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Vi~n Kinh té TP. Hô Chi Minh (1ER)

Vi~n Kinh té TP.HCM (1ER) là cd quan nghiên cuu khoa hoc tn,lc

thuQc Ùy ban Nhân dân Thành pho, co chuc nang tu van, tham mUu cha

Thành ùy, Ùy ban Nhân dân Thành pho. Qua 17 nam hOé;lt dQng, Vi~n

Kinh té Thành pho da thl,/C hi~n thành công hàng IOé;lt dé an, dl,/ an thuQc

cac lïnh vl,lc: Qui hOé;lCh phat triên kinh té - xa hQi dài hé;ln cùa TP.HCM;

DeSi môi chfnh sach và cd ché quàn Iy kinh té ; DeSi môi teS chuc và hOé;lt

dQng doanh nghi~p nhà nuôc; Phat triên kinh té dô th! và quàn Iy dô th!.

D~c bi~t, Vi~n Kinh té da co nhiéu kinh nghi~m trong vi~c thl,/C hi~n cac

dl,/ an hc;1P tac vé van dé di dân doi vôi TP.HCM.

Trung tâm Dân 50 và Phat triin Phap (CEPED)

Trung tâm Dân 50 và Phat triên Phap (CEPED) là cd quan nghiên

cuu khoa hoc dUç1C thành I~p vào nam 1988 vôi 5 teS chuc : Hoc vi~n cao

cap vé cac khoa hoc xa hQi (EHESS); Vi~n nghiên cuu Dân 50 Phap

(INED); Vi~n nghiên cuu Thang kê Phap (INSEE); Vi~n nghiên cuu Phat

triên Phap (IRD) và Dé;li hoc Paris 6. Vi~c thành I~p CEPED là dap ung

yêu cau phat triên và phoi hc;1P cùa cac teS chuc này trong nghiên cuu,

dào té;lo và hc;1P tac vôi cac nUôc dang phat triên trên cac van dé dân 50
trong moi quan h~ vôi phat triên. CEPED da nh~n dUç1C 51,/ ho trc;1 mé;lnh

mé tù BQ Ngoé;li giao doi vôi toàn bQ hOé;lt dQng cùa mlnh tù nghiên cuu,

tu van, tiép nh~n can bQ khoa hoc cac nuôc, dào té;lo, tu Ii~u, xuat bàn

cho dén vi~c pheS bién thông tin. CEPED dang bUôc vào mQt giai dOé;ln

cài teS mà co thê hoàn tat vào nam 2002.

Chu y
Nhùng quan diêm y kién trlnh bày trong cac chUdng cùa quyên sach

này là cùa cac tac già co Iiên quan, không dé;li di~n cha

nhà xuat bàn Karthala, CEPED hay Vi~n Kinh té.
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Loi cam dn

Chung tôi xin chân thành cam cm BQ Ngo~i giao Phap vê sl/ tài trÇl d€
thl/c hiên dLlÇlC dl/ an. Dl/ an da nh~n dLlÇlc sl/ giup da cùa nhiêu ngLlài, trong
d6 c6 ông Frank Hébert và Serge Snrech, là nhùng ngLlài phl,l trach hÇlP tac
khoa hoc và ky thu~t t~i D~i sû quan Phap t~i Hà NQi; Stephane Dovert và
Christian Millerioux, là nhùng ngLlài phl,l trach HÇlP tac và cac ho~t dQng van
h6a cùa T6ng lanh Sl/ Phap t~i TP.HCM.

vê phfa haï ca quan d6ng chù tri dl/ an, chung tôi xin cam an Ông B~ch

Van Bay, nguyên Viên trLlèmg Viên Kinh té Thành pho, da mè1 dâu dl/ an hÇlP
tac. Cam an Ông Trân Du Lich, Viên trLlè1ng Viên Kinh té, da hÔ trÇl, tfch cl/c
thuc dJy và t~o nhùng diêu kiên cân thiét trong tién trlnh cùa dl/ an. Cam
an Ông Alain Lery, Giam doc CEPED, ông William Molmy, t6ng thLl ky, da
hÔ trÇl dl/ an, cung cap cac phLlang tiên d€ dl;l' an c6 th€ thl/c hiên dLlÇlC trong
diêu kiên d~c biêt kh6 khan cùa CEPED. Bà Valérie Mary, can bô dân so,
phl,l trach khâu biên t~p t~i CEPED, da doc và d6ng g6p nhùng nh~n xét vê
ca nQi dung và hlnh thûc trlnh bày.

Chung tôi cüng chân thành cam an Ban Lanh d~o Viên Kinh té da luôn
hÔ trÇl cho nhùng ho~t dQng nghiên cûu, trong d6 phai k€ dén Ông Ph~m

Xuân Âi, Ph6 Viên trLlè1ng Viên Kinh té; Bà Ph~m Thanh Blnh, trLlè1ng phông
T6 chûc Hành chanh, Ông Lê Van Be, trLlè1ng phông Ca sè1 h~ tâng, ngLlài
cüng da doc I~i ban thao cùa chung tôi.

Doi vâi hai dia phLlang nai tri€n khai diêu tra, chung tôi xin cam an Ông
Trân Van Thao, Giam doc Sè1 Ngo~i Vl,l tlnh Long An, Ông Nguyên Van Ngày,
Ph6 Chù tich UBND huyên Cân GiuQc, Bà Nguyên Thi PhLlÇlng, TrLlè1ng
phông Lao dQng-ThLlang binh và Xa hQi huyên Cân GiuQc, da t~o diêu kiên
thu~n IÇli cho dl/ an.

Chung tôi cüng xin chân thành cam an UBND ba xa cùa khu vl/c nghiên
cûu dl/ an t~i cân GiuQc, cüng nhLl cac qu~n è1 TP.HCM da giup da tfch cl/c
d€ cUQc diêu tra cùa chung tôi hoàn thành tot d~p.
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Chung tôi xin cam on nhung d6ng nghi~p aVi~n Kinh te, tn!c tiep và
không tn!c tiep tham gia dl/ an cüng da cung cap cho chung tôi nhung thông
tin quan trQng. Trong d6 c6 Ông Nguyên Qu6c Tong, ngliài da dQc I~i ban
thao.

Cam on Ông Nguyên Vü, Bà Lliong Thi Mai Trâm da thl/C hi~n công vi~c

dich thu~t cho dl/ an.

Chung tôi xin cam on nhung d~i biêu tham dl/ haï cUQc hÔi thao t~i C~n

GiuQc và t~i TP.HCM, da d6ng g6p nhung y kien dê giup hoàn thi~n ph~n

phân tich trên co sa d6i chieu t1nh hlnh thl/C te dia phliong vâi ket qua diêu
tra.

Chung tôi cam on nhung diêu tra viên, kiêm soat viên da không ngung
nÔ II/c, ngay ca trong nhung diêu ki~n kh6 khan, cüng nhli nhung can bQ
nghiên cûu da tham gia phân tfch s61i~u, thao lu~n, t~o nên m6ng cho quyên
sach này ra dàï.

Cu6i cùng, chung tôi hy vQng ràng bàng công vi~c cùa mlnh, se d6ng
g6p vào vi~c t1m hiêu nhung nhu du và mang den nhung giai phap cho
nhung van dê phat triên 'd~t ra cho bQ ph~n dân cli nông thôn.

Ban bién SOçln
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Loi ml1 dâu

Quy€n sach này t~p hÇ1p nhung ké't quà quan trong rihâ't cua công trlnh
nghiên cau qua trlnh nh~p cil tù nông thôn vê Thành ph6 HÔ Chf Minh; dây
là dl! an hÇ1p tac giua Vi~t Nam (Vi~n Kinh té' Thành ph6 HÔ Chf Minh) và
Phap (Trung tâm Dân 56 và Phat tri€n Phap và Dan vi nghiên cûu 013 "Di
chuy€n và Tai câ'u truc dô thi" cua Vi~n nghiên cûu VI phat tri€n).

Dây là dl! an hÇ1p tac nghiên cûu thû 2 giua Vi~n Kinh té' Thành ph6 HÔ
Chf Minh và Trung tâm Dân 56 và Phat tri€n Phap. Dl! an thû 1 nghiên cûu
vê "Di dân, vi~c làm và nguÔn nhân Il!c tÇl.i Thành ph6 HÔ Chf Minh" thl!c
hi~n nam 1994 và dllÇ1c Quy Dân 56 cua Liên Hi~p Qu6c và BO NgoÇl.i giao
Phap tài trÇ1. Dl! an thû 2 này là dl! an nghiên cûu dâu tiên trong ITnh vl!c
khoa hoc X3 hoi do Bo NgoÇl.i giao Phap tài trÇ1 hoàn toàn VI Vi~t Nam vùa
dllÇ1c dlla vào danh sach cac nllac thuoc "Vùng doàn ké't l1u tiên".

Tâ't cà nhung s6li~u co san do ké't quà tÔng diêu tra dân 56 hay cac cuoc
diêu tra chuyên dê vê dân 56, vai nhung thay dÔi vê dâu tll hay thay dÔi trong
vi~c ap dl,mg lu~t, cho thâ'y trong mot tllang lai gân, dân 56 dô th! tÇl.i Vi~t

Nam se tang trllàng mÇl.nh. Qua trlnh dô thi hoa dllÇ1c nhiêu ngllai coi nhll
phi ma da dân dé'n mot 56 nh~n dinh sai lâm nhll trllac kia là chi lên an
nhung m~H tiêu cl!c cua no thl nay da xem no nhlllà mot tâ't yé'u g~n vai sl!
phat tri€n.

Ké't quà cua công trlnh nghiên cûu này dé'n th~t dung luc và cho phép
chung ta suy nghi mot cach blnh tinh han. No chûng minh di.ng dô thi hoa
là diêu không tranh khôi và cac d6i tac dêu nhln nh~n qua trlnh này mot
cach tfch cl!c; nhi~m Vl,l cua cac ca quan công quyên là phài xem xét diêu
này mot cach ky Illàng khi xây dl!ng ca sà v~t châ't dô th, thay VI t1m cach
ch~n dûng hi~n tllÇ1ng do. DÔng thai cac ké't quà cüng da nhâ'n mÇl.nh dé'n
nhung yé'u t6 kinh té' xa hoi, nguyên nhân cua vi~c nh~p cil vê thành thi và
cho ràng vi~c giài quyé't nhung yé'u t6 này se gop phân hÇl.n ché' qua trlnh
nh~p cil vê thành th!, và nha do co th€ giup cho vi~c chuân bi và bào dàm
sl! hàa nh~p cua ngllai nh~p cil vào thành ph6.
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Trang dl! an này, chung tôi da thl!C hi~n mQt cach tiép c~n méJi là "theo

dôi" nhung ngLtài nh~p cLt rài quê hLtong dén thành ph6. Tuy~t dë;li da s6 cac

công trlnh nghiên cûu vê nh~p cLt dLt<;1c tién hành të;li noi dén (cOng dé hiêu

VI ngLtài ta tlm thâ'y ngLtài nh~p cLt të;li dây) con dl! an cùa chung tôi thl tlm

cach xac dinh Iy do dân dén nh~p cLt ngay të;li noi di. PhLtong phap nghiên

cûu theo dôi (tracing survey) này tién hành dLt<;1c là do chung tôi c6 danh sach

dia chi ngLtài nh~p cLt ngay të;li trung tâm thành ph6.

Vi~c tÔ chûc hai cUQc hQi thào, mQt Cl Cân GiuQc và mQt Cl TP.HCM vào

thang 7 nam 2000 dê phÔ bién két quà ban dâu cùa dl! an thê hi~n m6i quan

tâm d6i véJi cà vùng xuâ't cLt là nông thôn và nai dén là thành ph6 cùa ngLtài

di chuyên. Nhung cUQc thào lu~n g6p y này râ't c6 fch cho vi~c phân tfch

danh gia sau này.

Ngoài ra con phài nh~c dén mQt t~p thê cQng tac viên tuy~t vài - cac

nhà nghiên cûu Vi~t Nam và Phap. HO da h<;1p tac thl!c hi~n moi giai dOë;ln

nghiên cûu và mÔi thành viên cùa t~p thê da SOë;ln mQt chLtong riêng.

Chung tôi hy vong dl! an nghiên cûu này méJi chi là giai dOë;ln dâu cùa

chLtong trlnh h<;1p tac lâu dài giùa hai nLtéJc v6n râ't dn thiét cho sl! phat triên

chung.

Ban biên sog,n
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Dan nhâp
•

Hiêll tliO'ng dû thi:.. .
tU tranh luin den thlic te. .

Patrick Gubry

l'\ê giup tim hiêu vê chinh sach di dân và chinh sach dô th! hoa
D cua Vi~t Nam, nhat là t~i Thành phô HÔ Chi Minh, nhàc l~i

nhùng y tl1Ô'ng chinh trl16'c dây và hi~n nay vê van dê dô th! hoa và
phat triên ding nhl1 xem l~i bôi canh quôc té' trong do diên ra qua
trinh dô th! hoa t~i Vi~t Nam là diêu rat cân thié't.

1. Dô thj hoa "tÔi thiêu" hay "tÔi da"?

Hi~n tl1Q'ng dô th! hoa và nhùng quan diêm khac nhau vê dô th!
hoa da dân dé'n nhùng thai dQ qua khfch, và co le Ô' Dông Nam A
nhùng thai dQ này con qua khich han bat cû no'i nào trên thé' gi6'i:
ho~c qua trinh dô th! hoa b! lên an gay gàt hollic ngl1Q'c l~i ngl1à'i ta dê
cao no không tié'c là'i.

Không thê phu nh~n ding h~u qua nlling nê nhat dôi v6'i dô th!
hoa da diên ra t~i Cam-pu-chia khi quân Kho'-me dô, vôn làm chu tinh
hinh tu sang thû nàm ngày 17 thang 4 nàm 1975, quyé't d!nh ap d\mg
chinh sach mà h<;> da dl1a ra vài thang trl16'c do là xua du6i ngl1à'i dân
ra khôi Phnôm-Pênh luc do dang tràn ng~p ngl1à'i tY. n~n. Ly do dl1qc
quân Kho'-me do chinh thûc dl1a ra vào luc ay dê công vi~c dl1qc tié'n
hành thu~n lqi là cân sa tan ngl1à'i dân dê tranh nhùng tr~n ném bom
cua quân dQi My co thê xay ra. Sau do h<;> da dl1a ra bôn ly do mang
tinh h<;>c thuyé't sau dây:
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"Nguài dân thành tht sông dê dàng han. Bo là nhang ke boc lQt.
V~ mèj,t dg,o dûc, thành phô hoàn toàn không dUÇJc nhu cac uùng gidi
phong, chling không dUÇJc trong lành uà sg,ch se. Dân thành tht không
h~ tham gia b{ft ky hog,t dQng lao dQng sdn xuât nào cd" (Dreyfus,
2000, tr.1l8).

Khi cho dân cu sel tan, mQt chinh tr! viên da giâi thfch nhu sau:

"0 thành phô co ti~n bg,c, co mua ban. Nhung t{ft cd nhang di~u
này 19,i ddn din b{ft công uà tham nhung. Con nguài phdi làm ui~c

d6ng ang di hiiu rling chinh llia gg,o nuôi sông hf? Khi phdi dd m6
hôi di khai hoang, cày bùa, gieo hg,t uà gèj,t hai, con nguài se biit dUÇJc
gia trt dich th1./C cua mf?i uéj,t" (Fidelin, 1999, tr.97, Dreyfus dân lài,
2000, tr.128).

B6 là vi~c ap d\mg tri~t dê mQt s6 nguyên tâc ly thuyé't liên quan
dé'n nhùng h~u qua tiêu cVc cua vân dê dô th! và vai trà quan tr<;mg
cua vi~c phat triên nông nghi~p và nông thôn. Nhùng nguyên tâc này
da duqc sinh viên t~i cac truàng d~i hQc Phap, neli cac nhà lanh d~o

Khel-me do theo hQc, thao lu~n rât nhiêu; nhùng nguyên tâc này ciing
rât phÔ bié'n trong nhùng ngUài cQng san Trung Qu6c vào thài ky này,
nhung cho dé'n luc ây chua chinh phu nào l~i ap d\mg tri~t dê dé'n nhu
v~y. Chung tôi se không n6i nhiêu dé'n h~u qua cua chinh sach này:
nhùng tÔn that vê ngUài nghiêm trQng vi 113 dân s6 Cam-pu-chia b!
sat h~i, nhùng nÔi dau khÔ tôt cùng, bQ may chinh quyên b! phân ra,
san xuat bao gÔm san xuât nông nghi~p suy Sl,lp, kinh té' - xa hQi suy
tàn trong thài gian kéo dài làm dat nu<1c tl,lt h~u nhiêu thé' ky (Huguet,
2001)... Chi dQ này chi bt pha bD nhà s1./ gilip da cua Vi~t Nam uào
nam 1978.

Hoàn toàn d6i l~p vâi chu trUelng "dô th! h6a fi mûc 0", trong b6i
canh toàn câu h6a hi~n nay khi h~ tu tufing tv do th6ng tr! thé' giâi
duqc cac d!nh ché' qu6c té' truyên ba môt cach trVc tié'p hay gian tié'p,
là nhùng quan diêm vê dô thi h6a mà chung tôi gQi là "tv do qua mûc".

MÔt bao cao mâi dây cua Ngân hàng Thé' giâi vê sV phat triên cua
Vi~t Nam nhan m~nh lqi ich cua tang trufing dô th! và nhùng nguy cel

c6 thê xay ra né'u ngan ch~n vi~c di dân tù nông thôn lên thành th!:

"Kinh nghi~m thi giâi cho thây không co quy mô nào là tôi u& cho
mQt thành phô'. MQt dô tht càng Mn càng tg,o dztqc nhiêu công an ui~c

làm. Cac thành phô lân nhât luôn hi~u qud han cac thành phô nhiJ
han]" (The World Bank & al., 2000, tr.1l1).
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"SI! chuyin dich clia nguài uà u6n là chi s6 quan tr9ng di xac
dinh mûc d6ng g6p clia dô thi h6a cho phat triin kinh ti nhiêu hay
it. Trong phân lcm cac trztàng hÇlp, di dân nông thôn - thành thi do
nhu câu lao dQng tgi cac dô thi tang: Bai ug.y chinh sach hgn chi di
dân c6 thi dnh huang xdu din nên kinh ti trong nuac1" (The World
Bank & al., 2000, tr.112).

Mot tài li~u tÔng hgp dugc chugn b! cha diên dàn kinh té tài chinh
Phâp - Vi~t tÔ chûc t~i Montpellier nam 2001 ding di theo huâng do
và con noi m~nh hdn nua:

"Ngày nay cac chinh phli phdi d6i dâu uai nhiêu udn dê liên quan
din cai nghèo a nông thôn, sI! chênh lçch giùa cac uùng uê nhiêu mij,t,
sI! phat triin kém clia cac thành ph6 nhd uà clia thi truàng nQi dia.
Chung là hg.u qud trl!c tiip hay gian tiip clia cac chinh sach kiim soat
cac lu6ng di dân dii dUÇlc ap dl!-ng cach dây % thi ky uà cac chinh
sach này ngày nay udn con t6n tgi duai nhiêu dgng khac nhau uà udn
con dnh huang din thai dQ clia cac nhà liinh dgo" (Cour, 2001, tr.14).

Trang bOl canh do, vân dê d(lt ra là:

"Chûng minh riing, uê lâu dài, biçnphap tiçn lÇli uà thdt thl!C duy
nhdt di x6a d6i gidm nghèo a nông thôn cüng nhu di gidi quyit gidm
khodng cach thu nhg.p ngày càng cao giùa nông nghiçp uà cac khu ul!c
khac là tgo diêu ki~n cho ui~c di dân uê thành phô'. Bi~n phap xoa d6i
gidm nghèo tich cl!c uà hiçu qud nhdt co le là tgo cho nguài dân dê
dàng di chuyin tit uùng sâu, uùng xa kém phat triin tai uùng co nên
kinh ti phat triin nang dQng".

"Chûng minh riing niu cac thành ph6 làm ndy sinh nhiêu udn dê
tht cüng chinh thành ph6 dê ra dUÇlc gidi phap nhiim gidi quyit cac
udn dê dy. Nhùng udn dê nhu khd nang dâu tu nhà nuac hay tu nhân,
là udn dê ui~c làm, hay udn dê cung cdp hàng h6a uà dich Ul!- cân thiit
cho cac hQ gia dtnh uà doanh nghi~p".

"Chûng minh riing trong lôgic clia phgm trù này, ui~c chinh quyên
trung uang hay dia phuang ngan chèj,n cac lu6ng di dân uê lâu dài se
không ich lÇli cho nên kinh ti mà con gây t5n thdt nhiêu uê mèj,t xii
hQi. Chinh sach dy se ngày càng mât tinh khd thi uà chi co tac dl!-ng
là dài 19i mUQn han nhùng gt truac sau cüng phdi xdy ra, no 19i làm
cac chênh l~ch uà cac nguyên do gây cang thdng ngày càng nhiêu din
mûc không con chdp nhg.n dUÇlc nùa" (Cour, 2001, tr.17).
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Ca sa cua l?p lu?n này là tht!c té adô thi, nâng suât lao dQng cüng
nhu' kha nâng sinh lqi cua d6ng von cao han a nông thôn. Do d6 di
dân nông thôn - thành th! së làm tâng nâng suât chung và làm giam
st! chênh l~ch giua nông thôn và thành th!. Và do nguài ta cüng nh?n
thây moi quan h~ giua nâng suât cua mQt thành pho và qui mô cua n6
nên, néu theo duoi l?p lu?n này dên cùng, chung ta së di dên mQt két
lu?n th?t phi ly: tât ca m<;>i nguài nên song t~i thành pho lân nhât...
vi néu nhu' V?y, nâng suât së d~t toi da, së không con bât ky st! chênh
l~ch nào giua nông thôn và thành thi, bai vi së không con ai song a
nông thôn nua...

L?p lu?n nhu' trên không hê kê dên cai gia mà xâ hQi phai tra
cho vi~c dô th! hoa: du'àng sa, h~ thong dân nu'âc, thoat nu'âc, xli ly
nu'âc thai và rac thai, h~ thong cung câp nu'âc s~ch và nâng lu'qng,
phu'ang ti~n giao thông nQi thi, công tac chong ô nhiêm và bao v~ môi
tru'àng, ca sa h~ tâng cac lo~i (b~nh vi~n và phong kham b~nh, tru'àng
h<;>c, chq, công viên, trung tâm giai tri, v.v... ). Mà chung ta ai cüng biét
râng ngay tru'âc khi co làn s6ng dô th! h6a nhanh chong thi cac ca sa
h~ tâng này von dâ bât C?p.

L?p lu?n nhu' trên cüng hoàn toàn không tinh dên khia c~nh vi~c

làm mQt cach dây du; no chi nhâc dén sûc thu hut cua cac thành pho
vê m~t cung ûng nhiêu vi~c làm (dây là vân dê tru'âc mât, trong boi
canh thu?n lqi hi~n nay cua dât nu'âc) mà không hê dê C?P tâi cac
vùng nông thôn th?t không co gl dê giu chân nguài ta l~i ca (châc là
vê lâu dài). Nguài ta gia thiét râng khu vt!c phi chinh thûc së W do
giai quyêt vân dê này me>t cach on thoa và cai gia xâ hQi phiii tra la
co thê châp nh?n du'qc. Suy lu?n nhu' thé rât co thê là hai vQi vàng
nêu chung ta nhin tinh hinh diên ra hi~n nay aTrung Quoc. Cüng boi
canh W do hoa kinh tê và co phân hoa cac doanh nghi~p nhà nu'âc:
vi~c làm Ci thành pho giam di trong tât ca cac khu vt!c (ca nhà nu'âc,
tu' nhân và ca thê) và ty l~ thât nghi~p dô th! së tü 15% dên 20% dân
so trong de> tuoi lao dQng (Rocca, 2001); h?u qua vê m~t chinh tr! xâ
hQi chu'a tiên lu'qng hét du'qc nhl1Ilg châc chân là së không sang sua
cho lâm(1). Trong diêu ki~n nhu' V?y, li~u co thê chê trach Dy ban Nhân
dân tlnh Dà Nang không, khi h<;> tim cach ap dl,mg quy tâc 5 không:
"Không ngliài nghèo d6i hay an xin, không ngliài vô gia Cli, không
ngliài that nghi~p, không ngliài nghi~n ngéjp và không tr{)m cdp"

(1) vé nhCtng h~u qua tiêu cl,lc cho sI)' an toàn doi vôi sI)' tang tnJC1ng dô th! nhanh
ch6ng và không kiém soat dL1<;1c, c6 thé doc thêm bài viét cùa Marc-Antoine Prouse de
Montclos (2001) vé vùng dô thi Lagos C1 Nigéria.
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(Cour, 2001, tr.13). Li~u co cân phai nhâc l~i râng tang tn1ang kinh
té th~t ra chi là mQt trong nhung yeu to cua phat trién, râng noi phat
trién là phai n6i den diêu ki~n song cua ngu'ài dân noi chung nua
không?

