% tlm duqc
mQt công viçc ngay trang tuân dâu d~t cMn dén thành ph6, 35% cüng tlm
duqc vi~c sau tù mQt tuân dén mQt thang dén thành ph6 (Vi~n Nghiên CUu
Kinh té, 1997). 57% s6 nguài nMp cu 1àm vi~c trang nhfrng khu Vl!c phi két
câ'u. Cu6i cùng, "tât cd khié'n nguili ta nghî rang di cu dé'n thành pM'... së tiêp
t~c di lié"n vOi qua trinh phat triln" (Truong Si Ânh & cac cQng st!, 1996).
Th~t v~y, mQt diéu tra (1999) lién hành t~i tinh Long An (DÔng bâng sông
Ci1u Long) và t~i thành ph6 HÔ Chi Minh chi ra râng di cu dén thành ph6 vùa
co 1qi cho nguai di cu, vùa co 1qi cha gia dlnh anh ta à nông thôn, VI khi cUQc
s6ng nguài di cu duqc cài thi~n thl cUQc s6ng cùa gia dlnh anh ta cüng nha
do mà duqc nâng cao (Gubry & cac cQng st!, 1999).
"Cac chinh quyé"n thành pM' së phdi duO'ng dau v6'i nhiing win dé"
nghiêm tuc vé" tliât nghiçp và qudn ly dô thj do dân sô' tang nhanh" (Truang
Si Ânh & cac cQng st!, 1996). H<;> vân dang c6 gâng kiêm soat cac dong
nguai dei xô vé thành ph6, nhung st! c6 gâng này trà nên vô ich khi nén
kinh té duqc tt! do hoa : nàm 1994, thành ph6 HÔ Chi Minh co gân 800 000
nguai không co giâ'y phép thuàng tru, và ty 1ç nguai di cu co giâ'y phép
thuàng tru co xu huâng giàm. MQt bQ ph~n nhfrng nguai di cu (khoàng
30%) s6ng t~i cac huyçn ven dô, trong do mQt s6 huyçn dang trong qua
trlnh dô thi hoa nhanh, vâi st! hlnh thành cac khu ché xuâ't và khu công
nghiçp 100. St! ra dai cùa cac nhà may da bién cac xa ngo~i ô thành cac
trung tâm công nghiçp và d!ch Vl;!. Cac trung tâm công nghi~p này thu hut
mQt 1uçtng 100 1ao dQng giàn don.
T~i Hà NQi, trong thai ky 1986-1991, m6i nàm trung blnh co thêm
22.000 nguài nMp cu. Con s6 này cao hon gâ'p 5 Mn 1uçtng nguai rai thành
ph6 di nai khac (Trung tâm Nghiên CUu Dân s6 và NguÔn nMn 1t!c, 1997).
MQt cUQc diéu tra vé dich vl;! viçc 1àm à thành ph6 cho tMy vào nàm 1992,
16.000 nguai 1ao dQng nông thôn da dén Hà NQi. Trang s6 h<;>, 2.370 nguài
1àm viçc trang linh Vl!c công nghiçp và thù công, 2.360 nguài d~p xich 1ô,
2.000 nguai 1àm trong linh vt!c xây dl!Dg, 1.970 nguai 1àm cac viçc d!ch Vl;I
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l~t v~t, 1.230 nguài làm khuân vac và hon 4.000 nguài làm thuê cho cac ca
nhân. Hi~n nay, theo Ûy ban Dân s6 và Kého,!-ch hoa Gia dlnh thành ph6 Hà
Nç,i (1992), mÔi nam co hon 20.000 nguài lao dç,ng nông thôn tù cac tinh
khac dén Hà Nç,i tlm vi~c làm. Da phân trang s6 hQ côn rat tre : ba phân tu
trong s6 hQ thuç,c hIa tuôi 20-39 (bàng 10). HQ chU yéu là nam, phl;l nu chi
chiém 21 %. Mç,t nùa s6 nguài di cu là nam giéYi à dç, tuôi 20-34.

Bang 10 : GiOi tinh và tuoi dia nhfmg ngU'Oi di cU' tOi Hà NQi (%)
Nh6m tuoi

DlIai 20 tuÔi
20-24 tuÔi
25-29 tuÔi
30-34 tuÔi
35-39 tuÔi
40-441uÔi
Tù 45 tuÔi trèJ lên
TÔng công

Nam

Na

10,0

2,5

20,5

1,5

14,5

5,5

14,5

4,5

9,5
6,0

4,5

4,0

1,0

79,0

21,0

1,5

Ngllô'n : Li Tana, 1996.

Ty l~ nhii'ng nguài da co gia dlnh vào thài diêm di cu râ"t cao (gân
80%). Trang khi di cu tl! phât tù khu Vl!c nông thôn này dén khu Vl!c nông
thôn khâc thuàng di véYi cà gia dlnh, nguài laD dç,ng thuàng di mç,t mlnh di
cu tù nông thôn ra thành thL và hâu nhu không co hành IY. Ngoài ra, hQ co
trlnh dl) hQc van cao hon (Li Tana, 1996) (bàng Il).