Ngay tu bây già ngu'ài ta thay râng st! th~t (neu không muon noi
là diêu toi ttu) di nhiên là nâm agiua hai thai ct!c, dâu kia là dô thi
hoa bâng không và dâu này là dô thi hoa hoàn toàn. Câu hoi th~t st!
d~t ra là li~u nhip dQ tang tn1ang dô thi dt! bao dllgc co t~o diêu ki~n

cho mQt st! phat trién hài hoa và bên vung hay không.

vê diém này, bao cao cua Ngân hàng The giai ggi ma mQt hllang
suy nghi li thu:

"Cac thành ph6, uai uai tro là ngu6n llfC chinh cua tdng tnt?Jng
kinh ti, se phdi chuyin m9t phlin thu nhéj,p cua ml,nh di hil trq cho
cac uùng nông thôn phat triin. Nhung ui~c clin phdi làm là xac dinh
mûc d6ng g6p phù hqp nhdt uà s6 tiên mà cac thành ph6 duqc phép
giù lçLi di dliu tu cho phat triin là bao nhiêu" (The World Bank & al.,
2000, tr.ll3).

Bây ra ràng là mQt chinh sach di dân gian tiep và chung ta clldng

quyét dûng trên quan diém này, nhat là khi cac bi~n phap hành chinh
nhâm ngan ch~n cac làn s6ng di dân da không con hi~u qua nua(l).
Nhttng ra ràng là trong nên kinh té Wdo hoa, dô th! h6a së phat trién
dù co ap d"mg bi~n phap h~n che nào di nua, và trach nhi~m cua cac
cd quan công quyên là phai chuân bi don dâu st! phat trién này và dam
bao kiém soat dllgc nhip dQ phat trién cua no. Trong hoàn canh hi~n

nay, chung ta cân co cai nhin sang suot hdn vê dô th! hoa t~i Vi~t

Nam so vai nhung nllac khac.

(1) Theo tat cà nhOng thông tin chung tôi co dl1<;1c, hl) khiiu là công Cl,l chù yéu trong
chfnh sach di dân tn,lc tiép d Vi~t Nam, nhàm kiém soat ml)t cach ch~t chë vi~c di dân
vé thành pho. Tuy nhiên, hÎ~n nay, dù vân con ton t;;l.i vé m~t lu~t phap, hQ khâu h~u

nhl1 không con tac dl,lng gi doi vôi vi~c di dân vé thành pho. Vi~c ap dl,lng hi~n nay rat
Iinh h01;it và ngl1ài ta chi yêu cau c6 hQ khiiu thl1èJng tru khi xin vào mQt Cd quan nhà
nl1ôc. N6 không con là diéu ki~n dé xin hl1dng ché de? tem phiéu (da bi x6a bô cach dây
15 nam). Khi xin vi~c t1;ii cac doanh nghi~p tl1 nhân, mua nhà, vào b$nh vi~n, hay dang
ky cha con di h<;>c không can phài c6 he? khiiu thl1àng tru nOa. Trong nhOng trl1àng hQp
trên, néu không co hQ khiiu thl1èJng tru thl chi can làm b6 sung mQt 50 thù tl,lC hành
chfnh can thiét.
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II. Dô thj hoa t~i Vi~t Nam trong b6i cành qu6c té'

Co rât it s6 li~u th6ng kê so sanh tinh hinh dô th! hoa trên the
giÔ'i. s6 li~u mÔ'i nhât mà chung tôi co du'gc là Bao cao tÔng hgp cua
Liên Hi~p Qu6c nam 1996 (United Nations, 1997).

Trong linh v1Jc dô th! hoa, rât kho so sanh cac nu'Ô'c do nhung d!nh
nghla vê thành ph6 vê không gian và thai gian không dÔng nhât. VI
v~y, dê so sanh s6li~u trên binh di~n qu6c te, d~c bi~t trong IInh v1Jc
dô th! hoa, nên dùng mQt nguÔn thông tin duy nhât du'gc mt;>i ngu'ai
thùa nh~n, co s1J dÔng nhât tu'dng d6i giua cac nu'âc, ngay khi trên
binh di~n qu6c gia, c~c s6 li~u mÔ'i nhât co thê làm thay dÔi s6 li~u

cua mQt nu'âc nào do( >.

Qua trinh dô th! hoat~i Vi~t Nam dièn ra trong hoàn canh m~t

dQ dân s6 cao (241 ngu'ai/km2) và thai ky qua dQ dân s6 dâ tien triên
xa (tÔng ty suât sinh tu'dng d6i thâp, chi 2,25 con/ph\! nu; tuÔi the;>
trung binh tinh tU luc sinh tu'dng d6i cao, là 69,4 tuÔi), khi xét tu'dng
quan vÔ'i trlnh dQ phat triên kinh té (bang 1). Két qua là ty l~ tang
tru'dng dân s6 trung binh hàng nam là 1,51%, chi cao hdn ty l~ trung
binh hàng nam cua vùng Bông Nam A mQt chut.

Mûc dQ dô th! hoa d Vi~t Nam (19,7%) là thâp nhât so vâi cac
nu'Ô'c khac trong khu v1Jc, thâp hdn ca vùng Bông Timor. Bo là do
chinh sach h~n ché di dân vê thành ph6 tru'âc dây cùng nhu' cua s1J tri
tr~ kinh té trong giai do~n tru'âc thai ky dô'i mâi (1986): do tang
tru'dng kinh té thâp, luc ây d thành ph6 vi~c làm không nhiêu và di
dân vê thành ph6 không ich 19i bao nhiêu. Do v~y con mQt lu'gng dân
cu' rât IÔ'n d nông thôn co thê se lân lu'qt di dân vê thành ph6 trong
mQt thai gian dài. Trong b6i canh thai ky qua dQ dân s6 tien triên, ty
l~ tang tru'dng do di cu' trong t6ng ty l~ tang tru'dng dân s6 dô th! ~l~

tango Hi~n nay, ty l~ tang tru'dng dân s6 dô th! hàng nam là 2,37% .

(1) Vi dl,l: dl,!a vào két quà cùa Tong (liéu tra dân s6 Vi$t Nam vào thang 4/1999, theo
T6ng Cl,IC Th6ng kê, ty 1$ Clô th! Ma là 23,5% trong khi dl,! Mo cùa Liên Hi~p Quoc cho
nâm 2000 là 19,7% (Ban Chi ClG\o T6ng Cli~u tra Dân 56 và Nhà èJ Trung lJdng, 2000,
tr.62). s6 li$u cùa Tong Cl,IC Th6ng kê bao g6m cà 56 it dân 56 nông thôn s6ng èJ ngoG\Î
vi cac thành pho Ion vi luc tién hành t6ng Cli~u tra, ranh gioi hành chinh cac thành pho
VLlQt qua cac vùng Clô th!.

(2) châc chân ty 1$ thl,!c té phài cao Mn vi tY I~ dân 56 Clô th! ClLlQC ghi nh?n trong giai
CloG\n giùa hai cu~c Cli~u tra dân 50 1989 và 1999 là 3,3%. Côn Ùy ban Kinh té Xa h~i
châu A- Thai Binh DLldng 19i Lloc tinh ty 1$ này là 3,6% vào nàm 2000 (United Nations,
2000).



--

Dân 50 M~t d~ TV I~ sinh Tu5i the;>
Ty I~ tang

Ty I~ tang Ty I~ dO th! Ty I~ dO th! TV I~ dO thi Ty I~ dO thi
Nl1âc/ khu VlJc (50 dân/ dè trung blnh dân 50 dO hoa nam hoa nam hoa nam hoa nam

(nghln)
km2) (trè/phl,l nu) (tu5i)

dân 50 (%)
thi (%) 2000 (%) 2010(%) 2020 (%) 2030 (%)

Indonêsia 212.107 111 2,26 67,3 1,31 3,44 40,2 48,9 55,4 61,0

Vi~t Nam 79.835 241 2,25 69,4 1,51 2,37 19.7 22,1 27,3 33,7

Philippin 75.967 253 3,19 69,8 1,80 3,06 58,6 65,5 69,9 73,8

ThaiLan 61.399 120 1,74 69,4 0,69 2,53 21,6 26,2 32,5 39,1

, Mianma 45.611 67 2,20 62,6 1,61 3,35 27,7 33,4 40, 46,6

Malaisia 22.244 67 2,75 73,2 1,74 2,88 57,3 63,6 68,5 72,5

Cam-pu-chia 11.168 62 4,20 54,1 1,86 4,37 23,5 29,7 36,2 42,8

Lào 5.433 23 5,25 55,7 2,80 5,16 23,5 29,5 36,0 42,6

Singapo 3.567 5.771 1,75 78,1 1,04 1,04 100,0 100,0 100,0 100,0
DOng Timo 885 59 3,85 50,0 1,43 2,22 7,5 8,4 11,1 15,0

Bruney 328 57 2,52 76,3 1,66 2,35 72,2 76,9 80,1 82,6

Cac nl1ôc D.N.A 518.540 1 115 2,40 67,5 1,41 3,15 36,9 43,5 49,4 55,0
--

Trung Quoc 1.277.588 133 1,84 71,2 0,70 2,94 34,3 42,3 49,1 55,0

Cac nl1ôc dang 4.867.069 59 2,80 64,5 1,53 2,94 40,5 46,4 52,0 57,3

phat tMn

PMp 59.080 107 1,75 78,8 0,18 0,48 75,6 78,0 80,8 83,2

Cac nl1âc phat tri~n 1.187.980 22 1,56 75,7 0,17 0,51 76,1 78,7 81,3 83,7

Thé giâi 6.055.049 45 2,57 66,5 ,27 2,21 47,4 52,0 56,7 61,1
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Liên Hi~p Qu6c dl! bao ty l~ dô th! hoa Ci Vi~t Nam là 22,1% vào
nàm 2010, 27,3% vào nàm 2020 và 33,7% vào nàm 2030. Dân s6 thành
th! së tàng tü 15.891.000 ngtià'i vào nàm 2000 lên 38.867.000 ngtià'i
vào nàm 2030, nghla là trong 30 nàm nua, dân s6 thành th! së tàng
22.976.000 ngtià'i (+145%, hay 3% moi nàm cho ca thà'i ky này).

Nhung dl! bao gân dây nhât cua T6ng CI,lC Th6ng kê cho nàm
2024, v6'i mQt biê'n s6 trung b!nh vê t6c dQ tàng tntCing cua dân s6,
mQt ty l~ dô th! hoa là 32,1% (v6'i gia thiê't 1 vê d!nh nghla cac dan
vi hành chinh) ho~c là 35,8% (v6'i gia thiê't 2 vê d!nh nghla cac dan vi
hành chinh) (T6ng CI,lC Th6ng kê, 2000, tr.43). Trong tntà'ng hgp thû
nhât, dân s6 dô th! tàng v6'i mûc 2,3% hàng nàm cho ca thà'i ky 1999
2024; trong tntà'ng hgp thû hai, t6c dQ tàng hàng nàm là 2,8%6.

Riêng vê TP.HCM, theo kê't qua cua T6ng diêu tra dân s6 nàm
1999, v6'i ty l~ tàng tru'Cing hàng nàm là 3,6%, dân s6 dô th! tü
3.790.000 ngtià'i vào nàm 2000 së tàng lên 6.443.000 ngtià'i nàm 2015
và 10.949.000 vào nàm 2030, Wc tàng thêm 7.159.000 ngtià'i, gân gâp
hai Mn dân sa hi~n nay(2). Do dân sa nh~p cu' tiêm nàng vào TP.HCM
rât dông, mûc dQ tàng tru'Cing này co thê dê dàng duy trI trong 30 nàm.

Tuy nhiên, nê'u ngu'à'i ta co thê dé dàng du'a ra cac gia thiê't vê ty
l~ tàng tv nhiên cua dân s6 thành th! th! ngtigc l~i rât kh6 dl! doan
cac biê'n dQng vê di dân nông thôn - thành th!. Biêu d6 giai thich vI
saD bang 2 cho chung ta mQt Yni~m vê biê'n di)ng dân s6 thành th!
TP.HCM trên co' sci nhung ty l~ cho san.

(1) Ty I~ tang truè1ng này c6 thé là vùa phài và 51,1 giàm sût cua toc dq di dân da không

dU<;1c giài thfch.

(2) Tù 1989 dén 1999, giua haï cuqc Tong diéu tra dân 50, dân 50 dô th! TP.HCM tang
trung blnh 2,7% moi nam nhung c6 nhiéu Iy do dé chûng ta tin ràng muc di? tang truè1ng
së cao hem nhiéu trong nhung nam téli. Toc di? 3,6% là két qua ung dl,mg cho TP .HCM
tù dt! bao cua ESCAP cho cà nUélc. C6 thé dân 50 dô thi TP.HCM côn cao hdn, mi?t
phan vi ty I~ này là hdi thap 50 véli mi?t thành pho Iéln, dù chi dl,la vào ty I~ hi~n nay
cua cà nUélc, phan khac VI khu dô th! së dan dan bao gom luôn cà dân so von da dông
cua cac vùng nông thôn và cac thành pho lân c~n vùa và nhô, vi thành pho së côn pMt
trién vé m~t dia Iy, d6 là hi~n tU<;1ng mè1 rç>ng mà chûng ta déu biét.
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Bàng 2 : Bién dOng dân so thành thj TP.HCM vdi toc dO tang
trù~ng dân so trung binh cho thai ky 1999-2030

Toc dl) tâng Dân 56 thành thi TP.HCM Dân 56 thành thi tâng thêm cùa

tnlàng hàng (ngàn ngllèli) TP.HCM 50 vdi nâm 2000

nâm (%) (ngàn ngllèli)

2000 2015 2030 2015 2030

2,5 3.749 5.430 7.864 1.681 4.115

3,0 3.768 5.870 9.146 2.102 5.318

3,5 3.786 6.343 10.627 2.557 6.841

4,0 3.804 6.851 12.338 3.047 8.534

4,5 3.823 7.399 14.318 3.576 10.495

Tü nam 2000 den nam 2030, dân so TP.HCM se tang thêm tü
4.115.000 ngliài vÔ'i mQt tOc dQ tang truang là 2,5% nam den
10.495.000 ngliài vÔ'i toc dQ tang truang là 4,5%.

M\lc dich cUQc nghiên cûu này là nhâm làm rô tâm quan tr<;mg cua
vân dê dô th! hoa mà cac nhà lânh dl;lO phiii doi m~t trong nhùng nam
tÔ'i khi quy hOl;lCh dô th!.
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Phan 'lIIU nhat

NGUÔN Goe, Mue TlÊU VÀ.
PHUONG PHAp Lu4N

1

Nouan goc, mvc tiêu và phliO'ng phap lu,n
cùa công trjnll nghiên cuu

Patrick Gubry
TruO'ng Si .Ânh

T inh d~c bi~t và thèti st! cua tien trinh dô th! h6a Ci Vi~t Nam
da dugc chu y nghiên cûu trong linh vt!c cac khoa h9C xa h('>i

tù cuôi nhùng nam 1980. Trong qua trinh bien d('>ng dân sô, vân dê di
dân nông thôn - thành th! c6 vai trà quan tr9ng dôi v6'i st! tang truCing
dô th!. Vi~c nh~n biet cac nhân tô tac d('>ng den tien trinh di dân tru6'c
het cân dugc nghiên cûu Ci vùng xuât cu. D6 là ly do t~i saD dt! an này
da tht!c hi~n m('>t phuO'ng phap lu~n d~c bi~t và d('>c dao du6'i hinh thûc
m('>t cu('>c "diêu tra theo duÔi" (tracing survey), nhâm tim kiem nhùng
ngu'èti da ra di tru6'c kia qua vi~c hai tham nhùng ngu'èti thân cua h9
càn Ci l~i quê nhà.

I. D;)t vito dê

Qua trinh dÔi mÔ'i Ci Vi~t Nam dugc tht!c hi~n tù nàm 1986 dang
làm thay dÔi nên kinh te quôc gia và d~c bi~t nhùng nên kinh te dô
th!. St! phat triên này mang den m('>t st! tàng truCing kinh te rô r~t,
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dâu tu tang m~nh athành thi, khu vVc kinh té tu nhân phat triên, sV
cach bi~t vê kinh té và xa hQi giùa nông thôn và thành thi và giùa
cac tâng lâp athành thi tang thêm và cac luÔng di dân tù nông thôn
ra thành thi ngày càng gia tango Bên c~nh do, chinh sach kiêm soat
nh~p cu vào thành pho, truâc kia von rat ch~t chë, thông qua hQ khâu
thuà'ng tru, nay da nâi long hdn (Truong Si Anh & al., 1996a). Do v~y,

nhùng dong "di dân dinh huâng" phÔ bién truâc dây, thông qua vi~c

xây dVng vùng kinh té mâi da co xu huâng dugc thay thé bai nhùng
luÔng "di dân tv do" chu yéu là di cu tù nông thôn ra thành thi.

Diên bién hi~n nay cho thay mQt tinh hinh tang truang dân so
nhanh cua cac dô thi trong nhùng nam tâi, ngay khi nhùng so li~u dân
sô chinh thûc chua phan anh dây du dugc vi két qua cUQC tÔng diêu
tra lân cuoi vào nam 1999 chua dugc công bo. Sv gia tang dân so dô
thi së diên ra nhanh hdn nùa vi ty l~ dô thi hoa Vi~t Nam hi~n nay
von vân con amûc thap (khoang trên 23%). Diêu này chûng to tiêm
nang lân vê làn song di dân tù nông thôn trong thà'i gian tâi. Diên
bién dô thi hoa Vi~t Nam së kho dugc nh~n biét và nhùng h~u qua
tiêu cVc cua no co thê xay ra. Do v~y, tién trinh dô thi hoa vâi nhùng
h~u qua cua no, và nhùng giai phap don dâu dê giai quyét cac van dê
mâi nay sinh cân phai dugc nghiên cûu. MQt giai phap bQ ph~n dê
ham l~i dà di cu nông thôn là ap d\lng cac chinh sach phat triên và
quy ho~ch vùng nhàm dap ûng nhùng nhu câu thvc t~ cua dân cu. MQt
giai phap khac co thê là phat triên cac trung tâm dô th! cap hai nhàm
làm mQt "màn tham l<;>c" trên cac tr\lc di dân tù nông thôn ra thành
th!.

TP.HCM là dô th! lân nhat Vi~t Nam, vâi 3,7 tri~u dân vào nam
1999 trong nQi th! và 5 tri~u dân cho toàn TP.HCM. Dô thi lân này
hi~n nay dang thu n~p và co thê së bi bUQc phai thu n~p mQt so lugng
lân nhat dân di cu tù cac vùng nông thôn. MQt so dù li~u da co sân vê
nhùng cUQc di dân gân dây, C\l thê là cUQc diêu tra "Di dân, nguÔn
nhân lt!c, vi~c làm và dô th! hoa t~i TP.HCM" (dt! an VIE/93/P02, do
UNFPA và BQ Ngo~i giao Phap dÔng tài trg và st! ho trg ky thu~t cua
CEPED) và cUQc diêu tra di dân tv do dén TP.HCM (dV an VIE/95/P04
do UNDP tài trg). Cac cUQc diêu tra này dugc thvc hi~n t~p trung a
ndi dên và vâi quy mô mâu nho. Chung không cung cap nhùng thông
tin vê nhu câu thvc té cua ngltà'i dân ndi di, mà chinh diêu do cho phép
xac d!nh mQt chinh sach phat triên hgp ly nhàm nâng cao kha nang
giù ngltà'i dân a l~i. Nhùng luÔng trao dôi dân cu giùa nông thôn và
thành th! cân dugc xem xét a ca 2 dâu di và dén nêu nhu chung ta
muon hiêu tÔng thê Cd chê v~n hành. Y tuang tht!c hi~n mQt cUQc diêu
tra andi xuat cu cua di dân bàng cach phong van nhùng ngltà'i con a
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l~i vùng nông thôn, t1m l~i nhùng di dân, da dugc xac d!nh, a ndi den
và nâm hât nhùng ngtiai quay tra vê. Tien trinh này cho phép quan
sat nhùng diêu ki~n khach quan èJ ndi xuât cu, dÔng thai vâi nhùng
quan ni~m chu quan cua ngtiai di chuyên, mà co thê da dugc lan truyên
a ndi ra di, và co thê chinh do là nguÔn gac cua vi~c ra di tiép theo.

II. M~c tiêu dt! an.

Nhùng ml,lc tiêu cua dt! an là:

- Nghiên cûu nhùng d~c diêm cua nhùng ngtiai di chuyên tù mQt
vùng co nhiêu ngtiai ra di dê dén thành pha lân nhât nuâc;

- Nghiên cûu nhùng d~c diêm cua vi~c di chuyên;

- Nghiên cûu hinh ânh cua vi~c ra di và cua nhùng nguai di
chuyên duâi con mât cua ngtiai dân nông thôn;

- Danh gia nhùng nhân ta niu giù, thu hut ho~c dây di cua cQng
dÔng dân cu a câp dQ mQt làng;

- Nghiên cûu nhùng thay d6i cua ngtiai di chuyên vâi st! ra di vê
thành phô;

- Nghiên cûu ânh huang di dân dôi vâi nhùng hQ gia dinh trong
vùng xuât cu (tinh tr~ng kinh té, vi~c hl;>c hành, st! thiéu hl,lt lao dQng
v.v... );

- Danh gia nhùng kho khân cua nguai nh~p cu g~p phâi trong
nhùng linh vt!c khac nhau nhu vi~c làm, nhà a, giao dl,lC, Cd sa h~ tâng
dô th!, môi truang... ;

- Danh gîa nhùng ngtiai dân quay vê ndi a cü và nhùng dQng Cd

cua hl;>;

- Nghiên cûu nhùng chinh sach phat triên và quân ly lanh th6
hgp ly cho vi~c dap ûng nhùng nhu câu mâi cua dân cu và h~n ché st!
rai hô nông thôn cua hl;>;

- Cung câp nhùng khuyén cao co liên quan cho cac nhà lanh d~o

và cac nhà quân IY.

III. TÔng quan tinh hinh nghiên cûu.

Cac công trinh nghiên cûu vê dô th! hoa a Vi~t Nam co rât nhiêu
nhting kha cü và d~c hi~t là nhùng công trinh liên két vân dê dô th!
hoa vâi vân dê di dân l~i càng hiém. Danh ml,lc tham khâo kèm theo



29 _ Ngu6n goc, mIJ-c tiêu và phuang phéLp luéj,n cua công trinh nghiên cziu

dây diêm l~i mQt so nghiên cûu nÔi b~t trong linh vlf.c này. Nhùng cUQc
tÔng diêu tra dân so th~t slf. là nguÔn tuli~u phong phu nhat cho vi~c

nghiên cûu cac luÔng di dân. Liên quan dén nhùng phân tich d!nh tinh
han và d~c bi~t vê TP.HCM, ba công trinh nghiên cûu gân dây, dugc
thlf.C hi~n tù sau khi thong nhat dat nuac, dang dugc chu y:

Diêu tra vê di dân dugc thlf.C hi~n vào nam 1990 (Vi~n Kinh té
TP.HCM, 1992);

Diêu tra vê di dân, dô th! h6a, nguÔn nhân Ilf.C và vi~c làm dugc
thlf.C hi~n vào nam 1994 (Vi~n Kinh té TP.HCM, 1995; Truong Si Anh
& al., 1996a & 1996b);

Diêu tra vê di dân tlj. do vào TP.HCM (Vi~n Kinh té TP.HCM,
1997).

Diêu tra nam 1990 ngay tù luc khai dâu da xac d!nh van dê cac
dong di dân tlj. do, dlf.a vào vi~c thlf.C hi~n chinh sach dÔi mai, bât dâu
vào nam 1986, và truac ca khi ngtlài ta c6 thê cam nh~n nhùng két
qua cua nhùng dong di dân d6. Két qua cUQC diêu tra này da nêu lên
dugc mQt so d~c diêm kinh té xa hQi và nhân khâu h<;>c cua dong nguài
di chuyên, dQng ca h<;> di chuyên, vi~c làm và thu nh~p, vi~c chuyên
gài tiên hàng vê quê, tinh tr~ng cu tru và dê xuat mQt so van dê vai
lanh d~o thành pho. Cac nQi dung chinh cua cUQc diêu tra này dêu c6
nhùng so sanh giùa ngtlài di chuyên và ngtlài t~i chÔ. Ngoài ra, trong
khuôn khÔ dlj an này, hQi thao quan tr<;>ng dugc to chûc, nhâm thu
th~p và h~ thong h6a cac tuli~u vê di dân da c6 tù truac và cac quan
diêm vê di dân, d~c bi~t là di dân tlj. do, cua cac nhà quan ly và giai
nghiên cûu khoa h<;>c. Dây c6 thê là lân dâu tiên, hi~n tugng di dân tlj.

do dugc khai d~y và buac dâu nghiên cûu trên ph~m vi TP.HCM.

Nam 1994, trong lu~n an th~c SI cua minh, ông Truang SI Anh
cung da t6m lugc tinh hinh di dân và dô th! h6a aTP.HCM trong thài
ky d6 (Truong Si Anh, 1994). DÔng thài trên ca sà két qua cua cUQc
diêu tra di dân t~i TP.HCM nam 1990, tac gia da phân tich cac hinh
thai và két qua cua cac luÔng nh~p cu tù cac tinh vào TP.HCM cùng
vai nhùng van dê vê chinh sach dugc d~t ra cho chinh quyên thành
pho nhâm doi ph6 và giai quyét nhùng van dê c6 liên quan dén ngtlài
nh~p cu. Trong phân két lu~n, tac gia cho râng cac luÔng nh~p cu vào
TP.HCM là mQt xu huang phat triên không thê dao ngtlgc cua, qua
trinh dô th! h6a dang dièn ra trong ca nuac. Vi v~y, thành pho nên c6
quan diêm chap nh~n thljc té khach quan do và dê ra cac chinh sach

. t~p trung vào vi~c quan ly và hÔ trg nguài nh~p cu han là tim cach
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h;;tn che so htQ'ng ngliè1i nh~p cli bàng cac bi~n phap hành chinh.

Biêu tra vào nam 1994 da cho thay sv phat triên cac dàng di dân
W do. Dàng di dân nông thôn - thành th! da tr<1 thành mQt nhân to
quan tr<;mg cua sv tang trliang dân so dô th! và sv phat triên cua
TP.HCM, von là mQt trung tâm lan cua sv phat triên vùng phia Nam
cua Vi~t Nam và là mQt trung tâm chinh thu hut nhùng ngliè1i di
chuyên. Nhin chung nhùng ngliè1i di chuyên da tim thay vi~c làm rat
nhanh ngay sau khi hÇl den thành ph6. Dàng di dân nông thôn 
thành th! ngày càng tang dân lên vi kinh te phat triên và nhu câu cha
làm vi~c gia tang lên. ((Trong khung canh hi~n nay czla nên kinh tê
thi tnlàng và czla chinh sach cai cach kinh tê, nhilng quy dinh vê cu
tru không thi là m(>t công Cl!- hi~u qua di ngan can nhilng dong di
dân vê thành phô" (Truong Si Anh & al., 1996a). Tuy nhiên diên tien
hi~n nay cân dliQ'C theo d6i ky và tinh hinh vi~c làm co thê xau di:
((Ttit ca nhilng diêu này cho chung ta suy nghi vi~c di dân vê thành
phô, dù dUÇ1c td chûc hoèjc tif phat, se tiêp tl!-c cùng véli tiên tdnh phat
triin thành phô và chinh quyên thành phô se phai dôi mèjt véli nhilng
van dê nghiêm trçmg nhu that nghi~p và quan ly dô thi vI. sif tang
truang qua nhanh czla dân cl1" (Truong Si Anh & al., 1996a). Ngay tU
bây giè1 cân co nhùng kien ngh! dê quan tâm mQt cach d~c bi~t vi~c

dâu tli akhu vvc nông thôn, nhàm giam thiêu sv cach bi~t vê diêu ki~n

song sa vai cac thành pho, và nhàm phat triên cac thành pho trung
blnh, no'i mà tien trinh dô th! hoa co thê dê dàng diêu khiên ho'n.
Ngoài ra, tien trinh dô th! hoa tang toc ay phai dliQ'C quan tâm nhli
mQt sv ki~n quan trÇlng và vi~c thiet ke dô th! phai thich Ling vai no.

CUQc diêu tra nam 1996 t~p trung d~c bi~t vào di dân W do. Ngliè1i
di chuyên vê thành pho dliQ'C chÇln IÇlc r6 ràng vê tu6i tac, tinh tr;;tng
hôn nhân và trinh dQ hÇlc van. HÇl không nhat thiet là nhùng ngliè1i
nghèo nhat và phân nlia trong so hÇl da co vi~c làm ngoài khu vvc
nông nghi~p a no'i xuat clio MQt so lliQ'ng kha lan ngtiè1i di chuyên da
qua di chuyên tUng bliac và 24% trong so hÇl tra vê tU vùng kinh te
mai, da không dap Ling dliQ'C sv mong dQ'i cua hÇl. Phân lan nhùng
ngtiè1i di chuyên da co dliQ'C nhùng thông tin vê diêu ki~n song và diêu
ki~n tim vi~c làm athành pho và d;;ti bQ ph~n (95%) da dv kien èJ l;;ti
thành pho. Nhùng ngliè1i di chuyên dê dàng dliQ'C nên kinh te thành
pho thu n;;tp, bao gôm ca nhùng ngtiè1i di chuyên trlnh dQ thap, mà IInh
vvc xây dvng dang co nhu câu lan. Nhùng ngtiè1i di chuyên da gai 32%
thu nh~p cua hÇl vê quê no'i mà nhùng ngliè1i thân ciing dliQ'C hliang IQ'i
tU vi~c di chuyên cua hÇl. Khu vvc nông thôn phai ch!u dvng mQt "chay
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mau chât xam", nhttng th~t ra nhùng nguài này thi tho tài nang d khu
vlfc thành thi; d dây không co slf mât mat nào cho toàn xa hQi. Cùng
theo kinh nghi~m cua cUQc diêu tra truÛ'c, nhùng kêt qua cua cUQc diêu
tra nam 1996 cho thây tinh không hi~u IlfC cua cac chinh sach h?n chê
nh~p cu và kiên nghi nên dua nhùng nguài di chuyén này vào nhùng
tinh toan cân doi chung cua xa hQi và diêu chinh nhùng dong di
chuyén này thông qua cac chinh sach phat trién kinh tê.

Biêu tra nam 1996 t?i TP.HCM là mQt bQ ph~n cua nam công
trinh nghiên cuu chu yêu là vê di dân, dugc tài trg bdi Chuang trinh
phat trién cùa Liên Hi~p Quoc (UNDP). MQt công trinh nghiên cuu
tuang tlj da dugc thlfC hi~n t?i Hà NQi. Toàn bQ dlf an da công bo
nhiêu kêt lu~n quan trc,mg (UNDP, 1998): h~ thong hQ khâu nên dugc
bai bo trong khi do cân tang cuàng thêm vi~c dang ky dân cu; vi~c

hUdng thl;l sU' dl;lng nhà d, dât d, cac dich Vl;l công cQng và vi~c vay von
tin dl:mg không nên l~ thuQc vào tinh tr?ng cu tru; nhùng thu tl;lc hành
chinh dé tlm vi~c làm nên dugc dan gian hoa và nguài di chuyén cân
dugc thông tin nhùng quy dinh hi~n hành; mQt chinh sach xa hQi
nhâm giup cac nhorn kh6 khan hQi nh~p han là tlrn cach lo?i bo hl?
ra khoi thành pho; cân t?O diêu ki~n dê dàng vi~c sa dl;lng dât d nai
xuât cu; ho trg vi~c di dân Wdo së hi~u qua han và it ton kérn han so
vÛ'i vi~c dâu tu ngân sach cho vi~c tô chuc di dân. Thay lài kêt, bao
cao dugc kêt thuc bâng dong suy nghî sau: "Tuy nhiên, trong rnQt nên
kinh tê thi truàng chinh sach di dân nQi dia tot nhât là slf vâng rn~t

cac chinh sach di dân trt!c tiêp,,(I). Biêu này hoàn toàn không lo?i tru
vi~c kê ho?chhoa nông thôn và thành thi và vi~c quan târn dua bQ
ph~n dân cu biên dQng này vào cac tinh toan l~p kê ho?ch phat trién,
nhu lài tac giâ da dê nghi.

IV. Phudng phâp lu~n tÔng quât

Nhârn rnl;lC dich giâi quyêt cac rnl;lc tiêu da nêu, chung tôi quyêt
dinh tô chuc rnQt cUQc diêu tra vdi hai giai do?n: rnQt cUQc diêu tra d
vùng nông thôn nai xuât cu và sau d6 là rnQt cUQc diêu tra thû hai d

. TP.HCM vÛ'i vi~c tlrn l?i nhùng ngl1ài di chuyén, rnà ngl1ài ta da ghi
nh~n dia chi cua hl? d thành pho theo lài khai cua gia dlnh hl? Phuang
phap này da d~t trên co' Sd tinh tuang doi chinh xac vê dia chi d phân
nQi thi cua TP.HCM, vÛ'i qu~n, phuàng, tên duàng pho, so nhà, rnQt

(I) "However, in a market eeonomy the best internai migration poliey is no direct migra
tion poliey".
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cach ra ràng và do cùng là diêu kho tim thây i1 cac miac khac (N.D.
cac nl1ac dang phat triin). Do v~y, chung tôi da cho ding ngliài di
chuyên i1 TP.HCM co thê tim thây dè dàng i1 khu vVc nông thôn cac
huy~n ngo~i thành cua thành pho. M~t khac, chung tôi da hy vc;mg
tim thây dê dàng nhùng ngliài di chuyên, không tiên li~u vi~c cha mfi!
co biet C\l thê d!a chi cua ngliài di chuyên hay không. Dây là nÔ IVc
dâu tiên cua lo~i hinh diêu tra này i1 Vi~t Nam (ND. Truy ûm dta chi
ngl1ài di chuyin à thành ph6 theo lài khai cua gia dinh CI quê).

d nai di, mQt cUQc diêu tra hQ gia dinh da dugc thvc hi~n vai bang
kê khai toàn bQ dân cu và nhùng nguài thân da rài khai gia dinh, vê
vi~c duy tri cac moi quan h~ vai ngliài di chuyên và vê nh~n thûc vi~c

di chuyên cua bQ ph~n dân cu t~i cha; mQt bang hai khac dành cho
nhùng nguài di chuyên da quay vê trong sa nhùng ngliài da tùng i1
TP.HCM.

d nai den, mQt cUQc diêu tra vê chinh ban thân ngliài di chuyên
da duqc thl/c hi~n. Nhùng câu hai d~c bi~t duqc d~t ra, nhl1I1g dÔng
thài cùng co nhûng câu hai tuang Wvai nhùng câu hai da dugc d~t ra
vai gia dinh h<;l i1 làng quê, da cho phép làm phong phu thêm bâng
nhùng so sanh.

Mt;t 86 khai ni~m và dtnh nghia

Ht; gia dinh: là dan v! bao gÔm nhùng ngliài co quan h~ huyet
thong ho~c hôn nhân ho~c quan h~ nuôi duâng, co quy thu chi chung
và cùng song trong mQt can nhà.

Chu ht;: là ngliài d~i di~n cua hQ gia dinh, duqc cac thành viên
h~ h' hA (I)trong Q t üa n ~n .

Ngl1ài di chuyin: là ngliài sinh ra t~i Long An nhl1I1g hi~n nay
dang sinh song i1 ngoài tinh Long An da dugc 6 thang tri1lên.

Ngl1ài di chuyin d~n Thành ph6 Hô Chi Minh: là ngliài sinh ra
t~i Long An, nhl1I1g hi~n nay dang sinh song t~i Thành pho HÔ Chi
Minh da duqc 6 thang tri1 lên.

(1) è Vi~t Nam, khai ni~m chu hÇl trong cac cUÇlC diéu tra hÇl gia dinh déu ap dl,mg dinh

nghia này, nhl1ng trong nhiéu trl1àng h<;lp, ngl1ài dân theo théi quen vàn hiêu chu hÇl

chinh là ngl1ài dung tên làm chu hÇl trong hÇl kh~u thl1àng tru. Khai ni~m này không

phài luc nào cüng gi6ng vôi dinh nghia da nêu vi né mang tinh chat hành chinh hdn là

phàn anh vai trè kinh té - xa hQi dich thl,lc cua ngl1ài dung tên làm chu hQ.
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Ngu'èti di chuyên quay trÛ' vê: là ngu'èti sinh ra t~i Lang An, tntô'c
dây da tUng s6ng Û' TP.HCM tU 6 thang trÛ' lên và hi~n nay dang sinh
s6ng t~i cân GiuQc.

Vùng và thài gian nghiên cûu

Ngaài vùng dô th! TP.HCM, vân dé d~t ra là xac d!nh cha dugc
mQt vùng xUllt cu co y nghia khi mà không thê vô'i tai m<;>i vùng xuât
cu cua ngu'èti di chuyên dén TP.HCM, v6n di phân b6 khâp ca nuô'c.

Vô'i nhùng s6 li~u th6ng kê hi~n co t~i TP.HCM, cha thây vùng
co s6 lugng dân nh~p cu Mn nhât vàa TP.HCM là vùng dÔng bâng
sông Cau Lang. Trang nQi bQ vùng này, tinh Lang An là tinh tiêu biêu
nhât trang cac dong di dân vê thành ph6, ca vé tong s6 tU truô'c dén
nay làn vê thèti gian gân dây. Dân nh~p cu vàa TP.HCM co nguÔn g6c
Lang An chiem ty l~ 7,3% tong s6 di dân tU nam 1976 dén 1995.

Trang ph~m vi tinh Lang An, huyl!m Cân GiuQc, giap ranh vô'i
TP.HCM, da dugc chfnh quyên câp tinh, t~i tinh ly' Tân An, ghi nh~n
là co nhùng dong di dân quan tr<;mg nhât. Tiép thea do, mQt vùng gÔm
khaang 30.000 dân cua huy~n Cân GiuQc dugc ch<;>n nghiên cûu, thea
s6 li~u hi~n hành cua tinh, dê cha phép nâm bât dugc ft nhât 1.000
ngu'èti di chuyên vê TP.HCM. MQt vùng lién nhau da dugc giô'i h~n,

gÔm ba xa Tân Kim, Phuô'c L~i và Truètng Binh.

Vi~c phân tich cha phép phân bi~t ba giai da~n di chuyên: truô'c
1975 (thèti diêm th6ng nhât dât nuô'c), 1976 - 1986 (truô'c doi mô'i kinh
té), tù 1987 cha dén thèti diêm diêu tra (giai da~n doi mô'i kinh té).

Quy trinh chçm mdu

Quy trinh ch<;>n màu dugc thê hi~n Û' sa dÔ kèm thea.

Trang giai da~n dâu cua cUQc diéu tra, Û' vùng nông thôn dugc ch<;>n
(thang 1 nam 1999), vô'i mQt bang kê sa bQ (vong 1) chüng tôi da xac
dinh dugc 5.705 hQ gia dinh vô'i 28.113 nhân khâ:u, và 3.548 ngu'èti g6c
(j dây hi~n dang cu tru nai khac. Nhùng ngu'èti s6ng (j nhùng nai khac
này gÔm chu yeu là can cai cua nhùng phl,l nù hi~n cu tru Û' Cân GiuQc,
nhu'ng cüng co nhùng ngu'èti khac, mà chung tôi cung da ltiu y ghi l~i.

Cân ghi nh~n râng chi co thê nâm bât dugc nhùng gia dinh da ra di
ca nhà thông qua vi~c hai nhùng nguèti thân con (j l~i.

d cUQc diéu tra hQ gia dinh (vong 2), chung tôi da tuyên ch<;>n
nhùng hQ dugc phang vân vô'i vi~c ap d\mg ty l~ diéu tra xac dinh cha
cac la~i hQ gia dinh (j cac dia bàn diêu tra nhu sau: 1/4 s6 hQ không
co ngu'èti di chuyên vê TP.HCM, 2/3 s6 hQ co nguèti di chuyên vê
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TP.HCM và 1/3 s6 h(l co ngu'ài di chuyên tra vê. Chung tôi da chçm

cac hi) trong danh sach theo thû W cho den khi du s6 theo dung cac

ty l~ da nêu. Qua trinh này giup cho diêu tra viên dugc dê dàng thu~n

19i trong công vi~c cua vong hai và dê giup v:,~c kiêm soat dugc dê

dàng han VI thû W danh sach cac h(l theo sat li) trinh cua diêu tra viên

trên tht!C te hi~n truàng. Qua trinh này cùng co "hi~u qua tô? hqp"

(effet de grappe) trong ni)i bi) m(lt dia bàn diêu tra VI nhùng hi) phân

b6 gân nhau co thê gi6ng nhau han là vâ'i nhùng hi) axa. Diêu do gia

dinh truâ'c râng tinh dÔng nhat trong cac dia bàn diêu tra, và tinh di

bi~t giùa cac dia bàn diêu tra là kha cao. Nhung "hi~u qua td hqp" này

nhln chung co h~n che, vi trong vong hai acac dia bàn, cac hQ co hay

không co ngu'ài di chuyên dêu co xac suat dugc tim thay tuang duang

nhau trong mau nghiên cûu. Cân ghi nh~n râng mi)t hi) gia dinh co

thê co cùng mi)t luc m(lt ngu'ài di chuyên den TP.HCM và mi)t ngu'ài

quay tra vê tù TP.HCM; mi)t vài hQ dông thài thê hi~n trong nhom

này và trong nhom kia. Cân ghi nh<}n thêm râng, nhùng hi) co cùng

mQt luc ngu'ài di chuyên vê TP.HCM và nai khac da bi lo~i bô ra khôi

mal! truâ'c khi rut chçm cac hQ, nhâm khoanh l~i dê làm rô anh huang

d?c bi~t cua di dân vê TP.HCM.
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sa DO CHON MÀU•

Bang kê (28113 khâu,

5.705 hi?, 3.548 ngl1ài

song ngoài Long An)

~
Xac dinh cac hi? Xac dinh cac hi? Xac dinh cac hi?

gia dinh không co gia dinh co NOC gia dlnh co NOC

NOC tl;li TP.HCM tl;li TP.HCM trà vé tù TP.HCM

(3.269 hi?) (1.590 hi?) (1.334 hi?)

~ ~ ~
Tuyên chQn cac hi? gia Xac dinh NOC Xac dinh NOC

dinh không co ngl1ài tl;li TP.HCM trà vé tù

di chuyên (2.963 NOC) TP.HCM (2.120

nào ca NOC trà vé
l

~
Ty I~ chQn mâu Ty I~ chQn mau Ty I~ chQn mâu

1/4 hi? gia dinh 2/3 hi? gia dinh 1/3 hi? gia dinh

không NOC t ~tl;li TPHCM
Bang hôi Bang hôi

+
kinh té - xâ hi?i kinh té - xâ hi?i

Bang hôi
và bang hôi NOC và bang hôi

kinh té - xâ hQi
tl;li TP.HCM ngl1ài trà vé

(804 hi? gia dinh
(1.056 hi? gia dlnh, (670 ngl1ài trà vé

không ngl1ài
1.906 NOC, trong do tù TP.HCM,

di chuyên)
tim kiém 1.873 trong 449 hQ

và tlm thay 528) gia dinh)

Ghi chu: Ngl1ài di chuyên (NOC).
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Do v~y, ayang hai chung tôi da tien hành phang vân 804 hQ gia
dinh không ngllài di chuyên (bang hai kinh te - xa hQi), 1.056 hQ gia
dinh vai 1.906 ngllài di chuyên vê TP.HCM (bang hai kinh te - xa hQi
và bang hai ngllài di chuyên t~i TP.HCM), 670 ngllài quay tra vê song
trong 449 hQ gia dinh (bang hai kinh te xa hQi và bang hai nguài quay
tra vê).

{j giai do~n hai cua cUQc diêu tra (thang 4 và thang 5 nam 1999),
sau khi da lo~i tru 33 ngllài di chuyên mà nai den là cac huy~n Cu Chi
và Clin Già, chung tôi da tim kiem dê co dugc 1.873 ngllài di chuyên
trong ph~m vi TP.HCM. 528 ngllài trong so h<;> da dugc phang vân.
Chung ta së xem xét aphlin sau nhung ly do và h~u qua cua vi~c giam
so lugng mâu này.

Bang hoi

Nhung bang hai khac nhau dugc thê hi~n aphlin phl,l ll,lc:

* Bang hai hQ gia dinh (Cân GiuQc)

Dt! li~u hai buac:

Buac 1: Kê khai cac hQ gia dinh cua vùng xuât cu, trong do nhung
thông tin ca ban vê nhân khâu h<;>c cua nhung ngllài dân cu tru t~i chÔ
dugc thu th~p và tât ca nhung ngllài con cua nhung phl,l nu ket hôn cu
tru abên ngoài tlnh Long An; doi vai nhung ngllài này, cac thông tin
ca ban và nai cu tru dugc ghi nh~n; mQt câu hai bÔ sung thêm liên
quan den nhung thành viên khac cua hQ gia dinh hi~n dang song a
bên ngoài. Bang kê này liên quan den 5.705 hQ gia dinh, 28.113 nhân
khâu cu tru t~i chÔ và 3.548 ngllài cu tru bên ngoài.

Buac hai: 3 phlin:

Nhfing d~c diêm ca nhân chi tiet han vê cac nhân khâu, bao gôm
nai sinh, trinh dQ h<;>c vân và tinh tr~ng vi~c làm trên mQt mâu gôm
2.168 hQ gia dinh và 12.975 nhân khâu. Nhung hQ gia dinh này dugc
phân bo nhu sau: hQ gia dinh không ngllài di chuyên: 804; hQ gia dinh
co ngllài di chuyên song t~i TP.HCM và không co ngllài quay tra vê:
915; hQ gia dinh không ngllài di chuyên và co ngllài quay tra vê: 308;
hQ gia dinh "hÔn hgp" bao gôm ft nhât mQt ngllài di chuyên t~i

TP.HCM và mQt ngllài quay tra vê: 141.

Nhung d~c diêm vê nhà avà trang thiet bi cua hQ gia dinh; quan
diêm tÔng quat cua ngllài dugc phang vân vê hi~u qua cua vi~c di
chuyên (tfch ct!c và tiêu ct!c) doi vai ban thân hQ gia dinh minh, làng
xa và dât nuac. Mâu gôm 2.168 hQ gia dinh.
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Nhùng thông tin vê ngliài di chuyên s6ng t~i TP.HCM:

Truck khi di chuyên: nhùng d~c diêm nhân khlÎu h9C b6 sung, h9C
van, vi~c làm, dQng ca ra di, dieu ki~n di chuy€n;

Trong thài gian a t~i TP.HCM: s6 lân ve tham quê, s6 lân gia
dinh aquê lên tham viêng, s6 lân liên l~c bâng di~n tho~i, thu tù, vi~c
gai tien hàng ve quê và ngliqc l~i ve TP.HCM, nhùng quan ni~m d6i
vâi vi~c di chuyên, nhùng quan ni~m d6i vâi vi~c thuang xuyên di
chuyên, dQng IVc ra di tù TP.HCM, dia chi chi tiêt cua nguài di chuyên
t~i TP.HCM.Bang hai này liên quan tâi 1.906 ngliài di chuyên tù
1.056 hQ gia dinh.

* Bang hai ngliài quay tra ve (Cân GiuQc)

Bang hai này gôm c6 3 phân:

Tinh tr~ng truâc khi rài Long An: tu6i tac và thài di€m ra di lân
cu6i, trinh dQ h9C van, tinh tqng hôn nhân, vi~c làm, dQng ca ra di,
diêu ki~n ra di, dât dai ho~c nhà ciJa càn lttu giù a nai ra di, nhùng
hiêu biêt d6i vâi nai dên, nhùng phuang ti~n mang theo.

Tinh tr~ng khi s6ng t~i TP.HCM: thài di€m dên thành ph6, thài
gian lttu l~i, s6 ngliài cùng cu tru, vi~c làm chi tiêt, nhùng sV giup da
da duqc nh~n, lo~i hinh nhà a, nhùng chuyên viêng tham quê nhà và
tù quê nhà lên chai, tiên hàng gai vê ho~c nh~n tù quê.

- Tinh tr~ng hiçn nay: thài diêm và phu'ang thûc tra ve, gia dinh
a l~i TP.HCM, ly do tra ve, sV giup da nh~n duqc ngay khi ve quê,
thài gian di tim vi~c làm, quan ni~m so sanh d6i vâi nhùng dieu ki~n

s6ng tuang tv aTP.HeM và aquê nhà, nhùng thu~n lqi và kh6 khan
cua thành ph6 so vâi quê nhà, uâc mu6n rài khai quê nhà mQt lân nùa.

Bang hai này duqc thvc hi~n trên mQt mâu vâi quy mô 670 ngliài
quay tra vê, s6ng trong 449 hi) gia dinh.

* Bang hai ngliai di chuyên (TP.HCM)

Bang hai này gôm c6 3 phân:

Nhùng d~c diêm ve nhà avà trang thiêt bi cua hi) gia dinh. Phân
này nhâm so sanh trVc tiêp vâi nhùng d~c diêm gia dinh aquê và gôm
nhùng câu hôi tuang tv.

Nhùng d~c diêm cua cac thành viên hi) gia dinh nai mà ngliài di
chuyên hi~n dang s6ng a thành ph6.

Nhi1ng d~c diêm ngliài di chuyên. Phân này gôm c6 3 phân:
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Trtiâc khi rà'i Cân Giue>c: thà'i diém ra di lân cu6i, trinh de> h<;>c
van, tinh tr~ng hôn nhân, vi~c làm, de>ng ca ra di, nhùng hiéu biêt d6i
vâi nai dên, diêu ki~n ra di (nhùng nguà'i di theo), nhùng phuang ti~n

mang theo, dat dai ho~c nhà clia con ILtu giù aquê nhà.