Bang Il : Trinh dQ hQc van dia ngU'Oi di cU' tOi Hà NQi (%)

Trfnh dô hoc van

Phân bD (%)

Chua bao già di h9c
LéIp 1dén léIp 4

0,0
7,5

LéIp 5dén léIp 7

55,5

Lm> 8dén lm> 12

37,0

TÔna

100,0

Ngllô'n : Li Tana, 1996.
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Chinh nhfrng tinh chât trên cha phép nhfrng nguài di cu tlm vi~c làm dê
dàng hem. MQt bQ ph~n lan trong 50 hQ tlm dugc vi~c ngay trong thâng dâu
dén thành ph6 : diêu tra tién hành d6i vai nguài di cu dén Hà NQi cha thay
74% 50 nguài dugc hoi tlm dugc công vi~c dâu tiên sau mQt tuân dén thành
pho (tuc là cao hem rat nhiêu 50 vai thành ph6 HÔ Chi Minh) và 19% trong 56
hQ tim dugc vi~c sau tù mQt tuân dén mQt thang (Trung tâm Nghiên clÎll Dân
50 và Nguôn laD dQng, 1997). Công vi~c mà hQ tlm dugc dem l<;li cho hQ thu
nh~p cao hem nhiêu 6 nông thôn. Nhu v~y rô ràng là "nê'u nguifi ta mUôIl t/zay
dô'i xu thlChWlg vi di CU (dê'l Hà N(Ji) và kié'm soat quy mô cua no, cac/z tôt
nhat là tÇlO thêm Ilhiêu vi~c làm tÇli quê hUO'llg cua nJzîillg ngui'Ji di cu' (Doiin
M~u Di~p & cac cQng sI!, 1998).
Nguài laD dQng nông thôn di cu dén thành ph61à mQt Mu quà cùa vi~c
tl! do hoa nên kinh té và tl! do di l<;li. No cho phép phân bo lao dQng hqp ly
hem gifra cac khu vl!c kinh té khac nhau. Nhtmg nhfrng làn song di cu này d~t
ra nhiêu van dé vê quàn ly dô th! : nhà 6, giao thông, nuac, ca 56 h<;l tâng vé
y té và giao dl:lc, môi truàng (thu gom rac thài, thoat nuac thài...), tac nghén
giao thông...

Két Im)n
Cho tai nhfrng nam gân dây, Chinh phù dii dan dân kiêm soat dugc 51!
gia tang dô th! và tai phân bô lao dQng nông thôn dén cac vùng kinh té mai.
Chinh sach di dân van là mQt bQ pMn quan trQng trong chinh sach phat triên
kinh té-xii hQi cùa dat nuac. Di nhiên, chinh sach này phài phù hqp vai nhÙ'I1g
thay dÔi cùa tinh hinh kinh té-xii hQi. Luôn luôn phài nha ràng, hi~n nay, vai
dân 50 gân khoàng 80 tri~u nguài, moi nam l<;li co mQt tri~u nguài gia nh~p
vào th! truàng lao dQng.
Tuy nhiên, nguài ta co thê nghi ràng quy mô rQng lan cùa di dân co tÔ
chuc sé giàm dân. No chù yéu sé chi dien ra trong ph<;lm vi cùa tÙllg vùng,
tÙllg tinh. Vi~t Nam hi~n van càn 4 tri~u hecta dat nông `ఀ퀆䀀 㝐숁㔌#W匀耘猋ЄధÐ㍂
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cu<)c s6ng cùa nguèri dân, d~c bi~t SI! tang lên thai qua cùa cac thành ph6 lan.
SI! di cu cùa lao d<)ng nông thôn dén thành thi vàn se là m<)t bài toan kho khan
d6i vai cac nhà ho~ch dinh chinh sach. Oic nhà lânh d~o sau khi dâ nh~
m~ dén "kiém soat" di CU và nguèri di cu, ngày càng bi thuyét ph\lc vê sI!
dn thiét phài bào dàm tl! do di cu, cung câ'p cho nguèri di cu cac dich V\l xâ
Mi và thila nh~n vai tro cùa di cu nhu m<)t nhân t6 phat trién (Trinh Khac
Thâm & Doan M~u Di~p, 1998).
Dé phat trién ben VÜl1g và hài hoa, và dé phân b6 dân cu cân bâng giüa
cac vùng khac nhau trên dâ't nuac, giüa thành ph6 và nông thôn, di cu phài
duç'c diêu chinh bâng vi~c quy ho~ch lânh thÔ : do là nhiing "tro chai lânh thÔ
cùa vi~c xây d'!I1g nhà nuac" (Vü TI! L~p & Taillard, 1994), doi hai nhiing
giài phap sau :
- Cài thi~n diêu ki~n s6ng à khu Vl!c nông thôn (chinh sach phat trién
nông thôn, dâu tu vào thù công nghi~p và công nghi~p nht;, ca sà h~
tâng xâ Mi,...) ;
- Tiép t\lC (và nâng cao) chuang trlnh tai phân b6 không gian dân s6
dén cac vùng kinh té mm ;

- U u tiên cho cac thành ph6 nha d6i vai nhiing dâu tu trong Hnh Vl!c
công nghi~p thông qua chinh sach hâ'p dân vê thué, giao thông và
viên thông ;
- Quy ho~ch khung cành s6ng trong cac thành ph6 lan (giao thông,
nhà à, v~ sinh môi truàng,...) vi châ't luqng cu<)c s6ng cùa nguèri dân
thành thi và nang suâ't dô thi.
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