CUQc s6ng cua nguà'i di chuyén t~i TP.HCM: nhùng ly do ch<;>n
TP.HCM làm nai dên, nai a t~i thành ph6, thà'i gian dé di tim vi~c,

vi~c làm dâu tiên dugc tim thay, vi~c làm chinh hi~n nay, vi~c làm
phl,l thêm, thu nh~p, trÔng tr<;>t chan nuôi phl,l thêm, gai tiên và hàng
vê quê, vi~c sli dl,lng s6 tiên hàng gai vê này, vi~c nh~n tiên hàng tù
quê nhà, vi~c sli dl,lng s6 tiên hàng nh~n dugc này, s6 lân vê tham
quê, s6 lân gia dinh a quê lên tham viêng, s6 lân liên l~c bâng di~n

tho~i, thu tù, dat dai ho~c nhà clia con ILtu giù anai ra di, quan ni~m

vê nhùng thu~n 19i và kh6 khan cua thành ph6 so vâi Cân GiuQc, danh
gia me>t s6 diêu ki~n s6ng aTP.HCM so vâi Cân GiuQc, quan ni~m cua
ngLtà'i di chuyén d6i vâi hi~u qua vi~c di chuyén d6i vâi ban thân minh
(tich cl!c và tiêu Cl!c), d6i vâi làng xa và qu6c gia, sI! thôa man vâi vi~c

di chuyén và nhùng ly do.

Nhùng dl! dinh tuang lai cua ngLtà'i di chuyén: uâc mu6n rà'i khôi
TP.HCM và nhùng ly do, ch<;>n ll!a nai dên và dl! dinh thà'i diém ra di.

Bang hôi này da phông van 528 ngLtà'i di chuyén dugc tim thay t~i

TP.HCM, s6ng trong 420 he> gia dinh.

Nhùng bang hôi da dugc hoàn thi~n cho vi~c phông van thl!C tê,
mQt cach tÔng quat vâi nhùng phuang thûc tra là'i ma và sI! hi~n di~n

cua nhùng ma s6, và cho ca vi~c khai thac s6 li~u, nhâm cho phép xli
ly trl!c tiêp trên màn hinh may tinh, không qua cac giai do~n xli ly s6
li~u trung gian.

Biêu tra thl!c dia.

Diêu tra thl!C dia da dugc tiên hành vào thang giêng nam 1999
t~i Cân GiuQc và vào thang 4 t~i TP.HCM.

T~i cân GiuQc, ông Ph6 Chu tich Dy ban Nhân dân huy~n da giup
cho nh6m diêu tra hai can phong lân dé làm nhà khach, ci'ing nhu da
cho mugn hQi truà'ng lân cua huy~n dé tÔ chûc t~p huan diêu tra viên
và kiém soat viên. Bà Truang phong Lao dQng huy~n da ra thông bao
tuyén ch<;>n 50 diêu tra viên và kiém soat viên. 40 diêu tra viên và 5
kiém soat viên da dugc tuyén ch<;>n t~i chÔ. 5 kiém soat viên côn l~i

da dugc can bQ Vi~n Kinh tê dam nh~n. 3 can be> khac cua Vi~n Kinh
tê dam nh~n nhi~m Vl,l giam sat viên. Nhùng can bQ Vi~n Kinh tê thl!C
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hi~n vi~c huan luy~n và nhùng h<;>c viên kha nhat da duqc giù l~i làm
kiêm soat viên (S<1 dÔ 1). Vi~c huan luy~n duqc tht,tc hi~n hai Mn theo
hai buac cua công vi~c diêu tra, vai nhùng bang hôi liên quan. Trong
vùng xuat cu, bang kê hQ gia dinh da duqc tht,tc hi~n giùa hai buac t~p

huan này.

T~i TP.HCM, 12 diêu tra viên t~i Vi~n Kinh té da duqc huan
luy~n (biêu 1). Vi~c kiêm soat và giam sat do can bQ cua Vi~n Kinh té
và CEPED dam trach. NQi dung cac bu6i huan luy~n bao gÔm vi~c

nghiên cûu cach thûc Wgidi thi~u minh và giai thi~u vê cUQc diêu tra,
vi~c triên khai tht,tc dia, cach danh dau cac hQ gia dinh, cach thûc ghi
phiéu, kiêm soat và t6ng hqp l~i. Chung tôi không muon sa dà vào
nhùng khia c~nh này, rat quan tr<;>ng nhu'ng là c6 diên. Rô ràng cân
ghi nh~n mQt cach c<1 ban là dê cho vi~c phân tfch tinh chinh xac cua
vi~c ghi phiéu, thi ngay trong khi dào t~o cüng nhu khi tién hành diêu
tra, mÔÎ thành viên cua nhom dêu phai ghi chép toto

Công vi~c diêu tra tht,tc dia duqc khai dâu bâng mQt cUQc v~n dQng
tuyên truyên cua chinh quyên dia phU<1ng, vai phU<1ng thûc ho~c là t6
chûc mQt hQi nghi toàn thê do ông Pho Chu tich Dy ban Nhân dân
huy~n chu tri (nhu a Cân GiuQc) ho~c là nhùng cUQc g~p m~t dia
phU<1ng cap phuètng ho~c là nhùng bu6i làm vi~c vai chinh quyên sa
t~lÏ (nhu aTP.HCM).

Nhùng hinh anh Cl;l thê và nhùng diêu ki~n cua qua trinh diêu tra
duqc trinh bày abang II (cac IO~lÏ phU<1ng ti~n di chuyên da sa dl;lng),
III, IV (diêu tra t~lÏ Cân GiuQc), V vàVI (diêu tra t~i TP.HCM), VII
(anh chl;lP tü may bay vùng dÔng bâng sông Cau Long và TP.HCM),
VIII (anh Cân Giuôc và TP.HCM).

Nhâm tranh khôi nhùng sai sot thuètng xay ra trong qua trinh
diêu tra tht,tc dia, chung ta cân htu y:

Vi~c huan luy~n diêu tra viên phai bât dâu l~i lân thû hai, cho ca
Cân GiuQc và TP.HCM, vi nhiêu thi sinh duqc tuyên ch<;>n da không co
m~t trong ngày dâu tiên; tht,tc ra, so luqng d6 là không du.

avùng nông thôn, tinh dQc ll%p cua cac diêu tra viên vai chinh
quyên dia phu<1ng dâ không duqc dam bao, vi mQt so h<;> da tüng là
diêu tra viên hi~n hành cua d<1n vi hành chinh xa, vai nhùng kinh
nghi~m sâu rQng cho tat ca cac lo?i diêu tra (T6ng diêu tra dân so, cac
cUQC diêu tra kinh té - xa hQi). Ngu'qc l?i, nhùng diêu tra viên nhin
chung là nhùng sinh viên, mà dôi khi t?m gac l?i vi~c hQc dê kiem
m(lt it tiên cho phép hQ theo du6i vi~c h<;>c.
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Vi~c phân b6 nhung ng1iài di chuyên cho tùng diêu tra viên dê tim
kiem tl;li TP.HCM da không th~t t6i l1\.l. Biêu này bU9C nh6m dlj an
hai Mn làm m9t CU9C "rà soat" t~p thê anhung vùng xa xôi heo lanh
dê hoàn thành công vi~c.

Cu6i cùng, chung tôi danh gia không dây du vân dê d!a chi cua
nhùng ng1iài di chuyên tl;li TP.HCM. Ngay akhâu kiêm soat cac phieu
hai trong vùng xuât cu dê hl;ln che nhung sai s6t do không duqc làm
chu dao, vi v~y m9t cu9c diêu tra dlILc bi~t trong vong m9t ngày nhâm
bÔ sung m9t s6 d!a chi tÔ chûc và thu th~p thêm m9t s6 d!a chi cân
thiet. MlILt khac, tinh chinh xac cua cac d!a chi cân thiet dê tim kiem
a m9t s6 qu~n, huy~n nai den da không cao, dlILc bi~t liên quan den
cac huy~n ngol;li thành, v6n vân con là vùng nông thôn. d nhung nai
này, tên ng1iài di chuyên phai di kèm theo tên ng1iài chu h9 môi c6
thê tim thây duqc, riêng tên xa, âp không thi không du vi cac ngôi
nhà trong cac xa, âp này không c6 s6 nhà và tên duàng. Liên quan
den vân dê d!a chi này, chung tôi da ghi nh~n m9t cach thu V! trong
khi di thljc d!a là m9t s6 lôn nu làm chu h9 vi m9t là h9 atrong nhung
ngôi nhà thu9c vê riêng h9 và hai là m9t s6 da tra thành chu h9 trong
thài ky chien tranh, vôi slj vâng mlILt cua chÔng h9, và h9 van tiep t1,lc
giù ll;li tinh trl;lng này khi ng1iài chÔng da quay tra vê. Bôi khi vi~c h9
dang ky là chu h9 trong cac sÔ dang cua chinh quyên d!a phuang càng
làm kh6 khan thêm cho vi~c tim kiem vi nhung nguài trong x6m
thuàng biet tên chÔng nhu là chu h9. Ngay ca khi chung tôi khai thac
du li~u het sûc công phu nhung IOl;li sÔ dang cua huy~n Binh Chanh,
tl;li TP.HCM, nhu sÔ nhân khau thuàng tru, sÔ tl;lm tru và ket qua tên
h9 chu h9 tù cU9C TÔng diêu tra dân s6 thang 4 nam 1999, thi da
không tim thây bât ky mQt ng1iài di chuyên vôi m9t d!a chi không dây
du. Chung ta hay cùng nhau nghiên cûu và tim hiêu m9t cach chinh
xac han cach thûc giai quyet cac d!a chi này.

Vi~c xil Z:9 d?a chi ngztài di chuyin tc;-i Thành phô H6 Chi Minh:

Tù cU9C diêu tra avùng nông thôn, chung tôi da tim thây st! hi~n
di~n cua 1.906 nguài di chuyên và da tien hành nh~p avan phong vôi
m9t ng1iài di chuyên cho m(>t phieu (bang 1). Cac nguyên tâc da duqc
thljc hi~n:

Nhung ng1iài di chuyên den cac huy~n Cu Chi và cân Già, v6n s6
luqng không nhiêu (33), da duqc IOl;li ba, vi nai den cua h9 là mQt vùng
nông thôn hoàn toàn, rât gi6ng vôi nai h9 ra di, và do v~y a dây là
mQt cUQC di dân nông thôn - nông thôn.
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Nhùng ngl1ài di chuyên không co dia chi ho~c là vai rni?t dia chi
không dây du dugc htu giù 1~J.i neu hÇl dugc khai bao tù rni?t hi? rnà
trong hi? do côn co rni?t ngl1ài di chuyên khac co rni?t dia chi dây du
vai hy vÇlng là 8ë hM ngl1ài di chuyên vai dia chi dây du này vê dia
chi nhùng ngl1ài di chuyên cùng hi? nai ra di.

Nhùng ngl1ài di chuyên không co dia chi ho~c là vai rni?t dia chi
không dây du bi lo;;ti bô neu h{> gia dinh Cl quê không khai dugc it nhat
rn{>t ngl1ài di chuyên khac co rnQt dia chi dây du.

Nhùng ngl1ài di chuyên co rnQt dia chi dia ly dây du (qu~n, tên
duàng ph6, 86 nhà) ho~c rnQt 86 di~n tho~i, ho~c là Cl nhà riêng, ho~c
là Cl nai làrn vi~c dugc coi là co dia chi dây du. d nhùng vùng nông
thôn cac huy~n ngo~i thành, ngl1ài ta xern rni?t dia chi dây du là rnQt
dia chi co tên xa.



Bang 1 : Phân bo ngu'oi di chuyên (NOe) theo xâ Cl quê ndi ra di, dia bàn diéu tra,
dia chi dây dù và tlnh tr~ng co di~n tho~i, tru'âc khi xac minh I~i bang dU~n tho~i

Xii. 8ja bàn 56 nguè1i di chuyên duÇlc 56 Noe 8ia chi dây dù 8ia chi Không dja % Noe % Noe

diéu Ira khai bâa duÇlC !lm không dây dù chi vôi dia không c6

TOng s6 Trang d6 Trang d6
kiém

TOng s6 Trang d6 dia chi Trang d6 dja chi TOng s6 Trang
chidây dia chi

eân Giè1 eù ehi duè1ng ph6 duè1ng ph6 d6 h(>
dù

dây dù không dây dù gia dinh

co NOe
8T nhà 8T ndi 8T nhà 8T ndi

vôi dia
làm vi~c làm

chi dây 1

vi~c dù

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) (12) (13) (14) (15) (16)

Tân Kim 01 89 - - 89 53 - - 7 - 34 14 2 59,6 2,2

02 69 1 - 68 13 1 - - - 43 16 12 19,1 17,6

03 73 1 - 72 32 1 4 1 - 46 5 4 44,4 5,6

04 23 - - 23 6 - - - - 14 - 3 26,1 13,0

05 27 2 - 25 9 - - 1 4 16 2 - 36,0 0,0

06 56 - - 56 3 - 2 - - 30 6 2 42,9 3,6

07 8 - - 8 14 - - - - 5 - - 37,5 0,0

08 62 - - 62 25 1 - 1 - 27 8 21 22,6 33,9

09 56 1 1 54 17 2 - - - 23 12 6 46,3 11,1

10 40 1 1 38 14 1 - 2 - 21 4 . 44,7 0,0

11 34 - - 34 44 3 1 1 1 15 8 5 41,2 14,7

12 44 - - 44 8 1 - 1 - 28 9 8 18,2 18,2

13 18 - - 18 14 4 - - - 3 - 1 77,8 5,6

14 29 . - 29 15 - - 2 - 14 - - 51,7 0,0

TOng
628 6 2 620 247 14 7 16 5 309 83 64 39,8 10,3
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(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) (12) (13) (14) (15) (16)

Phl1dc Lt;li 15 53 - - 53 9 - - - - 36 2 8 17,0 15,1

16 59 1 - 58 19 - - - - 34 - 5 32,8 8,6

17 75 - - 75 18 4 - 1 3 49 11 8 24,0 10,7

18 68 - - 68 1 - - - - 66 .. 1 1,5 1,5

19 85 - 2 83 36 4 1 7 2 43 13 4 43,4 4,8

20 45 2 - 43 6 - - 1 - 33 - 4 14,0 9,3

21 66 - - 66 40 5 - 8 - 24 5 2 60,6 3,0

22 81 6 - 75 36 2 - 1 - 22 3 17 48,0 22,7

23 19 - - 19
1

5 - - 1 1 11 - 3 26,3 15,8

24 35 1 - 34 7 - - - - 20 1 7 20,6 20,6

25 14 - 4 10 - - - - - 10 - - 0,0 0,0

26 38 3 - 35 24 4 1 5 3 8 6 3 68,6 8,6

27 11 1 - 10 2 - 2 - - 8 - - 20,0 0,0

28 24 1 - 23 15 - 1 3 1 2 2 6 65,2 26,1

~'4Tong s6 - 673 15 6 652 2~ 5 27 10 366 40 10,4
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(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) (12) (13) (14) (15) (16)

Tn/ong Blnh 29 50 - - 50 12 1 - 1 - 19 5 19 24,0 38,0

30 82 1 1 80 31 9 1 6 1 46 8 3 38,8 3,8

31 76 - - 76 15 5 - 3 - 59 3 2 19,7 2,6

32 76 . - 76 16 3 - 7 - 37 6 23 21,1 30,3

33 40 - - 40 18 - - 2 - 17 5 5 45,0 12,5

34 80 2 - 78 31 8 1 5 2 39 13 8 39,7 10,3

35 44 - - 44 16 3 1 10 - 26 2 2 36,4 4,5

36 42 - - 42 26 1 1 2 1 9 5 7 61,9 16,7

37 22 - - 22 10 - - - - 8 - 4 45,5 18,2

38 21 - - 21 10 - . 1 - 7 - 4 47,6 19,0

39 41 - - 41 19 4 - 9 - 22 2 - 46,3 0,0

40 31 - - 31 20 - - 4 - 8 2 3 64,5 9,7

TOng so - 605 3 1 601 224 34 3 50 4 297 49 80 37,3 13,3

TOng cong - 1.906 24 9 1.873 689 67 15 93 19 972 172 212 36,8 11,3
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Trên tông s6 1.873 ngttài di chuyen, 689 (36,8%) co dia chi dây du
(theo dinh nghla a trên), 972 (51,9 %) co dia chi không dây du (trong
s6 do co 172 ngttài ho~c là 17,7 % cua tông s6 là a trong rnQt hQ gia
dinh co ft nhat rnQt ngttài di chuyen v6'i dia chi dây dU) và 212 (11,3%)
không co rnQt dia chi nào cil.

Nhùng ly do không co dia chi ho~c co dia chi không dây du rat da
d~ng:

Cha rnEil ngttài di chuyen không biêt dia chi cua h<;>. Ly do này co
the dttàng nhtt là ky l~, nhttng thJ!C tê là dung trong trttàng hgp rnà
rat ft cha rnEil co ca hQi dùng dia chi này (ND. De gai thtt châng h~n).

H<;> thttàng biêt cach tJ! di dên nhà ngttài di chuyen, rnà không cân dia
chi cy. the. Diêu này ding ra ràng x~y ra khi ngttài di chuyen ra di
không de l~i tin tac gi.

Cha rn~ noi rnQt cach la ll'tng, không noi dây du vê dia chi ngttài
di chuyen vi sg rai vào cac tinh hu6ng xau châng h~n ngttài di chuyen
không co hQ khâu thttàng tru t~i thành ph6 se g~p dc roi. Co the
nh~n thay ding hQ khâu không con là rào can cho vi~c di chuyén,
nhttng yêu t6 này vàn co rnQt vai tro nhat dinh trong vi~c thu th~p cac
dia chi, co thé d~c bi~t là d6i v6'i nhùng ngttài di chuyen rnà da không
the thu th~p bat ky rnQt dia chi nào.

Vi~c ba qua cua diêu tra viên. Do là trttàng hgp rnà diêu tra viên
ba qua câu hai vê dia chi ho~c là không dành thài gian dây du dé d~t

ra cac câu hai co liên quan. Nhùng sai sot này co quan h~ v6'i vi~c

kiern soat không dây du cac bang hai ngay t~i hi~n trttàng.

Ly do cu6i cùng này co thé dttgc coi nhtt là ly do chfnh cua nhùng
dia chi sai và vi~c không ghi nh~n dttgc dia chi, khi xern xét nhùng
kêt qua theo dia bàn diêu tra, nghla là theo diêu tra viên. Do v~y, ty
l~ ngttài di chuyén v6'i rnQt dia chi dây du biên dQng theo dia bàn diêu
tra tà 0% (dia bàn diêu tra 25) dên 77,8% (dia bàn diêu tra 13) và ty
l~ ngttài di chuyen không dia chi cung biên dQng tà 0% (dia bàn diêu
tra 10, 25, 39) dên 38,0% (dia bàn diêu tra 29). Ngttài ta da rnong dgi
râng da co the co dttgc rnQt s6 lttgng gap dôi nhùng ngttài di chuyén
v6'i rnQt dia chi dây du.... ThJ!c ra, bang hai dang le cân co rnQt câu hai
d~c bi~t vê ly do không khai bao dia chi, de bUQC diêu tra viên t~p

trung nô IJ!c khai thac chi tiêt này.

Nhùng dia chi v6'i s6 di~n tho~i dttgc coi nhtt là dây du da dttgc
xac rninh sau do t~i van phàng bâng cac cUQc g9i ca nhân. 194 (10,4%)
co rnQt di~n tho~i, ho~c là anhà riêng (160 trong s6 h<;», ho~c là anai
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làm vi~c (34 trong so h<;», (so tnlà'ng h<Jp co 2 so di~n tho~i, Ci ca nhà
riêng và n<1i làm vi~c dU<Jc coi nhulà nit it). Nhung st! xac minh, ding
nhu nhung kiém soat b6 sung vê d!a chi, dua dén vi~c lo~i bo ho~c

ghép 28 ngl1à'i di chuyén v8i di~n tho~i, nhting không thé liên l~c và
2 ngl1à'i di chuyén v8i d!a chi không dây du, do v~y da dua so nguà'i di
chuyén v8i d!a chi dây du con 661 và so nguà'i di chuyén v8i d!a chi
không dây du lên dén 170 (bang 2). Doi v8i nhung ngl1à'i di chuyén
không liên l~c dU<Jc bâng di~n tho~i, chung tôi da g~p nhiêu truà'ng
h<Jp khac nhau: so di~n tho~i không dung, thuà'ng xuyên vâng m~t

không tra là'i, tü choi cho d!a chi, ho~c ngl1à'i cân g<;>i da chuyén cha Ci.

Nhung phiéu ca nhân da dU<Jc nh~p cho tüng nguà'i di chuyén co
d!a chi dây du, kèm theo phiéu ca nhân nhung ngl1à'i di chuyén khac
cùng gia dinh Ci Cân GiuQc. Nhung phiéu này dU<Jc sâp xép theo qu~n,

huy~n n<1i ngl1à'i di chuyén cu tru, nhâm chi dàn cho diêu tra viên. MQt
chuyén di Cân GiuQc b6 sung trong qua trinh tht!c hi~n cUQc diêu tra
Ci thành pho da cho phép co thêm dU<Jc mQt so IU<Jng d!a chi nhat d!nh;
trong vi~c này, chung tôi chi giul~i nhung d!a chi cua nhung ngl1à'i di
chuyén cu tru t~i cac qu~n trung tâm nhâm gia tang tinh d~i di~n cua
nhung ngl1à'i di chuyén song Ci vùng dô th!.
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Bàng 2 : Phân bo ngu'oi di chuyén theo qu~n, huy~n ndi t'lén ès
TP.HCM và theo t'lia chi, sau khi xâc minh bang t'li~n thOllii

Qu~n, 80 ngl1è1i di chuyên (NOC) 80 %

huy~n dl1Qc tim kiém NOC NOC

Télng 56 Trang d6 Trong d6
dl1Qc tim thay dl1<;1c

dia chi dia chi
tim thay

d~y dù không day dù

1

Qu~n 1 35 25 10 15 42,9

Qu~n 2 6 5 1 11 183,3

Qu~n 3 28 23 5 21 75,0

Qu~n 4 34 25 9 28 82,4

Qu~n 5 44 26 18 37 84,1

Qu~n 6 76 55 21 55 72,4

Qu~n 7 24 20 4 23 95,8

Qu~n 8 144 111 33 108 75,0

Qu~n 9 6 4 2 4 66,7

Qu~n 10
1

20 17 3 23 115,0

Qu~n 11 37 30 7 33 89,2

Qu~n 12 4 3 1 3 75,0

Tân Binh 51 42 9 37 72,5

Blnh Chanh 182 150 32 46 25,3

H6c Môn 2 2 0 2 100,0

Go Vap 19 14 5 12 63,2

Phu Nhu~n 9 7 2 4 44,4

Blnh Thq.nh 22 22 - 25

1

113,6

Thù Dûc 13 11 2 13 100,0

Nhà Bè 75 69 6 28 37,3

Tong sô 831 661 170 528 63,5

Trong tÔng 86 831 ngu'èli di chuyên dugc tim kiem thlJC te tlili
TP.HeM, cu6i cùng chung tôi da tim tha'y dugc 528, tûc là 63,5% trong
86 831 ngu'èli di chuyên dugc tim kiem và 28,2% trong 86 1.873 ngu'èli
di chuyên do cha m~ hQ khai bao. Ty l~ tim tha'y ngu'èli di chuyên ra't
bien dQng theo dan vi qu~n, huy~n. Trong mQt 86 qu~n huy~n, chung
tôi da tim tha'y nhiêu ngu'èli di chuyên han mong dgi. MQt 86 ngu'èli di
chuyên da co thê dugc xac dinh llili dung tên qu~n mà hQ cu tru nhèl
vào tên duèlng. Bo là truèlng hgp d~c bi~t Ci qu~n 2, nai mà chung tôi
da tim thây 183,3% ngu'èli di chuyên. Qu~n 2 v6n là mQt qu~n mâi tach
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ra tù huy~n Thu Dûc cu nên nhiêu bl%c cha m~ da khai là "Thu Dûc"
thay vi "qul%n 2". Chung tôi da tim thây nhùng ngu'à'i di chuygn này
mQt cach dè dàng. Ngu'gc l~i, ty l~ ngu'à'i di chuygn du'gc tim thây rât
thâp a cac huy~n ngo~i thành nhu' Binh Chanh và Nhà Bè v6'i ty l~

tu'<1ng ûng là 25,3% và 37,3% trong td'ng s6 ngu'à'i di chuygn du'gc tim
kiém. Nhu' chung tôi da giai thich ly do tù tru'6'c, dây là mQt vùng nông
thôn, n<1i mà du'à'ng không tên, nhà không s6 và ngu'à'i ta không thg
tim thây ngay ca ngu'à'i vg ho;lic chÔng chu hQ néu không biét chinh
tên ngu'à'i chu hQ. Chung tôi da gai mQt la thu' cho cac bl%c cha m~

không biét dia chi ngu'à'i di chuygn và dê nghi là du'a ngay cho ngu'à'i
di chuygn khi h9 vê thâm lân t6'i dg h9 co thg liên l~c v6'i Vi~n Kinh
té TP.HCM. Quy trinh này cho két qua kha h~n ché, chi co 6 ngu'à'i
dên theo thu' mà'i. Nhùng ly do khac không tim du'gc ngu'à'i di chuygn
co atât ca cac qul%n, huy~n: dia chi sai, dia chi dung nhu'ng không co
ngu'à'i di chuygn, ngu'à'i di chuygn da chuygn chô a tu cUQc diêu tra a
cân GiuQc, chi co 2 ho;lic 3 tru'à'ng hgp tù ch6i phong vân. Nhin chung,
ty l~ ngu'à'i di chuygn du'gc tim thây acac qu?n nQi thi và cac qu?n ven
m6'i làkha cao nhà' cac dia chi du'gc xac dinh rô ràng Cl,l thg (bang 3).
Ty l~ này acac huy~n ngo~i thành thâp là vi không co dia chi và v6'i
vi~c chung tôi da u'u tiên ch9n nhùng qu?n nQi thành trong qua trinh
bd' sung cac dia chi.

Bang 3 : Phân bo 50 ngu'oi di chuyén (NOC) du'çlc tim kiém và tim
thay theo lo~i hinh qu~n và ty I~ NOC du'çlc tim thay

1

Qu?n, hUY$n SÔ NOC SÔ NOC % NOC

dL1Qc dL1Qc tim thay dL1Qc

tim kiém tl;li TP.HCM tim thay

Cac qu~n né?i thj cO (1) 62,5 75,4 76,7

Cac qu~n ven môi (2) 6,4 10,2 101,9

Cac hUY$n ngol;li thành (3) 31,1 14,4 29,3

Tong sô 100,0 100,0 63,5

Sô IL1Qng NOC 831 528 -

(1) Qu~n 1, 3,4, 5, 6, 8, 10, 11, Phu Nhu~n, Binh Thç.nh, Gà Vap, Tân Binh

(2) Qu~n 2, 7, 9, 12, Thù E>ûc

(3) HUY$n Binh Chanh, H6c Môn, Nhà Bè
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Nh(lp s6 li~u vào may tinh và xil ly s6 li~u

Ma hoa thông tin trên phiêu diéu tra

Nhu chung ta co thê thay trong phân phl,1 Il,1c, cac phiêu diéu tra
déu bao gôm 2 IOl?-i câu hai:

Câu hai dong v6'i cac phuo'ng an trii lèfi da duQ'c an dinh tru6'c và
thê hi~n bâng ma so;

Câu hai ma v6'i cac phuo'ng an trii lèfi không duQ'c xac dinh tru6'c,
mà duQ'c diéu tra viên ghi chép mQt cach tuèfng minh theo dung tinh
thân cua câu tra lèfi tht!c tê.

Dê co thê xli ly duQ'c cac thông tin thu th?p duQ'c bâng cac câu hoi
ma, cac câu tra lèfi bàng chu viêt cân phai duQ'c ma hoa mQt cach hQ'p
ly tru6'c khi nh?p chung vào may tinh. Nhi~m VI,1 này dài hM phai
thiêt l?p mQt h~ thong ma chuan cho tat ca cac câu hai ma. H~ thong
ma này da duQ'c xây dt!ng trên co' sa nghiên cau và phân IOl?-i tat ca
cac câu tra lèfi trên phiêu diéu tra sau khi cUQc diéu tra acac dia bàn
kêt thuc.

Nhéj,p da lifU diêu tra uào may

Dê hl?-n chê toi da nhung sai sot co thê xay ra trong qua tdnh
nh~p duli~u, cac duli~u cân phiii duQ'c dua vào may tinh theo mQt quy
tdnh hQ'p ly và khoa h<;>c. Vi v~y chung tôi da xây dt!ng mQt chuo'ng
tdnh nh?p duli~u riêng cho cUQc diéu tra này. Chuo'ng tdnh này tht!c
st! da duQ'c bât dâu thiêt kê ngay sau khi cac phiêu diéu tra duQ'c hoàn
tat. Trong khi dien ra công vi~c diéu tra acac dia bàn, chuo'ng tdnh
này da duQ'c kiêm tra, thU' nghi~m nhiéu lân dê dam bao no së hOl?-t
dQng tot và không co sai sot nào. Chuo'ng tdnh nh~p duli~u duQ'c hoàn
tat tru6'c khi cUQc diéu tra kêt thuc.

Bay can bQ co nhiéu kinh nghi~m trong vi~c nh~p duli~u cua cac
cUQc diéu tra tru6'c dây da duQ'c tuyên ch(;m và huan luy~n dê nh?p du
li~u. Qua tdnh nh~p li~u kéo dài ho'n 1 thang và kêt thuc vào cuôi
thang 4 nâm 1999.

Ki€m tra da lifu dà nhéj,p uào may tînh uà làm sq,ch so lifu

Sau khi qua tdnh nh?p duli~u hoàn tat, gia tri cua cac duli~u da
duQ'c kiêm tra bâng chuo'ng tdnh SPSS for Windows (sU' dl,1ng quy
tdnh FREQUENCIES và CROSSTAB) nhâm phat hi~n nhung sai sot
vé m~t lô-gich. Nhung sai sot này co thê xuat phat tU st! ghi chép cua
diéu tra viên ho~c trong qua tdnh nh~p du li~u vào may tinh. Khi
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phat hi~n nhung tniàng hgp b! cho là sai sot ho~c co vân dê nghi vân,
chung dêu dugc dai chié'u ll:J.i vai cac phié'u diêu tra tucmg ûng và chinh
slta né'u cân thié't.

Ap dZ!-ng tr9ng sd.

d yang 2 cua cUQc diêu tra tl:J.i Cân GiuQc, dan v! ch9n mâu là hQ
gia dinh, do do ca câu giai tinh và dQ tu6i cua dân sa, cüng nhu ty l~

ngliài di chuyên và ngliài di chuyên trl1 vê trong t6ng dân sa dugc diêu
tra co thê khac vai dân sa dugc diêu tra i1 yang 1 vi mQt ly do dan
gian là sa ngliài và ca câu cua cac hQ gia dinh không giang nhau (hay
noi mQt cach khac là xac suât dugc ch9n cua mÔi ca thê trong dân sa
không giang nhau do hi~n tugng dÔn dang trong ch9n mâu - c1uster
ing problem). Nhu v~y, khi phân tich nhung vân dê co liên quan dé'n
dân sa mâu (thay vi hQ gia dinh), ké't qua phân tich co thê b! anh
hui1ng do ty l~ dl:J.i di~n cua cac nhom dân sa nhô trong dân sa mâu
(vi d\!: dân sa nam, nu, dân sa xuât cu, v.v... ) không giang nhu dân sa
thljc (C\! thê i1 dây là dân sa cua 3 xâ thuQc d!a bàn diêu tra).

Bê khllc ph\!c vân dê này, co thê ap d\!ng cac tr9ng sa thich hgp
dê diêu chinh ll:J.i ty l~ dl:J.i di~n cua cac nhom dân sa khac nhau trong
dân sa mâu - Wc là diêu chinh ll:J.i ca câu cua dân sa mâu - sao cho
giang vai dân sa thljC. Vai nhung thông tin thu th~p dugc i1 yang 1, co
thê tinh dugc tr9ng sa dê diêu chinh ca câu tu6i và giai tinh cua dân
sa màu nhu sau:

popm

Popwghtlll = a
a spop:"

poP!
Popwght! = a

a spop!
a

trong do Popwght; và Popwght~ là tr9ng sa ap d\!ng cho dân sa
nam và nu i1 dQ tu6i a, POP:" và POP! là ty tr9ng cua dân sa nam
và nu i1 dQ tu6i a trong dân sa thljc, và SPOPa

m và SPOpa
J là ty tr9ng

cua dân sa nam và nu i1 dt> tu6i a trong dân sa màu.

Tuang W nhu v~y, tr9ng sa ap d\!ng cho dân sa di chuyên và dân
sa di chuyên tri1 vê dugc tinh toan trên ca si1 cac ty tr9ng cua 2 nhom
dân sa này trong dân sa thljC.

Ngoài ra, khi ch9n mâu hQ gia dinh, chi co mQt diêu ki~n dugc
xem xét dê quyé't d!nh tinh trl:J.ng di chuyên cua h9. Vi d\!: mQt hQ dugc
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coi là hQ di chuyên neu hQ do co it nhat 1 nglib'i dang sinh song a
TP.HCM (tit 6 thang tra lên), không cân biet trong hQ d6co ngub'i di
chuyên tra vé hay không. M~t khac h9 này së bi lo~i bô neu nhu trong
h9 co ngub'i dang sinh song a tinh, thành pho khac (trit TP.HCM).
Diéu d6 c6 nghïa là neu chung ta phân lo~i h9 gia dinh diéu tra m9t
cach chi tiet han (vi d\!: hQ chi co nglib'i di chuyên, h9 chi co ngub'i di
chuyên trÔ' vê, hQ co ca 2 lo~i ngub'i di chuyên)(1), thi tinh d~i di~n cua
cac h9 này së không giong nhu trong dân so th1Jc. Và nhu v~y dê phan
anh chinh xac han thvc te khach quan mà chung ta do lub'ng, cân phai
ap d\!ng trçmg so thich hqp dê diéu chinh ca cau dân so mâu theo tinh
tr~ng cua cac h9 gia dinh.

v vân dê tinh d~i di~n

Vi~c "mat" di 1.345 nglib'i di chuyên trên tang so 1.873 nglib'i di
chuyên duqc tim kiem t~i TP.HCM (là 71,8%) dân den m9t sV chat van
vê tinh d~i di~n cua 528 nglib'i di chuyên duqc tim thay. Chung ta hiiy
cùng nhau xem xét hai bang d~c bi~t cho van dé này nhu sau: cau truc
tuai cua nglib'i di chuyên do cha m~ khai bao và ngub'i di chuyên duqc
tim thay Ô' TP.HCM (bang 4) và trinh d9 h<;>c van cua h<;> (bang 5).

(1) Vi~c phân IOé;li chi tiét nhl1 V?y së rat can thiét néu nhl1 co sI! kMc bi~t dang ké giUa
hi,'> gia dinh chi co ngl1ài di chuyén và hi,'> vùa co ngl1ài di chuyén, vùa co ngl1ài di
chuyén trè1 vé. ho~c hi,'> chi co ngl1ài di chuyén trè1 vé v.v ...
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Bang 4 : Phân bo ngu'oi di chuyên do cha m~ khai bâo
'là ngu'oi di chuyên (Ju'Qc t1m thây (j Thành pho

Hô Chi Minh theo giài tinh và nhung nhom tuÔi (%)

52

1 Nh6m lu6, NgLlài di chuyén âLlc;1c NgLlài di chuyén âLlc;1c

khai bao à Can GiuÇ>c tim thay ti,ii TP.HCM
Nam NiJ Tong sô Nam NiJ Tong sô

0-4 tu6i 2,7 2,2 2,4 2,5 2,4 2,5
5-14 tuÔi 10,3 6,2 7,9 8,7 6,9 7,8
15-29 tu6i 75,7 82,4 79,5 81,7 80,9 81,3
30-39 tu6i 9,8 7,9 8,6 6,7 8,3 7,6

1

40 tu6i + 1,6 1,4 1,5 0,4 1,4 0,9

T6ng cÇ>ng 100 100 100 100 100 100

S6 mau 788 1 106 1 894 240 288 528

Câu truc tu6i cua nglioi di chuyên do cha m~ khai bao èJ Cân GiuQc
rât gi6ng v6'i câu truc tu6i cua nguoi di chuyên duqc tim thây èJ
TP.HCM, di[lc bi~t èJ cac nhom tu6i hOl;lt dQng và èJ ca 2 gi6'i nam và
nu: 88,1% trong tô'ng s6 nglioi di chuyên do cha m~ khai bao co dQ tuô'i
tü 15 - 39 tu6i và ty l~ này là 88,9% nai nglioi di chuyên duqc phong
vân tl;li TP.HCM.

Ngliqc ll;li, trinh dQ h9C vân cua nhung nglioi di chuyên duqc phông
vân cao han: 36,9% trong s6 h9 co duqc trinh dQ câp 3 so v6'i 22,7%
nglioi di chuyên duqc khai bao. Biêu do chi ra râng, ngoài trinh dQ h9c
vân, nhung nguoi di chuyên duqc tim thây co thê co nhung di[lc diêm
chuyên bi~t:

H9 thuong co duqc mQt d!a chi chfnh xac han;

H9 thuong ft s6ng mQt minh han;

H9 ft thay d6i han;

H9 co mQt công vi~c 6n d!nh han;

H9 co nhà èJ t6t han và co mûc s6ng t6t han.
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Bàng 5 : Phân bo ngu'oi di chuyên do cha m~ khai béo
và ngu'oi di chuyên du'c;1c tlm thay li Thành pho

Hô Chf Minh theo trinh de) hQC van (%)

~

Trinh dQ NgLloi di chuyên dLlqc NgLloi di chuyên dLlqc tim thay tl;li

hoc van khai bao (j Can GiuQc Thành pho Ho Chf Minh

Nam Nù Tong 50 Nam Nù Tong 50

ChLla tùng 4,8 6,7 5,9 4,6 7,6 6,3
dén trLlong

Lop 1-5

(tiêu hoc) 28,0 32,7 32,4 21,6 26,4 24,2

Lop 6-9

(trung hoc 33,5 35,1 34,5 32,5 36,7 32,6

cd sb)

:.1Lop 10-12

(trung hoc phô 33,7 22,3 27,2 41,3 33,3

thông)

Tong cÇ>ng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

So mâu 793 1.113 1.906 240 288 528

Cac phân tich se phai quan tâm den nhùng khac bi~t này vi mûc
dQ nhùng khac bi~t này làm h~n ché nhùng nh~n dinh. Khi khai quat
hoa nhùng ket lu~n liên quan den st! so sanh giùa nhùng ng11ài di
chuyên và dân so CJ vùng xuât cu cân cân nhàc th~n tn;mg. St! sai sot
này không co hi~u qua doi vâi st! phân tich vê thay d6i do di chuyên
CJ tùng ng11ài di chuyên.

Công bo ket qua:

Nhùng ket qua dâu tiên, dugc thê hi~n trong ban dt! thao bao cao
(Vi~n Kinh te TP.HCM, CEPED, 2000) và da dugc ph6 bien t~i hai
cUQc hQi thao, mQt t~i Cân GiuQc ngày 4 thang 7 nâm 2000 và mQt t~i

TP.HCM ngày 10 thang 7. Tham dt! cac cUQc hQi thao này, co cac nhà
Hinh d~o dia phuC1ng, cac nhà nghiên cûu thuQc nhiêu linh vt!c và nhân
viên diêu tra. Cac d~i biêu da thao lu~n sôi n6i và dong gop nhiêu y
kien dê hoàn thi~n vi~c phân tich.

Nhùng tac phâ'm cuoi cùng dugc xuât ban bâng 2 thû tieng: tieng
Vi~t t~i TP.HCM và tieng Phap t~i Paris.
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Phan thü hai

DÂN cu' HDYÊN CAN GIDÔC. .
2

Can GiuOc, mOt huvçn ù
vùng dong bing sông ·Ci,u Long

Phg,m Tht Thanh Hiên

Cân GiuQc thuQc dât Gia Dinh xu'a. Tü thÛ"i xa xu'a, dây là vùng
rüng r~m nhi~t d6"i sinh lây dân cu' rât thu'a th6"t. Vào thé' kjT

16 mQt 16"p lu'u dân ngu'Û"i Vi~t tü phia Bàc di chuy~n vào.

Nam 1698 chua Nguyên Phuc chinh thlic thié't l~p Gia Dinh phu(I).
Tü 1802 dé'n 1832 Cân GiuQc nâm trong huy~n Phu'6"c LQc thuQc phu
Tân An, tlnh Phiên An. Nam 1833 sau khÔ"i nghïa cua Lê Van Khôi,
vua Minh M~ng d6i tên tinh Phiên An thành tinh

Gia Dinh. Sau 1862 Phap chié'm 3 tlnh miên DônB(Gia Dinh,
Dinh Tu'Û"ng, Biên Hàa), chia tinh Gia Dinh làm 7 h~t( ; Cân GiuQc
thuQc h~t Phu'6"c LQc cua tinh Gia Dinh. Tên Cân GiuQc xuât hi~n v6"i
chlic nang cua mQt ddn vi hành chinh câp huy~n tü ngày 9/11/1864.
Nam 1899 Chq L6"n d6i thành tinh và Cân GiuQc trÔ" thành mQt qu?n
cua tinh Chq L6"n (Cân GiuQc gÔm ca cân Du'6"c). Nam 1923 Cân GiuQc

(1) Phu là dOn vi hành chfnh tl10ng d110ng cap huy$n nhl1ng quan trQng hon vé m~t

chfnh tri.

(2) H<;it là don vi hành chânh cap cao Mn phu, hUY$n.
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chia thành Cân GiuQc và Cân Buac, tinh Chg Lan co b6n huy~n gÔm
Cân GiuQc, Cân Buac, Bûc Hàa, Trung Qu~n; trong sach "Lich sa khlÎn
hoang miên Nam" cua .Sdn Nam co ghi: nam 1873 tlnh Chg Lan co
37.340 mau gÔm Cân Buac và Cân GiuQc là n<1i san xuât lua t6t và
nhiêu. Sau Cach m~ng Thang 8-1945, Chinh phu Vi~t Nam Dân chu
CQng hàa thành l~p i1 Nam bQ 3 khu 7, 8, 9; Cân GiuQc là mQt qu~n
nàm trong tlnh Chg Lan thuQc khu 7. Cu6i nam 1956 chinh quyên
Ngô Binh Di~m nh~p tlnh Chg Lan vai tlnh Tân An chia thành hai
tlnh Long An, Kien Tuè1ng. Theo dia giai mai hai huy~n Cân GiuQc,
Cân Buac thuQc tlnh Long An d6i tên là Thanh Bûc và Cân Bûc. Nam
1963 chinh quyên Di~m d6i tên Thanh Bûc dân bien mât, tên Cân
GiuQc vai truyên th6ng lâu dè1i tiep t\lC tÔn t~i. Sau nam 1975, sau khi
th6ng nhât dât nuac, Chinh phu CQng hàa Xâ hQi Chu nghia Vi~t Nam
hgp nhât hai tlnh Kien Tuè1ng và Long An thành tinh Long An, huy~n
Cân GiuQc thuQc tlnh Long An mai «Ban Châp hành Bang bQ Bang
CQng san Vi~t Nam huy~n Cân GiuQc, 1999).

Huy~n Cân GiuQc co bê dày lich sa khai pha và dâu tranh ch6ng
tht,ic dân de qu6c xâm lugc dâ dugc ghi trong th<1 ca sa sach Vi~t Nam
nhu bài "Van te nghia si cân GiuQc". Trong su6t nhung nam tht,ic dân
Phap và de qu6c My cai tri Cân GiuQc luôn di dâu trong phong trào
dâu tranh biêu tinh và nuôi dâu cach m~ng do quân chung nhân dân
tht,ic hi~n. M~c dù bi dich tàn sat nhling Cân GiuQc van luôn là cai nôi
cua cach m~ng trong su6t hai cUQc khang chien.

Cân GiuQc là mQt huy~n cua tinh Long An, co dân s6 dông thû ba
sau hai huy~n Bûc Hàa và Cân Buac. Theo s6 li~u s<1 bQ cua T6ng diêu
tra dân s6 ngày 1/4/1999 thi dân cu Cân GiuQc là 151.653 ngliè1i trong
do nam 74.183 ngliè1i chiém ty l~ 48,9%, nu 77.470 ngliè1i chiem tl l~

51,1% dân s6. Chia theo khu vt,ic thành thi-nông thôn: co 10.928 ngliè1i
s6ng i1 khu vt,ic thành thi chiem ty l~ 7,2%, khu vt,ic nông thôn 140.725
ngliè1i chiem ty l~ 92,8%. Ty l~ ngliè1i s6ng i1 khu vt,ic thành thi cua Cân
GiuQc chiem 7,2% thâp h<1n nhiêu so vai ty l~ chung cua toàn tinh là
16,5%.

T6ng s6 lao dQng nam 1999 là 73.255 ngliè1i, chiem 48,25% dân
s6. Trong do lao dQng nông nghi~p chiem 60,23%, lao dQng khu Vl,ic
công nghi~p và xây dt,ing chiem 4,93%, lao dQng khu vt,ic thU<1ng m~i

và dich V\l chiem ty l~ 9,51%, lao dQng dt,i tru chiem 25,33%. Chât
lugng lao dQng càn i1 mûc thâp chu yeu là lao dQng ph6 thông chua qua
dào t~o chiem tai 90,57% t6ng s6 lao dQng.



57 ______ cein GiuQc, mQt huy~n a uùng d6ng bdng sông ClÏu Long

Huy~n Cân GiuQc vê m~t dia ly nâm aphia I>ông Nam cua tinh
Long An, phia Bâc giâp huy~n Binh Chânh - Thành ph6 HÔ Chi Minh,
phia I>ông giâp huy~n Nhà Bè và huy~n Cân Già TP.HCM bai sông
Soài R~p di ra biên I>ông. Phia Nam và Tây Nam giâp huy~n Cân
I>t1Ô'c, phia Tây giâp huy~n Bé'n Lûc tinh Long An.
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TIÊN Glo\.i\lG

TP.HO CHi MINH

cin GiuOc

VI TRI HUY~N CÂN GIUÔC - TiNH LONG AN TRONG LÀNH THO VI~T NAM

Hlnh 1: Vi tri dia Iy cua Cân GiuQc trong tTnh Long An
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Dia bàn Cân GiuQc nâm Ci vành dai vong ngoài cua vùng "PhlH
triê'n kinh te tr<;mg diê'm phia Nam". Là clta ngô cua TP.HCM tai cac
tinh dÔng bâng sông Cltu Long qua quÔc lQ 50, tai biê'n Dông qua clta
sông 80ài RlilP và h~ thÔng duàng thuy thông thuang vai cac tlnh phia
Nam. Xét vê vi tri dia ly Cân GiuQc rât thu~n ti~n cho vi~c giao hiu
hàng hoa trong và ngoài nuac, tuy nhiên co m~t hliln che là nâm c~n

biê'n, dât thâp hay bi nhièm m~n.

Di~n tich W nhiên cua huy~n là 207,18 km2. Tinh vê dan vi hành
chinh toàn huy~n co 1 th! trân và 16 xâ, chia làm 2 vùng: Vùng thugng
bao gÔm th! trân Cân GiuQc và 9 xâ là: Tân Kim, Truàng Blnh, Long
An, Thu~n Thành, Phuac Lâm, My LQc, Phuac H~u, Long Thugng,
Phuac Ly là vùng chu dQng dugc nguÔn nuac tuai nên phat triê'n kha
mlilnh, nhât là nông nghi~p. Vùng hlil gÔm 7 xâ bao gÔm Phuac Llili,
Long H~u, Long Ph"mg, Dông Thlilnh, Tân T~p, Phuac Vinh Tây,
Phuac Vinh Dông là vùng b! nhièm phèn và nhièm m~n n~ng nên con
rât nhiêu kho khan trong san xuât và dài sÔng.

Thài tiet khi h~u cua Cân GiuQc là khi h~u nhi~t dai gio mùa, dQ
âm trung blnh nam là 82%. MQt nam chia thành hai mùa rô r~t: mùa
mua tù cuÔi thang 4 den thang Il, mùa khô tù thang 12 den dâu thang
4. 8Ô già nâng trung blnh là 7,2 già/ngày, blnh quân nâng tù 1800
2000 già mQt nam t~p trung nhiêu vào mùa khô. Gio huang Dông Nam
tù thang 11 den thang 4, gio huang Tây Nam tù thang 5 den thang
10. TÔc dQ gio blnh quân dlilt 1,8 m/giây, luc cao nhât lên den 30
m/giây.
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Nguon: Niên giam thong kê thành pho Ho Chi Minh 2000.

Hinh 2 : Biêu (fo vé nhi~t (fé,) và hic;fng mlia t~i

thành pho Ho Chf Minh, 1996-19992(1)

vê nguÔn m.tÛ'c: bao gÔm nguÔn mtÛ'c m~t và nguÔn mtÛ'c ngâm.
Cân GiuQc co h~ th6ng sông rl;lch khâ châng ch!t nên qui mô nguÔn
mtÛ'c m~t khâ lÛ'n. Tuy nhiên do nâm cl;lnh bi~n Bông, ch!u anh hlidng
cua thuy triêu nên dQ m~n khâ cao. Huy~n da xây dl;ing mQt s6 h~

th6ng ngan m~n tru ng<;>t nhli dê Ông Hiêu, dê Trliàng Long, c6ng d~p

Tr! Yên, dâp ûng phân nào nhu câu san xuât và dài s6ng dân clio
NguÔn nliÛ'c ngâm: phân b6 ml;lch nliÛ'c ngâm trên d!a bàn huy~n

không dêu, vùng thligng co tru lligng khâ, ngligc ll;li vùng hl;l co tru
lligng thâp. Tâng nliÛ'c d dQ sâu 180-300 mét. Chât lligng hliÛ'c kém,
hàm lligng sât tù 7-20 mg/lit, hàm lligng mu6i khoang 400 mg/lit, dQ
cûng 300 mg/lit. Do do vi~c khai thâc nguÔn nliÛ'c ngâm cho ml;lc dich
sinh hOl;lt phai qua xaly rat t6n kém.

Vê d!a hinh: Cân GiuQc co d!a hinh thâp và bâng phâng, mang
d~c trling chung cua dông bâng sông Cau Long. Cao dQ so vÛ'i m~t bi~n

là 0,5 - 0,8 mét. BQ d6c nhô và nghiêng dêu, thâp dân tù Tây sang
Bông.

(1) Voi mç>t h~ thong thang ddn vi kép cho lu<;fng mua 50 sanh voi nhi~t d9 và voi nhùng
sa Ii~u dài h~n. hai mùa da du<;fC xac dinh bdi 2 diém giao nhau cua haî duàng cong do
thj. nhung mùa mua d dây dài hem vi lu<;fng mua d~c bi~t cao vào giai do~n cuoi mùa
trong giai doç.n 4 nam quan sM
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Vê tho nhuàng huy~n c6 4 nh6m dât chinh: Nh6m dât phù sa ngÇlt
6.594 ha, chiêm 34,45% di~n tich tv nhiên, chu yêu nâm a phia Tây
và phia Bilc cua vùng thuqng; dât thich hqp trÔng lua, rau màu và hoa
qua. Nh6m dât phù sa nhiêm m~n 3.329 ha, chiêm ty l~ 17,4% di~n

tich tv nhiên và phân bo a phia Dông cua huy~n; dât chi thich hqp
cây !lIa. Nh6m dât phèn không nhiêm m~n c6 di~n tich 1.039 ha,
chiêm 5,4% di~n tich tv nhiên; thich hqp trÔng Ida. Nh6m dât phèn
nhiêm m~n 6.049 ha, chiêm 31,6% di~n tich tv nhiên cua huy~n và
bâng 60,2% di~n tich dât phèn m~n cua tinh, t?P trung a phia Dông
Cân GiuQc; dât chi thich hqp trÔng Ida mQt VI,I tuy nhiên c6 kha nâng
phat triên thuy hai san.

Bàng 1: Hi~n tr~ng cd cau sU' dl,mg dat cua Cân GiuQc

1

Ml,lc dich sù dl,lng Di~n tich (ha)
1

Cd cau %

50 vôi di~n tich chung

Elat nông nghi~p 15.733 76,61

1Elat lâm nghi~p 300 1,46

Elat è1 1.246 6,07

Elat chuyên dùng 1.117 5,44

mit chL1a sù dl,lng 178 0,86

Elat sông ré;ich 1.963 9,56

Tong 56 20.537 100,0
~

NguÔn: sa Kê hOl;lch và Dâu tu tinh Long An 1999

Qua biêu hi~n trl;lng ca câu sil dl,lng dât cha thây kinh tê Cân
GiuQc chu yêu là kinh tê thuân nông.

Dia bàn diêu tra aCân GiuQc t?P trung tl;li 3 xâ Tân Kim, PhudC
Ll;li, Trudng Binh. Cu dân sÔng chu yêu bâng nghê trÔng lua trong khi
vi~c làm !lIa phl,l thuQc rât nhiêu vào diêu ki~n thdi tiêt nhu luqng
mua, diêu ki~n dât dai, chê dQ thuy triêu, dQ nhiêm m~n.... Theo kêt
qua do duqc tl;li trl;lm Tân An nâm 1997 luqng mua ca nâm là
1.112mm, thâp han so vdi luqng mua do duqc tl;li TP.HCM. Do Cân
GiuQc gân vdi TP.HCM han nên luqng mua trung binh a cân Giu9c
khoang 100mm/thang t?P trung trong cac thang mùa mua. Mùa mua
kéo dài tù thang 5 dên thang 12, dây là thdi diêm nông dân t?P trung
xuÔng giÔng.
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Bja bàn Tân Kim dât không bj nhiêm m?n nên cu dân phân Mn

làm duqc hai Vl,l lua hè thu và dông xuân trùng vai mùa mua, thài gian

con l:;J.i dùng dât trÔng màu. Theo danh gia cua uy ban han 60% dân

xii Tân Kim s6ng bâng nghê nông, s6 con l:;J.i may gia công nguÔn hàng

tù TP.HCM dua vê, mQt bQ ph?n dân culên TP.HCM làm djch Vl,l buôn

ban, làm thq hÔ, di may công nghi~p hàng ngày sang di t6i vê do vj

tri dja 1:9' Tân Kim rât gân thành ph6. T:;J.i xii co 8 nhà may xay xat

lua g:;J.O qui mô nhô sa dl,lng lao dQng gia dinh là chinh.

Xii Truàng Binh han 80% s6ng bâng nghê nông, di~n tich trÔng

lua 961 ha trên di~n tich tI,i nhiên 1.057 ha, tru mQt s6 nai dât bj

nhiêm m?n con phân Mn là làm duqc hai Vl,l. Nghê nông gan rât ch?t

vai mùa mua, thài diêm nông nhàn tù cu6i thang 12 den dâu thang 4

và ngay trong nhùng thang làm lua cüng co luc nông nhàn vi không

co du vi~c làm. Cac ngành nghê khac co nghê rèn là nghê truyên

th6ng cua xii, 8 nhà may xay xat lua g:;J.O thi sa dl,lng lao dQng gia dinh

là chu yeu. Ngoài ra co nghê may gia công, in ll,la mai phat triên thu

hut lao dQng qui mô nhô trong xii tù nâm 1995 den nay nhl1ng dâu m6i

hàng gia công cüng tù TP.HCM mang vê.

Xii Phuac L:;J.i han 85% dân s6ng bâng nghê nông, di~n tich trÔng

lua 1.350 ha trên di~n tich tI,i nhiên 1.700 ha, dât bi nhiêm m?n hâu

het chi làm duqc mQt Vl,l lua nâng suât không cao. Thu nh~p cua ngtlài

dân thâp, nghê phl,l CI dja phuang nhu mQc, gia công thêu may, xay xat

qui mô nhô; hO:;J.t dQng thuàng xuyên cua cac nghê này chi giâi quyet

khoâng 300 lao dQng co vi~c làm.
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3

Bac diem kilili te-xi Ilôi. .

Tru(Jng Si Anh

Nhùng d~c diêm kinh tê-xa hQi cua vùng xwrt cu cân dugc
phân tich fJ ca câp dQ hQ gia dinh và ca nhân. Cac hQ gia dinh

vâi nhùng d~c diêm kinh tê-xa hQi khac nhau dugc phân lo;;ti theo
tfnh chât cua vi~c di chuyên.

J. Phân lo~i hi;) gia dinh (HGD) diêu tra

Yang 1 cua cUQc diêu tra t;;ti 3 xa thuQc huy~n Clin GiuQc (Long
An) da th6ng kê dugc t6ng cQng 5.705 hQ gia dinh vai 28.113 nhân
khâu phân hO' nhu sau:

Xa Tân Kim: 2.145 hQ vai 10.436 khâu

Xà Phuâc L;;ti: 1.688 hQ vâi 8.816 khâu

Xà Truàng Binh: 1.872 hQ vâi 8.861 khâu

Dtfa trên cac thông tin vê nai sinh và tinh tr;;tng cu tru t;;ti
TP.HCM tù 6 thang trfJ lên cua cac thành viên trong hQ gia dinh, cGng
nhu thông tin vê nai cu tru hi~n nay cua nhùng thành viên da di
chuyên khoi Long An, co thê phân chia cac hQ gia dinh dugc diêu tra
thành nhùng lo;;ti sau:

HO co ft nhât 1 thành viên hi~n dang sinh s6ng t;;ti TP.HCM, và
co ho~c không co ai truac dây da tùng sinh s6 fJ TP.HCM tù 6 thang
trfJ lên và hi~n nay da trfJ vê sinh s6ng t;;ti Long An, và không co ai
hi~n dang sinh s6ng fJ cac tinhlthành ph6 khac ngoài TP.HCM.
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He? co ft nhât 1 ngl1à'i truck dây da tUng sinh song d TP.HCM tU
6 thang trd lên và hi~n nay da trd vê sinh song t~i Cân Giue?c, nhling
không co ai hi~n dang song d TP.HCM ho~c cac tinh khac.

He? co ft nhât 1 ngl1à'i hi~n dang sinh song ngoài tinh Long An,
và co ho~c không co ngl1à'i trong gia dinh hi~n nay dang ho~c tnt6'c
kia da tUng sinh song t~i TP.HCM.

He? không di chuyên: là nhùng he? không co ai trong gia dinh da
tUng sinh song d TP.HCM tU 6 thang trd lên và không co ai hi~n dang
sinh song d ngoài tinh Long An.

Bang 1 : He} gia dlnh diéu tra chia theo lo~i hé>
và vôi dia bàn diéu tra

Elia bàn diéu tra %

Xa Xa Xa tông

LO;;ii hQ .'
Tân Kim Phl1dc L;;ii Trl10ng Blnh 50

HQ c6 ngl10i dang sinh s6ng t;;ii

TP.HCM 21,8 29,4 23,1 24,5

Hi) chi c6 ngl10i tù TP.HCM trd vé

14,3 11,8 15,5 14,0

HQ chi c6 ngl10i dang sinh s6ng

ngoài tinh Long An (c6/không c6

ngl10i dang d TP.HCM ho~c tù
TP.HCM da trd vé) 7,8 6,6 6,6 7,1

HQ không c6 ngl10i 56,1 52,1 54,7 54,5

dichuyên

Tông cQng 100 100 100 100

s6 hQ diéu tra 2.145 1.688 1.872 5.705

V6'i d!nh nghla phân lo~i he? gia dinh nhl1 trên, kêt qua diêu tra
trong bang 1 cho thây trên 45% so he? gia dinh co ft nhât 1 ngl1à'i hi~n
dang sinh song ngoài tinh Long An ho~c trl16'c dây da tUng sinh song
t~i TP.HCM (tU nhom 1 dên nhom 3 d bang 1). f)~c bi~t, cû 100 he?
gia dinh thi co khoang 25 he? co ft nhât 1 thành viên trong gia dinh
hi~n dang sinh song t~i TP.HCM. Riêng xa Phl16'c L~i co 1/3 so he? gia
dinh co ngl1à'i dang sinh song t~i TP.HCM (nhùng so này không dl1gc
thê hi~n trong bang). Trong khi do so he? gia dinh co ngl1à'i di chuyên
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den cac tinh, thành phÔ khac (ngoài TP.HCM) sinh sÔng ttio"ng dÔi it
và chi chiem khoang 7% tÔng sÔ hl? dtigc diêu tra. Diêu này không gây
ngl;lc nhiên bai st! chênh l~ch qua Mn vê mûc dl? phat triên kinh te
xa hl?i ding nhti kha nâng thu hut ngtià'i nh~p cti giùa TP.HCM và cac
tinh, thành phô khac trong vùng và ca nti6'c. M~t khac, cac d!a bàn
~iêu tra là cac xa nâm tiep giap v6'i TP.HCM, do do cac chi phi cân
thiet cha vi~c di chuyên den TP.HCM ding thâp ho"n sa v6'i vi~c di
chuyên den cac tinh, thành phÔ khac, và chinh diêu do da tl;lo diêu
ki~n cha nhiêu ngtià'i (nhât là nhùng ngtià'i nghèo, nhti chung ta së
thây trong cac phân phân tich sau) co thê dê dàng tim den TP.HCM
ho"n là den nhùng no"i khac.

II. s6 nglidi di chuyên ty l~ vôi qui mô he;. gia dinh

Ket qua thÔng kê sÔ nhân khau co m~t tl;li thà'i diêm diêu tra cha
thây binh quân mÔi hl? gia dinh co 4,9 ngtià'i/hl?, ttio"ng dtio"ng v6'i ket
qua tÔng diêu tra dân sÔ 1/4/1989 tl;li Long An (5,0 ngtià'i/hl?). D~c bi~t,

vi~c sa sanh qui mô gia dinh binh quân giùa cac hl? gia dinh không co
ngtià'i di chuyên và hl? gia dinh co ngtià'i di chuyên da cha thây nhùng
diêm rât dang chu y vê mÔi liên h~ giùa qui mô gia dinh và xac suât
di chuyên khôi gia dinh. Bang 2 cha thây neu chi xét sÔ nhân khau co
m~t tl;li thà'i diêm diêu tra, giùa cac 10l;li hl? gia dinh hâu nhti không
co st! khac bi~t dang kê vê qui mô gia dinh. Song neu tinh ca nhùng
ngtià'i trti6'c dây da tù'ng là thành viên cua gia dinh nhting nay hi~n

dang sinh sÔng a cac tinh, thành phÔ khac ngoài Long An thi cac hl?
gia dinh di chuyên tht!C te co sÔ nhân khau binh quân Mn ho"n 2 ngtià'i
sa v6'i cac hl? gia dinh không di chuyên.
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Bang 2 : Sa nhân khâu blnh quân(BQ)/he;; gia dlnh
chia theo lo~i he;;

1
86 nhân khâu BQ/hi? gia âlnh

1Nhân khau co m~tLo~i HGE> T5ng nhân 86 hi?

L l
khâu kê cà ngl10i âiéu tra

di chuyên

1Hi? không co ngl10i nào hi~n nayl
âang s6ng ngoài tTnh Long An 49 4,9 3,904

HI> co ft nhat 1 ngl10i hi~n 3
5,0 7,0 1.801~~ng s;nh s6ng ngo.; tInh Long

l 4,9 5,5 5.705Blnh quân chung '1

M~t khâc, né'u nghiên cûu s6 nhân khâu binh quân da di chuyên
khôi Long An theo qui mô hé) gia dinh, chung ta ciing thây du'gc m6i
quan h~ ty l~ thu~n khâ ch~t che giua qui mô gia dinh và s6 ngu'à'i
xuât cu'. Hinh 1 cho thây mé)t hé) gia dinh v6'i qui mô tù 1-3 nhân khâu
thi co 0,4 ngu'à'i hi~n nay ho~c tru'6'c dây da tùng di chuyên khôi Long
An, nhu'Ilg mé)t hé) co trên 10 nhân khâu thi s6 ngu'à'i binh quân di
chuyên khôi Long An (kê ca ngu'à'i hi~n nay da trÛ' vê) lên t6'i con s6
3,2 ngu'à'i. Noi mé)t cach khâc, gia dinh càng dông nhân khâu thi s6
ngu'à'i co xu hu'6'ng di chuyên khôi Long An dê làm an sinh s6ngcàng
nhiêu.

s6 3.5
ngltoi 3.0

di 2.5 +----

chuyên 2.0 +-----

BQIHGD 1.5 +--------

1.0 +------

0.5 +------J+l+1+ll

O.0 --I----""'=...JL--r------.L...:.;c..:..:.J._.--.L.:-'-"-'-----"]_.L...;.;;;~____,_----JL:....::..=--___1

1-3 4-5 6-7 8-10 11+
Quy mô HGE>

L El Ngu'di De da trd vê ŒBNgu'di di chuyên J
Hlnh 1: 86 ngl10i di chuyên và ngl10i trà vé theo quy mô h(> gia âlnh
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III. Phân lôn cac chù hi;> là nam giôi

Cüng gi6ng nhu' hâu hét cac khu vvc nông thôn khac fJ vùng Dông
Nam bQ và trong ca nu'dc, phân Mn cac hQ gia dinh fJ cân GiuQc déu
co chu hl> là nam gidi, và u'u thé này co ve nhu' không thay dÔi tù nam
1989 dén nay. Th~t v~y, két qua TÔng diêu tra dân s6 nam 1989 cho
thây 67% s6 hl> gia dinh nông thôn fJ Long An do nam gidi làm chu
hl>, tu'ang du'ang vâi két qua diéu tra mdi dây t~i Cân GiuQc (68,3%).

Bên c~nh do, két qua phân tich giâi tinh cua chu hl> và lo~i hl>
gia dinh cho thây ty l~ hl> gia dinh co ngu'ài di chuyên do phl;l nu làm
chu hl> cao han hân cac hi) gia dinh không co ngu'ài di chuyên - 40%
so vdi 28%. D~c bi~t, trong s6 cac hl> gia dinh co ngu'ài chuyên di làm
an sinh s6ng fJ cac tinh khac (tru TP.HCM), s6 hi) do phl;l nu làm chu
chiém ty l~ gân bàng s6 hi) do nam giâi làm chu (bang 3). Diéu do
khién cho chung ta phai nghi ràng nhiéu ngu'ài trong s6 nam giâi di
chuyên chinh là chu hQ, và sau khi h<;> ra di thi V! tri cua h<;> - vi nhung
hoàn canh khac thu'àng nào do - da du'qc cac phl;l nu fJ l~i quê nhà dam
nhi~m. Và ml>t trong nhung hoàn canh khac thu'àng do da du'qc phat
hi~n qua cul>c diéu tra này. Kêt qua phân tich cho thây cac hl> gia dinh
co ngu'ài di chuyên hi~n nay vàn do nam giâi làm chu hi) co s6 nam
gidi tru'fJng thành (18 tuÔi trfJ lên) binh quân gân 2 ngu'àiJhi), trong khi
do cac hi) gia dinh cùng lo~i nhung do phl;l nu làm chu hi) binh quân
chi co 1 nam gidi tru'fJng thành trong gia dinh. M~t khac, cac hi) gia
dinh di chuyên do phl;l nu làm chu cüng co s6 nhân khâu binh quân
thâp han fac hQ gia dinh do nam gidi làm chu (4,5 ngu'àiJhi) so vdi 5,4
ngu'àiJhQ)1 J. Diéu do chûng tô sV thay thé vai tro chu hQ cua nam gidi
co xu hu'dng xay ra nhiéu han fJ nhung hi) gia dinh co it nhân khâu
(hay chinh xac han là it nam giâi tru'fJng thành).

M~c dù vi~c danh gia mûc di) ânh hu'fJng cua sV thay dÔi vai tro
chu hQ giua nam và nu CI nhung hQ gia dinh co ngu'ài di chuyên doi hôi
phâi co thêm nhiéu no IVc nghiên cûu chuyên sâu han nua, nhung cac
thông tin thu th~p du'qc qua cUQc diêu tra này da phân nào cho thây
cac hi) gia dinh do phl;l nu làm chu hi) co xu hu'dng nghèo han cac hi)
gia dinh do nam gidi làm chu hi). Châng h~n 33% trong s6 hi) gia dinh
co ngu'ài di chuyên hi~n nay do nam gidi làm chu hi) du'qc danh gia là
nghèo, nhung ty l~ này CI nhung hi) do phl;l nu làm chu hQ lên tdi gân
43%(2).

(1) Không trnh dén nhi1ng ngl1è1i dâ chuyên di khôi Long An.

(2) SV 50 sanh này dva trên cd sà phân 10é;li hi> gia dinh theo mac di> giàu nghèo së
dl1Ç1c trinh bày à phân sau.
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Bàng 3: Ty I~ hQ gia dlnh do nam giâi làm chù h{»
chia theo lo~i hQ gia dlnh (%)

Lo~i hQ gia dinh Ty I~ hQ gia dinh do

nam giâi làm chu hQ

He? gia dinh không co ngl1ài di chuy~n
(al 72,2

He? gia dlnh co it nhât 1 ngl1ài di chuy~n dén

1

TP.HCM và cac tinh khéic 59,7

He? gia dinh co ft nhât 1 ngl1ài di chuy~n

Mn cac tinh khéic trù TP.HCM 51,2

(a) K~ cà hÇl gia dinh c6 ngl1ài trèl vé

IV. 811 giam sut vê s6 he) gia dinh dông nglioî

Thông tin ve moi quan h~ huyét thong giùa chu hl) và cac thành
viên khac trong gia dinh dl1gc thu th~p trong cul)c dieu tra t~i cân
Giul)c cho phép chung ta nghiên cliu anh hl1dng cua sI! di chuyên dén
ca câ"u dân so và cau truc gia dinh t~i nai di. Nhl1 chung tôi da trinh
bày d phân trên, cac hl) gia dinh di chuyên co so nhân khau binh quân
cao hcJn hân cac hl) gia dinh không di chuyên, hay noi ml)t cach khac,
gia dinh dông ngtlài chinh là ml)t trong nhùng dl)ng ca thuc day sI! di
chuyên. SI! khac bi~t này bât nguÔn tù sI! khac bi~t ve cau truc gia
dinh giùa 2 lo~i hl). Th~t v~y, két qua dieu tra trong bang 4 cho thay
gân 70% so hl) không di chuyên là gia dinh h~,lt nhân - tûc là chi bao
gÔm thé h~ bo m~ và con - và 1/5 so hl) là gia dinh ma rl)ng (co 3 thé
h~ trd lên cùng chung song). Két qua này tl1ang W nhl1 két qua T6ng
dieu tra dân so 1/4/1989 d cac khu vl!c nông thôn cua tinh Long An
(69,2% gia dinh h~t nhân và 20,2% gia dinh md rl)ng). Trong khi do,
43% so hl) gia dinh di chuyên thul)c lo~i gia dinh ma rl)ng, tûc là cao
han gap 2 Mn so vdi ty l~ d cac hl) gia dinh không di chuyên. M~t
khac, bang 4 rô ràng cho thay sI! di chuyên da làm giam dang kê ty
l~ hl) gia dinh h~t nhân cüng nhl1 hl) gia dinh mâ rl)ng, và thay vào
do là sI! gia tang ty l~ hl) gia dinh chi co hai vg chÔng chu hl) và gia
dinh chi co ml)t nhân khau, mà phân Mn trong so hQ thl1àng là nhùng
ngl1ài da kha Mn tuÔi (tu6i binh quân cua chu hl) là 51 tu6i). Két qua
nghiên cliu ve ngtlài cao tu6i a dÔng bâng sông HÔng và vùng I>ông
Nam bl) nàm 1996 da khâng djnh râng cho dén nay, nguÔn hÔ trg
chinh ve v~t chat cüng nhl1 tinh thân cua d~i bl) ph~n ngtlài cao tu6i
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Ci Vi~t Nam vân là con chau (Truong Si Anh & al., 1997). Biêu do co
nghïa là st! di chuyên cua nhùng thành viên tre trong gia dlnh sè co
anh huCing bât IQ'i - it nhât là vê m~t tinh thân - doi vai nhùng ngltÔ'i
cao tuÔi Ci l~i quê nhà, nhât là nhùng gia dlnh co it ngltÔ'i.

Bang 4 : Phân IOi1li hQ gia dlnh theo cau truc thé h~

và t1nh tri1lng di chuy~n cùa hé) (%)

100,0 h 00,0 1 100,0

___----'-__3_.9_04_~~~10801

IT6ng s6

~6 hé? diéu tra
1

LOQi hé? gia dinh Hé? không Hé? di chuyên 1

di chuyên (a) Trùoc khi di Sau khi di

1

chuyên chuyên

!Gia dinh ha' nhân (bo m. & con)

(hi~n tl;l.i)
--

69,3 55,1 50,2

Gia dinh mè1 ré?ng 21,8 43,8 38,4

Gia dinh chI co vCJ chang chù hé? 2,8 0,4 4,1

Gia dinh chf co vQ chang chù hé?

IV' b' con kh'c (ngo'i On9 b', cha m.,
con và chau) 2,7

~7
3,3

Gia dinh chf co 1 ngùè1i 3,4 4,0
---

(a) Kê cà hé? gia dinh co ngùè1i trè1 vé

V. NguÔn thu nh~p chinh cùa hl) gia dinh là tif nông nghi~p.

Vong 2 cua cUQc diêu tra da tiên hành phông vân 2.168 hQ gia
dlnh duQ'c lt!a chçm ngâu nhiên tù 5.705 hQ gia dlnh da duQ'c thong kê
Ci vong 1. MQt trong nhùng thông tin duQ'c thu th~p Ci vong 2 là nguôn
thu nh~p chinh cua hQ gia dinh. Theo kêt qua thong kê trong bang 5,
phân Mn cac hQ già dinh t~i huy~n Cân GiuQc song ph\! thuQc vào
nghê trông tr9t (chu yêu là lua). Chi co han 5% so hQ gia dinh song
chu yêu bâng nghê chan nuôi, danh bât thuy hM san, và khoang trên
30% so hQ con l~i co nguôn thu nh~p chu yêu tù cac nghê phi nông
nghi~p, trong do chiêm phân quan trçmg nhât là nghê kinh doanh
buôn ban (trên 11% tÔng so hQ gia dinh). Trong 3 xà thuQc d!a bàn
diéu tra, Phuac L~i là xà ph\! thuQc vào nghê trông tr9t m~nh nhâ't
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(gân 82% s6 hl? gia dinh), và nhu chung ta së thây d phân phân tich
sau, dây cüng là xa nghèo nhât và co nhiêu ngu'ai di chuyên den
TP.HCM nhât. Ket qua phân tich nguÔn thu nh~p theo tinh tr~ng di
chuyên cua hl? gia dinh qua th~t cho thây cac hl? gia dinh co ngu'ai di
chuyên ph\! thul?c vào nghê trÔng tn;>t m~nh han nhiêu so vâi cac hl?
gia dinh không di chuyên và hl? gia dinh co ngu'ai trd vê (73% so vâi
56% và 47% tuang ûng).

Bàng 5 : Phân bo ho gia dlnh diéu tra theo nguôn
thu nh~p chinh và dia bàn diéu tra (%)

Nguon thu nh~p chinh Elia bàn diéu tra % tông so

Tân Kim Phl1ôc Lq.i Trl1è1ng Blnh

Trang trot 52,5 81,6 57,7 63,3
Chân nuôi, danh bât thuy 7,3 2,2 5,9 5,3
hâisân

Công nghi~p & tiéu thu 1,0 0,9 5,0 2,3
công nghi~p

Xây dl/ng 4,1 0,0 2,3 2,2
Giao thông, chuyên chè1 3,9 1,6 3,4 3,0
Kinh doanh, buôn ban 16,8 4,7 11,5 11,3
D!ch vl,l 5,9 3,7 6,4 5,4
Làm thuê, ml1ôn cha gia dinh 1,3 2,1 1,7 1,7
Ll1dng viên chue nhà nl1ôc 3,0 1,5 2,9 2,5
Nguon khac 4,1 1,8 3,2 3,0

Ghi chu : Két quâ phân tich trong bâng da dl1QC gia quyén (Results are weighted)

VI. Tinh tr~ng giàu nghèo cùa cac hQ gia dinh

Cul?c diêu tra d Cân Giul?c không thu th~p cac thông tin trt!c tiep
dê danh gia mûc dl? giàu nghèo cua cac hl? gia dinh vi st,t h~n che vê
m~t thai gian và kinh phi cua dt,t an. Tuy nhiên, cac thông tin vê d~c

diêm cua hl? gia dinh nhl1 v~t li~u xây dt,tng nhà d, dÔ dùng gia dinh,
nguÔn nl1âc sinh ho~t và lo~i nhà v~ sinh, co thê giup chung ta xây
dt,tng dl1gc ml?t chi s6 gl?P (aggregate index) dê làm ca Sd so sanh xem
hô nào co kha nang giàu han hay nghèo han hô nào. Vâi nhung gi thu
th~p dl1gc qua cuôc diêu tra này, chung tôi da phân chia cac hl> gia
dinh thành 3 nhom vâi 3 mûc dl? giàu co tu thâp nhât den cao nhât
(1ower, middle and higher level). Phl1ang phap xây dt,tng chi so và
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phân lo~i hQ gia dinh dl1<;1c trinh bày chi tiêt trong khung 1 (text box
1).

Bang 6 trinh bày phân bo hQ gia dinh theo mûc dQ giàu co (theo
d!nh nghîa dâ nêu d trên) t~i 3 xâ thuQc d!a bàn diêu tra. Xâ Phl1âc
L~i vâi trên 52% so hQ gia dinh dl1<;1c xép vào nhom co mûc giàu co
thâp, rô ràng là xâ nghèo nhât trong 3 xâ. Cüng cân nhâc l~i ding
dây cüng là xâ co ty IÉfl so hQ phl,l thuQc vào nghê trÔng trQt cao nhât
(bang 5), và cüng là xâ co ty IÉfl hQ gia dlnh co ngltèti di chuyên dén
TP.HCM và cac tinh, thành pho khac cao nhât. Nhltng m~t khac, két
qua phân tich d phân trên l~i cho thây hQ co ngltèti di chuyên co xu
hl1âng giàu hdn hQ không co ngltèti di chuyên, hay noi mQt cach khac
là xâ co nhiêu hQ di chuyên thi cüng phai co nhiêu hQ giàu hdn xâ
khac. Nhltng doi vâi Phl1âc L~i thi rô ràng không phai nhl1 thé. V~y
nguyên nhân nào dâ làm cho xâ Phl1âc L~i co nhiêu hQ di chuyên nhât
dÔng thèti l~i co nhiêu hQ nghèo nhât?' Câu tra lèti cho câu hôi này th~t

st! không ddn gian và cân phai co nhiêu nÔ lt!c phân tich chuyên sâu
khac nua.

Bàng 6 : Phân bo he) gia dlnh theo mûc giàu co
và dia bàn diéu tra (%)

Mac dQ giàu co 1 Dia bàn diéu tra

Tân Kim Phl1é1c Ll;ii Trl1è1ng Binh

Mac thâp 40,3 52,4 44,1

Mac trung binh 40,1 36,3 38,1

Mac cao 19,6 11,3 17,8

Tông s6 100,0 100,0 100,0

s6 hQ gia dinh diéu tra 789 680 698

Tuy nhiên, két qua phân tich bl1âc dâu cho thây d 2 xâ Tân Kim
và Trl1ètng Blnh, ty IÉfl hQ gia dlnh di chuyên thuQc tâng lâp trên (high
er level) cao hdn hân cac hQ gia dlnh không di chuyên. Nhltng riêng d
xâ Phl1âc L~i, st! khac biÉflt này không rô rÉflt lâm, và th~m chi cac hQ
gia dlnh di chuyên con nghèo hdn cac hQ gia dinh chi co ngl1èti trd vê
(bang 7). Phài chang nhung ngltèti (hQ) di chuyên d xâ Phl1âc L~i co
nhung d~c diêm khac vâi nhung ngltèti (hQ) di chuyên d cac xâ khac?
Vân dê này se dl1çtc làm sang tô trong cac phân nghiên cûu tiép theo
cua quyên sach này.
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Khung 1
Xây dtfng chi sfi giàu nghèo

Nguyên tâc chung cua vi~c xây dl!ng mQt chi s6 nhu' trong tntong h<Jp này là tinh
diêm cho tung hl.mg ml,!C du'<Jc xem xét. Vi~c cho diêm nhu' v~y tât nhiên së mang tinh tl!
do rât cao và phl,! thuQc nhiêu vào sI! danh gia chu quan vê tâm quan trçJng (hay là mûc dQ
dl;li di~n cho sI! giàu co) cua tung hl;lng ml,!C du'<Jc xem xét. Vi dl,! vi~c sd hùu mQt xe gân
may thu'ong phan anh ngu'oi sd hùu no giàu hdn ngu'oi chi co xe dl;lP, do do ngu'oi co xe gân

may së du'<Jc diêm cao hdn ngu'oi co xe dl;lP, và cao hdn bao nhiêu là tùy thuQc vào quan
diêm và kinh nghi~m cua ngu'oi phân tich. Nhu'ng ml,!C tiêu cu6i cùng mà chi s6 này phai
dl;lt du'<Jc là hQ giàu hdn phai co s6 diêm cao hdn hQ nghèo hdn.

Chât 1u'<Jng nhà d du'<Jc xem xét trên cd sd kêt h<Jp chât 1u'<Jng cua tu'ong nhà và mai
nhà. Chât 1u'<Jng nhà d du'<Jc chia thành 3 IOl;li vdi s6 diêm tu'dng ûng gan cha tung IOl;li tu

thâp nhât Mn cao nhât là 1, 2 và 3. Tu'dng tl! nhu' vh, nguÔn nu'dc sinh hOl;lt M<Jc chia
thành 3 IOl;li phan anh khà nang kinh tê cua gia dinh, vdi s6 diêm tu'dng ûng là 2 (hQ gia
dinh co mua nu'dc dê dùng), 1 (hQ gia dinh dùng nu'dc may bdm ho~c nu'dc giêng), và 0 (hQ
gia dinh dùng cac IOl;li nguÔn nu'dc khac). Cac hQ gia dinh dùng nhà v~ sinh dQi nu'dc hol;ic

co bê chûa (tl! hOl;li hol;ic ban tl! hOl;li) du'<Jc 1 diêm và cac hQ gia dinh dùng cac IOl;li nhà v~

sinh khac hol;ic hoàn toàn không co nhà v~ sinh dlf<Jc 0 diêm.

Vi~c cho diêm dÔi vdi cac hl;lng ml,!C dÔ dùng lâu bên trong gia dinh tu'dng d6i phûc

tl;lP hdn. Tru'dc hêt, cac thiêt bi si\' dl,!ng di~n nhu' tivi, cassette, tu Il;lnh v.v... cân du'<Jc IOl;li
bo vi vi~c mua sâm cac trang thiêt bi này noi chung co thê phl,! thuQc vào diêu ki~n cd sd

hl;l tâng cua dia phu'dng hdn là phl,! thuQc vào khà nang kinh tê cua gia dinh. Tiêp theo, dÔ
dùng gia dinh du'<Jc chia thành 4 nhom tu thâp dên cao theo tri gia qui u'dc (conventional
value), tûc là tu dÔ dùng thông thu'ong cha Mn dÔ dùng cao câp. Cac nhom dÔ dùng du'<Jc

cho diêm tu'dng ûng tu 1 Mn 4. Vi dl,! bàn ghê du'<Jc xêp vào IOl;li dÔ dùng thông thu'ong (1
diêm), và xe hdi du'<Jc xêp vào IOl;li dÔ dùng cao câp (4 diêm).

Nhu' v~y, mÔi hQ gia dinh së co mQt t6ng s6 diêm nhât dinh, tùy thuQc vào chât 1u'<Jng
nhà, nguÔn nu'dc an, diêu ki~n v~ sinh và dÔ dùng (không dùng di~n) trong nhà. Cac hQ gia
dinh du'<Jc sâp xêp theo s6 diêm tu thâp nhât Mn cao nhât. Quan sat phân b6 cac hQ gia
dinh bâng dÔ thj, chung tôi quyêt djnh ch9n cac diêm m6c phân chia cac hQ gia dinh thành
3 nhom saD cho:

1) 1) Nhom thû nhât chiêm khoàng 40% t6ng s6 hQ diêu tra, du'<Jc coi là nhom co mûc
giàu co thâp nhât (Iower level);

2) 2) Nhom thû hai chiêm khoàng 40% t6ng s6 h9 diêu tra, du'<Jc coi là nhom co mûc giàu
co trung binh (middle level); và

3) 3) Nhom thû ba chiêm khoàng 20% t6ng s6 h9 diêu tra con ll;li, du'<Jc coi là nhom co
mûc giàu co cao (higher level).

cân hm y râng cac diêm dt này du'<Jc xac I~p trên cd sd phân b6 h9 gia dinh chu'a
tinh dên quyên s6 (unweighted distribution).
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Bang 7 : Phân bo he} gia dinh theo lo~i he}, mûc de} giàu co
cùa he} và dia bàn diéu tra (%)

74

!

L01;li hé? gia dlnh

1
1

1
0/0

1 Dia bàn Mûc dé? giàu co Không Di chuyén Trè1 vé tông cé?ng
diéu tra di chuyén

Mûc thap 45,8 28,2 43,4 40,3
1

Mûc trung blnh 38,8 41,5 41,6 40,0

Tân Kim Mûc cao 15,3 30,3 15,0 19,7

Tông 56 100,0 100,0 100,0 100,0

Mûc thap 54,4 50,2 49,4 52,3

1
Mûc trung blnh 36,9 36,7 33,3 36,4

PhLlôc L~i Mûc cao 8,7 13,1 17,3 11,3

Tông 56 100,0 100,0 100,0 100,0

Mûc thap 52,9 31,3 38,0 44,1

TrLlong Binh Mûc trung binh 34,8 43,8 38,9 .38,1

Mûc cao 12,3 25,0 23,1 17,8

Tông 56 100,0 100,0 100,0 100,0

VII. Cd eâu tuÔi và giôi tinh eua dân sÔ: mûe sinh giam và tinh
trc}i eua nam giôi

Kêt qua diêu tra t(,li 3 xa thuQc huy~n Cân GiuQc cho thay dân so
cua cac dja bàn này thuQc IO(,li tuClng doi \re, vai trên 1/4 dân so duai
15 tuÔi và chi co khoang 6% trên 64 tuM >. Tuy nhiên, nhin vào thap
tuÔi trong hinh 2 chung ta co thê noi ding mûc sinh cua dân so dang
co xu huang giam, hay noi cach khac là ty l~ dân so (j cac nhom tuÔi
tre se giam dân trong tuClng lai. St! suy giam này duètng nhu rat phù
hgp vai xu huang phat triên dân so chung cua ca nuac trong yang 10
nam qua. Bao cao mai dây vê kêt qua TÔng diéu tra dân so 1/4/1999
cho thay mûc tang dân so cua Vi~t Nam trong giai dO(,ln 1989-1999 da
d(,lt mûc thap nhâ't trong yang 45 nam qua (Ban Chi d(,lo TÔng diêu tra
dân so và nhà (j Trung uClng, 2000). Riêng doi vai tinh Long An, ty l~

tang dân so da giam tU 1,75%/nam trong giai dO(,ln 1979-1989 xuong

(1) Cd cau dân 56 này co tinh dén nhOng ngLloi dLlQC khai bao là hiÊiln nay dang sinh
s6ng t1;li TP .HCM hoi;ic cac tlnh, thành ph6 khac ho~c nLlôc ngoài.
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côn 1,37%/nam trong giai do~n 1989-1999 (TÔng C\lC Thong
kê/General Statistical Office, 2000; Ban Chi d~o TÔng diêu tra dân so
và nhà Ci Trung udng, 2000). Ngoài ra, st! suy giam này cüng mQt phân
do anh huCing cua st! di dân tù Long An di cac tinh, thành pho khac,
nhât là TP.HCM. Vân dê này se dugc dê c~p dé'n trong cac phân phân
tich tié'p theo.

vê cd câu giai tinh, ty l~ nam giai vugt trQi nu giai Ci cac nhom
tuÔi tù 0 dé'n 29. Riêng Ci nhom tuÔi 20-24, dân so nam chi bAng xâp
xi 94% dân so nu. St! thié'u h\lt dân sô nam so vai nu Ci nhom tuÔi này
co liên quan ch~t che dé'n vân dê tht!c hi~n nghïa V\l quân st! cua nam
giaÏ. d Vi~t Nam, tuÔi bAt dâu tht!c hi~n nghïa V\l quân st! là 18,
nhling nhiêu thanh niên i1 dQ tuÔi này vân côn di h<;>c ho~c vi mQt ly
do nào do chua sân sàng tht!c hi~n nghïa V\l quân st!, do do nhom tuÔi
20-24 co thê là nhom tuÔi co so lugng nam giai dugc huy dQng nghïa
V\l quân st! cao nhât. Mt co thê co y kié'n cho rAng vân dê di dân cua
nam và nu Ci dQ tuÔi này co thê co anh huCing dé'n st! chênh l~ch vê
giai tinh nhu da nêu. Nhling tht!c té' ké't qua diêu tra da cho thây Ci
hâu hé't cac nhom tuôi so lugng ph\l nu di chuyên khôi Cân GiuQc luôn
luôn cao hdn nam giai.

Ngoài ra, dân sô nu luôn chié'm da sô Ci cac nhom tuÔi tù 35 trCi
lên. D~c diêm này cüng giông nhu cd câu dân so cua nhiêu tinh, thành
phô khac trong ca nuac. Và kho co thê tim dugc nhung yé'u tô giai
thich nào cho hi~n tugng này ngoài h~u qua cua cUQc chié'n tranh kéo
dài hdn 20 nâm Ci Vi~t Nam, vôn da cuap di sinh m~ng cua hàng tri~u

ngttài, mà trong do phân nhiêu là nam giai.

75+

60-64

45-49

30-34
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D Không DC Il Di chuyên ]

Hinh 2 : Thap tu5i cùa dân 56 hi$n nay tGli ba xâ thuQc dia bàn diéu tra
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VIII. Tinh phÔ bié'n cua hôn nhân và mQt ty l~ nù goa quan
trQng.

Theo Lu~t hôn nhân gia dinh cua Vi~t Nam, dQ tuai dtigc phép két
hôn cua nu là 18 và cua nam là 20. Nhting két qua diêu tra da phat
hi~n mQt s6 trtiàng hgp da két hôn trti6'c tuai lu~t phap qui d!nh (25
nam và 33 nU). Nhting noi chung phân 16'n dân s6 Ci Cân GiuQc bât dâu
két hôn tü tuai 20 trCi di, và nu c6 xu hti6'ng l~p gia dinh s6'm han nam
gi6'i. Ba s6 phl;l nu két hôn Ci dQ tuai 20-24, trong khi do chi co khoang
1/3 nam gi6'i két hôn Ci dQ tu6i này. Hinh 3 cho thây ty l~ két hôn cua
dân s6 nam và nu tâng hâu nhti d~t t6'i mûc cl,ic d~i Ci cac dQ tuai 40
44. 86 ngtiài két hôn Ci sau dQ tuai này chi chiém mQt ty l~ rât nho.
B?c bi~t ty l~ dân s6 quyét dinh không bao già lây vg/chÔng Ci Cân
GiuQc hâu nhti không dang ké (0,42% d6i v6'i nam và 1,25% d6i v6'i
nU).

100.00
..".-

80.00

60.00 -:'\~llll

'::!2.0 -.: li
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0.00

15-19 25-29 35-39 45-49 55-59 65-69 75+

Hinh 3 : Ty 1$ dân so âa tùng két hôn chia theo nh6m tu6i và giôi tinh

Bang 8 cho thây tinh tqng hôn nhân cua dân s6 Ci 3 xâ kha gi6ng
nhau: han 60% dân s6 (13 tuai trCi lên) hi~n t~i da l~p gia dinh và ty
l~ ly di cua dân s6 nu cao han ty l~ Ci dân s6 nam tü 2 lân trÔ' lên.
Bang chu y là ty l~ phl;l nu g6a chÔng cao han rât nhiêu so v6'i ty l~

nam gi6'i goa vg (tü 5 dén 6 Mn). Bây là vân dê rât dang dtigc quan
tâm nghiên cûu sâu han trong nhung nghiên cûu tiép theo.
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Bang 8 : TInh tr;;lr,g hôn nhân cua dân 5013 tuÔi trà lên
chia theo dia bàn diéu tra (%)

Tân Kim Ph110C Lé;li Trl1àng Binh 1
1

1

Tinh tré;lng l
% % %

hôn nhân Nam Nu tÔng 56 Nam Nu tÔng Nam Nu tÔng
.' 5650

Chl1a co v<;1/chong

fla co v<;1/chong 39,8 33,5 36,4 38,7 29,4 33,8 36,5 29,7 32,9

Ly di 56,5 52,6 54,4 58,2 55,9 57,0 60,7 57,6 59,1

Goa v<;1/chong 1,3 2,5 1,9 1,0 2,5 1,8 1,0 2,4 1,7

2,4 11,5 7,3 2,2 12,2 7,4 1,7 10,3 6,2 ,

TÔng 56 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

s6 mau diéu tra 5.008 5.430 10.438 4.301 4.512 8.813 4.299 4.563 8.862

IX. Tinh hinh di hQc khâ nhu'ng giôi h~n d giâo d\lc phÔ thông.

Cac câu hôi vê tinh hinh di h9C (thông qua câu hai vê tinh tn;mg
vi~c làm) và lÔ'p h9C cao nhât da h9c xong cho phép chung ta co thê
danh gia sa bQ hi~n trl;lng phat triên giao dl.;lc èJ cac d!a bàn diêu tra.
BÔi vÔ'i dân sÔ nam, ty l~ ngLiài di h9C da dl;lt mlic khli cao ngay ca dôi
vÔ'i nhung thé' h~ hi~n nay da trên 70 tu6i, và dÔi vÔ'i cac thé' h~ tre
ngày nay, ty l~ ngLiài di h9c hâu nhl1 da dl;lt mlic ph6 c~p (>95%). Tuy
nhiên vân dê di h9C cua phl.;l nu không dê dàng nhl1 nam giÔ'i. Gân 2/3
phl.;l nu thuQc thé' h~ 70 tu6i trèJ lên chl1a bao già dl1gc di h9C. Ty l~

phl.;l nu di h9c tht!c st! chi bât dâu tang nhanh và dêu d~n dÔi v6'i cac
thé' h~ bât dâu di h9C tù sau nam 1950. Nhttng giua dân sÔ nam và nu
luôn co mQt khoang cach kha 16'n vê ty l~ ngl1ài di h9C. Khoang cach
này chi tht!c st! mât di trong vài th~p niên trèJ ll;li dây (bang 9).
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Bang 9 : Ty I~ dân so 25 tuÔi tréj lên da tung di hQc và
dang di hQc chia theo de} tuÔi và giâi tinh (%)
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Nh6m tu6i TY 1$ dân 56 âa tùng di hQc

Nam NO' % t6ng 56

25-29 93,7 94,9 94,3 !

30-34 94,8 97,2 96,0

35-39 95,7 96,3 96,0

40-44 96,3 89,7 92,8

45-49 95,5 88,1 91,6

50-54 91,8 83,4 86,9

55-59 93,8 73,0 81,6

60-64 88,7 66,8 75,8

65-69 90,3 55,5 68,8

70-74 81,9 55,6 66,8

75 + 80,5 36,9 51,3

T6ng 56 93,3 83,3 87,9

Ghi chu : Két qua da dLJÇ1c gân quy~n 56.

M~t khac, kê't qua phân tich trong bang 10 cüng cho thây m9t se)
vân dê dang chu y vê tinh hinh di hÇ>c cua dân se) tre hi~n nay Ci Cân
Giu9c. Theo Lul%t ph6 cl%P giao dl,lc ph6 thông (1991), mÇ>i tre em - trü
nhung em c6 hoàn canh d~c bi~t - dêu phai bât dâu di hÇ>c tü 6 tu6i
và te)t nghi~p câp 1 trtlâc 15 tu6i. Tuy nhiên, kê't qua diêu tra trong
bang 13 cho thây Ci d9 tu6i này chi c6 khoang 86% se) tre em di hÇ>c.
Ty l~ di hÇ>c tâng lên 90% Ci 7 tu6i và d~t mûc xâp xi 97% Ci tu6i Il.
Nê'u gia thiêt ràng tinh hinh di hÇ>c cua tre em trong m9t se) nâm gân
dây không thay d6i nhiêu, chung ta c6 th~ n6i ding khoang 4% tre em
bât dâu di hÇ>c luc 7 tu6i và khoang 7% se) tre em khac thl%m chi con
bât dâu di hÇ>c mu9n. Hi~n tugng tre em di h9C trè này không chi xay
ra Ci Cân Giu9c, mà con dugc thây Ci nhiêu nai trên toàn que)c, nhât là
Ci cac vùng nông thôn miên nui trung du và dÔng bàng sông Cau Long,
nai c6 diêu ki~n giao thông di l~i tuang de)i kh6 khan dâ ngan can vi~c

di h9C cua cac em nhô (Truong Si Anh & al., 1995). Bên c~nh do, bang
10 con cho thây tre em nam co xu huâng di h9C mU9n hC1ll tre em nu.
Trên 87% se) tre em nu bât dâu di h9C luc 6 tu6i, trong khi chi c6 han
83% tre em nam bât dâu di hÇ>c Ci d9 tu6i này. d lûa tu6i tü 7-9, ty l~

tre em nam tiê'p tl,lC dê'n truàng luôn thâp han Ci cac em nu, và 2 ty l~

di h9C Ci nam và nu chi tht!c st! cân bàng nhau khi cac em dugc 10 tu6i.
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Bang 10: Ty I~ dân 50 du'ôi 25 tuÔi da tUng di hQc
chia theo dQ tuÔi và giôi tinh (%)

Ty I~ dân 50 da tüng di hQc 1

DQ tu6i
Nam Nù % t6ng 50

6 83,5 87,1 85,5

7 88,5 91,9 90,2

8 91,7 94,8 93,2

9 93,8 95,9 94,8

10 95,6 95,6 95,6

11 97,6 95,5 96,6

12 98,0 97,0 97,5

13 98,2 96,0 97,2

14 97,7 96,4 97,1

15 98,2 96,0 97,2

16 97,5 96,7 97,1

17 95,2 96,8 95,8

18 94,9 96,6 95,7

19 94,3 96,6 95,3

20 96,4 95,5 95,9

21 95,7 95,7 95,7

22 94,6 95,7 95,1

23 94,5 95,3 94,9

24 92,5 95,2 93,8
--

Ghi chu : Két qua da dL1Qc gan quyén 50. Ty I~ di hQc èJ moi dQ tu6i dL1Qc tfnh theo

phL1dng phap blnh quân trL1Qt cùa 3 dQ tu6i liên tiép (3 year moving average)

TInh tr~ng tre em di h<;>c mUQn ro ràng là không co 19i cho vi~c

th'!c hi~n tot Lu~t phô c~p giao d\lc cua Nhà ml6'c cüng nhu vi~c theo
duôi qua trinh h<;>c t~p lâu dài cua cac em VI 2 ly do th'!c tièn. Thû
nhât, nhÙIlg em di h<;>c mUQn so v6'i tuôi thuà'ng hay m?c cam và co
cam giac không thoai mai khi phai h<;>c chung v6'i cac em di h<;>c dung
tuôi (và ft tuôi hdn), do do thuà'ng gây ra tâm ly chan h<;>c và dân dên
vi~c bo h<;>c s6'm. Thû hai, ap l,!c cua nhu câu làm vi~c dé giup da gia
dInh và ban thân ngày càng tang khi dQ tuôi tang lên, do do cac em
di h<;>c càng mUQn th! kha nang theo duôi lên cac 16'p h<;>c cao hdn càng
kho khan và xac suât bo h<;>c là rât cao. Kêt qua phân tfch trong bang
11 cho thây ngay i11ûa tuôi câp 1 (6-11), ty l~ bo h<;>c (trên tông so h<;>c
sinh di h<;>c) cua cac em dâ vl1gt qua con so 10%. Ci tuôi 15 chi con chua
dây 50% dân so tiêp t\lC di h<;>c, và dên 17 tuôi thl chi con l~i khoang
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1;4 dân s6 tié'p t\!C qua trinh hQc t~p cua mlnh. Và sau tuai 24 thl vi~c

tié'p t\!C di hQc co thê noi là mQt hi~n tligng hié'm thay acân GiuQc.
Song diêu thli V! adây là ké't qua diêu tra không cho thay bàng chling
nào dê co thê ké't lu~n ràng ph\! nu acân GiuQc bo hQc s6'm han nam
gi6'i - mQt hi~n tligng d~c tntng cho cac khu v1f.c nông thôn trong ca
nli6'c noi chung (Ban Chi d~o Tang diêu tra Dân s6 và Nhà a Trung
liang, 2000).

Ké't qua diêu tra trong bang 12 cho thay han 10% dân sef'1) acac
d!a bàn diêu tra chlia bao già di hQc, và gân 50% dân sÔ m6'i chi hQc
hé't 16'p 5 tra xu6ng. Trên 80% dân s6 dâ cham dlit qua trinh hQc t~p

cua mlnh sau khi tÔt nghi~p cap 2, và chi co khoang 12% tié'p t\!C theo
hQC cac 16'p cap 3. MQt van dê nit dang dligc quan tâm là ty l~ ph\! nu
that hQc cao gân gap 2 Mn ty l~ anam gi6'i. D~c diêm này co liên quan
dé'n ké't qua dâ dligc phân tich aphân trên là ty l~ ph\! nu thuQc cac
thé' h~ tü 50 tuai tra lên dligc di hQc thap han rat nhiêu so v6'i nam
gi6'i cùng thé' h~ (bang 9).

(1) Chi tfnh dân 56 6 tu5i trà lên và hi~n nay da thôi hoc ho~c chVa bac gio di hoc.
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Bàng 11 : Ty I~ dân sa dang di hQc và ty I~ hQc sinh b6 hQc
chia theo dQ tuÔi và giâi tinh (%)

Nh6m tu6i Ty I~ dân 50 dang di hQc Ty I~ hQc sinh bô hQc

Nam Nu % t6ng 56 Nam Nu % t6ng 56

6 75,3 83,0 79,5 9,8 4,7 6,9

7 78,1 84,3 81,2 11,8 8,2 10,0

8 81,4 84,5 82,9 11,3 10,9 11,1

9 83,6 84,6 84,0 10,9 11,8 11,4

10 83,8 81,6 82,7 12,4 14,6 13,5

11 81,4 77,1 79,3 16,6 19,3 17,9

12 75,7 72,3 74,1 22,8 25,4 24,1

13 68,3 62,3 65,5 30,4 35,0 32,6

14 59,9 52,2 56,2 38,7 45,9 42,2

15 48,8 42,7 45,9 50,3 55,6 52,8

16 38,8 34,2 36,6 60,2 64,6 62,3

17 27,0 27,1 27,1 71,6 72,0 71,7

18 21,6 20,0 20,8 77,2 79,3 78,2

19 13,7 15,4 14,5 85,4 84,1 84,8

20 10,3 10,9 10,6 89,3 88,5 89,0

21 5,2 6,8 5,9 94,6 92,9 93,8

22 4,4 3,5 3,9 95,4 96,4 95,9

23 1,9 2,0 2,0 98,0 97,9 97,9

24 1,1 1,0 1,1 98,8 98,9 98,9

Ghi chu : Két qua da dl1qc gan quyén 56. Ty I~ di hQc èJ moi de;> tu6i dl1qc tinh theo

phl1dng phap blnh quân trl1qt cùa 3 de;> tu6i Iiên tiép (3 year moving average).

vê m(it d!a ly, trinh dQ hÇ>c vân cua dân so d 2 xâ Tân Kim và
Trtiètng Binh ttidng doi giong nhau. Nhling dân so d xâ PhtidC L~lÏ xem
ra thua kém 2 xâ kia kha nhiêu. Ty l~ nglièti thât hÇ>c d dây cao gâp
1,5 Mn 2 xâ kia và ty l~ dân so co trinh dQ hQc vân câp 3 chi chié'm
chtia dây 10% t6ng so dân trong xâ (ké't qua không dtigc thê hi~n trong
bang).

Vdi tinh tr~ng hÇ>c t~p d ph6 thông nhti v~y, so nglièti dtigc trang
b! kié'n thûc cao dâng, d~i hÇ>c hay mQt nghê chuyên môn nào do d Cân
GiuQc là hâu nhti không dang kê (chié'm khoang 4% dân so 13 tu6i trd
lên).
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Bang 12 : Dân 506 tuÔi trd lên và hiçn nay không di hQc
chia theo cap hQC phÔ thông cao nhat da d~t dLic;1c

và giâi Unh (%)
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,
Trinh dQ hQc van Nam Nù % tông s6

Chl1a bao gio di hQc 7,2 13,9 10,7

Cap 1 (Iop 1-5) 46,3 49,0 47,7

Cap 2 (Iop 6-9) 33,1 26,7 29,7

Cap 3 (Iop 10-12) 13,4 10,4 11 8 1

io~Tong s6 100,0 100,0

S6 mau (chl1a gân quyén s6) 3.723 4.196 7.9~

Ghi chu : Két qua da dl1Ç1c gân quyén s6

X. S11 hQi nh~p sdm vào ho~t dQng kinh tê.

Co thê noi mQt trong nhung nguyên nhân quan tr<;mg cua vi~c bo
h9C sÔ'm là ap hIc cua st! cân thiêt phâi làm vi~c dê t~o ra thu nh~p

cho ban thân và gia dlnh. Th~t v~y, kêt qua diêu tra Ci 3 xâ da cho
thây tre em Ci dây tham gia lao dQng kha sÔ'm. T~i thài diêm diêu tra,
hàn 1/4 s6 tre em Ci dQ tuai 13-14 da thôi h9c dê di làm hO~f dang tim
kiêm vi~c làm (hinh 4). Ty l~ tham gia lt!c ltigng lao dQng( ) Ci dân s6
nam và nu dêu dat mûc t6i da Ci nhom tuai 25-29 (hàn 95% d6i vÔ'i nam
và gân 86% d6i ~Ô'i nu). d cac nhom tuai dtiÔ'i 25, ty l~ tham gia lt!c
ltigng lao dQng Ci nu thap hàn Ci nam giÔ'i không nhiêu Mm. Nhting st!
cach bi~t giua nam và nu bât dâu tang nhanh sau 20, và CJ dQ tuai 30
trCi lên, ty l~ tham gia lao dQng cua nu luôn thap hàn cua nam giÔ'i
khoang 10%. St! cach bi~t này trtiÔ'c hêt co liên quan dên cac van dê
sinh con, nuôi d~y con cai và cac nghla vI,! khac trong gia dlnh mà
ngtiài phI,! nu thtiàng phai ganh vac. Kinh nghi~m tht!c tê cho thay khi
phI,! nu không di làm và phai dam nhi~m công vi~c gia dlnh th! h9
thtiàng ttf nh~n mlnh là ngtiài nQi trg. Diêu này dtigc thê hi~n rat ra
ràng qua dÔ thi Ci hlnh 4. Khi ty l~ tham gia lao dQng cua dân s6 nu
d~t mûc bao hoa (Ci dQ tuai 25-29) ciing là luc ty l~ phI,! nu khai bao
làm nQi trg bât dâu tango d nhung dQ tuai tu 30 trCi lên, s6 phI,! nu ttf

(1) Theo dinh nghia cua ILO, Il,lc 111Ç1ng laD dQng bao gom nhùng ngl10i dang làm vi(lc
và nhùng ngl10i chl1a co vi(lc làm nhl1ng co nguy(ln vQng dl1Ç1c làm vi(lc (Wc là co di tim
vi(lc làm).
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nh~n minh là ngu'èti nQi trg luôn chiem tü 12-16% dân so nu. Tuy
nhiên, cüng cân phai noi thêm râng èJ nông thôn Vi~t Nam, rat nhiêu
phl,l nu vùa phai dam nhi~m vi~c nhà, vùa tham gia công vi~c dÔng
ang cua gia dinh vai cac mûc dQ và thèti gian khac nhau, và trong
nhung trtiètng hgp nhti v~y, phl;l nu thtiètng tlf nh~n minh là ngu'èti nQi
trg han là ngu'èti lao dQng cua gia dinh. .

Hinh 4 : Ty I~ dân so ho~t dong kinh té, làm nQi tr~
và mat sûc chia theo giôi t1nh và dQ tuÔi.
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Ghi chu : Két qua da dl1<;1c gan quyén 50. TY I~ di hQc (j moi d" tu6i dl1<;1c tinh theo

phl1dng phéip blnh quân trl1<;1t cua 3 d" tu6i liên tiép (3 year moving average)

Hinh 4 cho thay qua trinh tham gia lao dQng cua dân so nam
ttiang tlf nhti dân so nu. Ty l~ tham gia lao dQng d~ü mûc toi da èJ
nhom tuoi 25-29 và dtigc duy tri cho den cac dQ tuoi 40-44. Sau dQ tuoi
này, ty l~ tham gia lao dQng cua nam và nu dêu bât dâu suy giam do
ty l~ ngu'èti mat kha nang lao dQng (ho?c không muon lao dQng) ngày
càng tango Tuy v~y, ngay ca èJ tuoi 70, gân 1/2 dân so n~m và khoang
1/3 dân so nu vân tham gia vào cac ho~t dQng kinh te(]). Co thé noi
dây là mQt trong nhung st! khac bi~t d?c trling giua th! trtiètng lao
dQng èJ nông thôn và thành th! - lao dQng èJ khu vt!c nông thôn làm
vi~c dài han lao dQng èJ khu vt!c thành th!.

Theo d!nh nghla cua ILO, ngu'èti that nghi~p là ngu'èti co nhu câu
làm vi~c dé kiem thu nh~p nhling hi~n t~i chtia co vi~c làm và dang

(1) Theo qui dinh cua Lu~t lac d"ng (j Vi~t Nam, tu6i bât dâu nghl hl1U cua can b" và
CNVC thu"c khu vl!c nhà nl10c là 55 (doi voi nu) và 60 (dol voi nam).
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di tlm vi~{; làm. Vai d!nh nghla này, ké't qua diêu tra CJ Cân GiuQc cho
thay van dê vi~c làm là van dé kha bûc xuc d6i vai thanh niên tre CJ

dây. Nhu d6 th! trong hinh 5 cho thay, 86 thanh niên duai 25' tu6i
thuQc IVc lugng lao dQng nhtiIlg hi~n nay vàn chua co vi~c làm chié'm
tù 13-20% dân 86 CJ nhung dQ tu6i này. Bang chu y là han 1/4 86 tre
em nu Cl dQ tu6i 13-14 thuQc nhom dân 86 ho~t dQng kinh té' cho bié't
co nhu câu làm vi~c nhtiIlg dang b! that nghi~p. Tuy nhiên ty l~ that
nghi~p giam di nhanh chong d6i vai IVc lugng lao dQng trên 25 tu6i
và d~t mûc duai 5% d6i cac thé' h~ co dQ tu6i tù 35 trCl lên.

Hinh 5 : Ty I~ dân so that nghi~p chia theo giâi tinh
và nhom tuÔi, tinh trên tÔng dân so ho~t dQng kinh té.

Nhom tu6i

Ghi chu : Két quA da dl1qc gan quyén 56.

MQt diêu dang chu y dugc phat hi~n qua cUQc diêu tra Cl Cân GiuQc
là m6i liên h~ kha long leo giua trinh dQ h<;>c van và tinh tr~ng vi~c

làm cua dân 86. B6i vai nam giai, trinh dQ h<;>c van cap 2 chua du dé
t~o ra 8V khac bi~t vê kha nâng tim kié'm vi~c làm. Chi co nhung
ngtiè1i co trinh dQ tù Mp 10 ph6 thông trCl lên mai co nhiêu ca hQi làm
vi~c han nhung ngtiè1i co trinh dQ h<;>c van thap han. Trong khi do, phy
nu co trinh dQ h<;>c van trung binh (cap 2) duè1ng nhu l~i g~p nhiêu kho
khan han nhung ngtiè1i co trinh dQ ho~c thap han ho~c cao han trong
van dê tim kié'm vi~c làm (bang 13). Ngoài ra, trinh dQ h<;>c van cao
hay thap duè1ng nhu không co anh hUClng gi ra r~t d6i vai kha nang
tim kié'm ca hQi vi~c làm cua phy nu.
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Bang 13 : Ty I~ that nghi~p cùa dân 50 chia theo gidi tinh
và cap hQC ph6 thông cao nhat da d~t du'Qc (%)

Trlnh dq hQc van Ty 1$ that nghi$p

Nam NU % tÔng 50

Chl/a bao gio di hQc 11,5 7,3 8,9

Icap 1 (Iôp 1-5) 11,3 8,4 9,8

Cap 2 (Iôp 6-9) 12,1 10,4

1

11,3

~ap 3 (Iôp 10-12) 6,0 6,8 6,4

ITông 50 10,8 8,7 9,8
1

1. So màu (chl/a gan quyén 50) 3 .205 3.082 6.287
L

Ghi chU : Két quà da dl/QC gan quyén 50. Ty 1$ that nghi$p dl/Qc tfnh trên dân 50 hOGlt

d9n9 kinh té (13 tuÔi tré1lên).

vê m~it dia ly, ké't qua diêu tra cüng cho thây vân dê vi~c làm Ci
xâ Tân Kim là rât dang chu y. Ty l~ thât nghi~p cua dân s6 Ci dây cao
gân gâp 3 lân Ci xâ Phliac L~i (6%) và gâp han 2 lân so vai xâ Trliàng
Binh (7%). Cân nêu Ci dây là Tân Kim vai vi tri dia ly gân güi cua
minh, co nhiêu m6i liên h~ dê dàng han vai TP.HCM. Nhli V?y ngliài
dân co thê thliàng tim kié'm môt công vi~c co tinh chât dô th!.

XI. Nông nghi~p, ngh~ chù d~o

T~i thài diêm diêu tra, trên 71% dân s6 nam và trên 63% dân s6
nù (13 tuÔi trCi lên) dang tham gia cac ho~t dÔng kinh té' dê t~o thu
nh?p cho gia dinh và ban thân. Phân !an h,tc lliÇfng lao dÔng này dêu
tham gia vào cac ho~t dÔng san xuât nông nghi~p, trong do chu yé'u
là ho~t dÔng trÔng trQt. Cac ho~t dQng buôn ban, kinh doanh và dich
Vl,l tô ra kha quan trQng Ci Cân GiuQc và thu hut han 1/4 s6 lao dÔng
nù Ci dây. Trong khi do lao dÔng nam phân b6 kha dêu trong cac ngành
san xuât công nghi~p và ti€u thu công nghi~p (CN & TTCN), xây dl,ing
và giao thông v?n tai (bang 14). 86 lao dQng làm vi~c trong cac tô
chûc, ca quan và xi nghi~p cua Nhà nliac chié'm chlia tai 5% toàn bQ
ll,ic lliÇfng lao dQng - tliang dliang vai ty l~ binh quân cua cac khu vl,ic
nông thôn và bâng khoang 1/5 ty l~ binh quân Ci khu vl,ic thành thi
trong toàn qu6c (5% và 26% tliang ûng) (Ban Chi d~o TÔng diêu tra
Dân s6 và Nhà Ci Trung Liang, 2000).
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Trong 3 xâ thu(>c d!a bàn diêu tra, Phu'6'c L/ilÏ là xâ phl,l thu(>c vào
nông nghi~p 16'n nhât. Trên 80% tÔng s6 lao d(>ng cua xâ này tham gia
vào cac hOlil-t d(>ng san xuât nông nghi~p (so v6'i khoang 50% Ci 2 xâ
kia). Nhu' dâ phân tfch Ci phân trên, Phu'6'c Llil-i cüng là xâ nghèo nhât
trong 3 xâ du'qc diêu tra.

Bàng 14 : Lao dQng dang làm vi~c chia theo gidi tinh
và ngành kinh té quoc dân (%)

f-- N_g_à_nh_là_m_v_iê_,_c -+-_~T-_N_Ù_ _+-o-yo-t-ô-ng-so-··-1

Tr6ng trQt ~ 57,3 56,2

Chan nuôi, danh bât 5,1 1 4,3 4,7

ICN & TTCN 5,2 4,5 4,8

I

XâY dl)'ng 7,6 0,3 4,0

Giao thông v~n tai 6,2 1,4 3,8

'Kinh doanh buôn ban 6,4 15,3 10,9

D!ch vl,J (không kê lac dÇ>ng làm 8,0 10,4 9,2

thuê & phl,Jc gia dinh)

Làm thuê, mL/on và phl,Jc Vl,J gia dinh 1,3 1,4 1,4

Can bÇ>, CNVC nhà nL/Oc 4,7 4,8 4,7

Ngành kMc 0,4 0,2 ~

T6ng 86 100~ 100 t 100

~o milu (chUa gon quyén 80_) ---l.__2_._81_6~~
Ghi chu : Két qua da dL/Ç1C gan quyén 56.

XII. Ndi làm vi~c và nhùng di chuy~n con hic.

Hâu hét lao d(>ng nông nghi~p dêu làm vi~c tlil-i Cân Giu(>c. Trong
khi do, ho'n mQt nlia lao dQng thuQc ngành san xuât CN & TTCN và
gân 62% lao dQng thuQc ngành xây dyng llil-i làm vi~c tlil-i TP.HCM.
Ngoài ra, TP.HCM cüng là no'i thu hut khoang 30% so lao dQng thuQC
cac ngành khac nhu' kinh doanh buôn ban, d!ch Vl,l và phl,lc Vl,l gia dinh
tù cac xâ du'qc diêu tra (bang 15). Xâ co nhiêu lao d(>ng làm vi~c Ci
TP.HCM nhât là Tân Kim (23,7% tÔng so lao dQng), và xâ co ft lao
dQng làm Ci TP.HCM nhât là Phu'6'c Llil-i (4,1%) vi dlil-i bQ ph~n ngu'di
lao dQng Ci dây song phl,l thuQc vào nông nghi~p.

Phân Mn nhùng ngu'di làm vi~c Ci ngoài huy~n Cân GiuQc di làm
và vê nhà hàng ngày. 40% khac trong s6 h<,> quyét d!nh Ci llil-i no'i làm
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vi~c và chi vê nhà vài lân trong 1 tuân hay 1 thang. Chi co chua tâi
1% cho bié't han 6 thang hl) mâi tra vê nhà 1 lân.

Bàng 15 : Lao dQng dang làrn vi~c chia theo ngành
và ndi làrn vi~c chinh (%)

------------,

Ndi làm vi$c chfnh

HUY$n HUY$n Thành Tlnh, Tong
i$c

Can GiU9C khâc ph6 Hô thành 56

1Chf Minh pho khâc

99,1 0,2 0,6 0,1 100

93,5 3,1 2,7 0,8 100

N 47,6 0,7 50,6 1,1 100

37,0 1,4 61,6 100

65,3 5,6 23,0 6,1 100

n 66,6 0,3 29,0 4,2 100

67,0 1,8 30,3 1,0 100

dinh 55,3 3,9 32,9 7,9 100

dc 86,7 3,8 8,4 1,1 100

6~~5
100

84,8 1,0 13,1 1,1 100

Ngành làm v

Ghi chu : Két qua da dLl<;1c gân quyén 56.

Bang 16 cung cap bàng chang cho thay nhùng ngtioi lao dQng làm
vi~c ngoài tinh Long An co trinh dQ hl)c van cao han nhùng ngtioi làm
vi~c trong tinh Long An. Gân 1/3 s6 nguoi làm vi~c t~i TP.HCM ho~c

cac tinh khac dâ t6t nghi~p cap 2 ph6 thông, trong khi do chi co
khoang 21% s6 ngtioi làm vi~c trong tinh Long An d~t dugc trlnh dQ
hl)c van nhu v~y. Biêu này không co gi dang ng~c nhiên bai phân lân
co' hQi vi~c làm a TP.HCM là do ngành công nghi~p t~o ra, dài hai
công nhân phai co trlnh dQ và tay nghê cao han, và nhùng ngtioi co
trlnh dQ h9C van cao han ding dê dàng tim kié'm vi~c làm han a
TP.HCM. M~t khac, do cac diêu ki~n lich sU' cua Vi~t Nam, dân cu a
khu vvc nông thôn noi chung và a Cân GiuQc noi riêng co trlnh di? hl)c
van tUo'ng d6i thap, nhat là cac thé' h~ dâ co tu6i (older generations).
Nhùng thành Wu quan trl)ng trong lïnh vvc giao dl,lC a Vi~t Nam mâi
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chI thl!c sI! d;;t.t dugc trong mQt vài th~p niên gan dây (Truong Si Anh
& al., 1995), và trinh dQ hÇlc van cua !ap tre hi~n nay da dugc nâng
cao rat nhiêu so v6'i cac thé' h~ cha anh cua hÇl tru6'c dây. Noi mQt cach
khac, phan !an nhùng ngu'ài co trinh dQ hÇlc van tuang doi cao là
nhùng ngu'ài thuQc thé' h~ tre, và chfnh hÇl là nhùng ngu'ài co xu hu6'ng
di tlm vi~c làm tot han a nhùng nai nhu TP.HCM và mQt so thành
pho dang phat triên khac nhu Vüng Tàu, DÔng Nai, Blnh Duang v.v....
Diêu do dugc chûng minh qua ké't qua phân tfch a bang 16: han 44%
t6ng s6 ngu'ài làm vi~c ngoài tInh Long An co dQ tu6i du6'i 25, và 77%
co tu6i dài du6'i 35 tu6i, trong khi cac ty l~ tuang ûng a nhùng nguài
dang làm vi~c t;;t.i tInh Long An là 28% và 51,4%.

Bàng 16 : Lao de)ng dang làm vi~c chia theo trinh de) van haa,
nham tuÔi và ndi làm vi~c chfnh (%)

r D~c diém Làm vi$c trong Làm vi$c ngoài %

1
TTnh Long An tTnh Long An tang s6

ITrinh dé,) vàn h6a

Chl1a hét cap 1 1 36.3
1

26.3 34.9

T6t nghi$p cap 1 42.1 45.4 42.6

T6t nghi$p cap 2 13.6 19.1 14.4

T6t nghi$p cap 3 7.9 9.3 8.1

Tang s6 100 100 100

Nh6m tuai

Ol1ôi 25 28.0 44.3 30.3

25-34 23.4 32.7 24.7

35-49 29.7 16.8 27.9

50 + 19.0 6.2 17.2

Tong s6 100 100 100

s6 mau 4.966 808 5.777
1

XIII. Ndi sinh, tlnh tr~ng di chuyên và ành hudng dê'n cd câu
tuÔi cùa dân s6.

Hau hé't nhùng ngu'ài dân t;;t.i cac dia bàn diêu tra dêu sinh ra và
!an lên t;;t.i dia phuang (trong ph;;t.m vi tInh Long An). ChI co chua day
5% dân s6 hi~n nay co nai sinh ngoài tInh Long An. Noi mQt cach
khac, cac dia bàn diêu tra co rat ft ngu'ài nh~p cu tù nai khac. Trai
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l~i, theo két qua diêu tra ghi nh~n dtigc thi cac xâ dtigc diêu tra dêu
co ft nhât 10% dân so dang sinh song ngoài tinh Long An, trong do
chu yéu là Ci TP.HCM (khoang 90% tÔng so ngtiài di chuyên). Ngoài
ra, cac xâ dêu co 6-8% dân so trtiâc dây dâ tüng chuyên dén sinh song
t~i TP.HCM nhting nay dâ quay trCi vê sinh song t~i quê nhà. MQt
trong nhùng d~c diêm nÔi b~t cua nhùng ngtiài di chuyên là tfnh chçm
IÇ>c cao vê dQ tuÔi. Gân 60% so ngtiài di chuyên khoi Long An t~p trung
Ci cac nhom tuÔi tü 20-39. Bang chu y là trong so nhùng ngtiài chuyên
dén TP.HCM, so ltigng nù luôn vtigt trQi so ltigng nam Ci hâu hét cac
nhom tuÔi. Ngtigc l~i, nam giâi l~i chiém tiu thé trong cac luông di
chuyên di cac tinh, thành pho khac ngoài TP.HCM.

Hinh 6 : Thap tu6i cua dân so Cân GiuQc và cua
nhung nglioi di chuyên.

75+

60-64.-
·<0

:J
45-49--E

'0
..c 30-34Z

15-19

0-4 ir--··--

2000 1000 o

Dâ n sa (ngu'ùi)

1000 2000

Tom l~i, st! xuât cti co anh htiCing kha quan trÇ>ng dén ca câu tuÔi
cua dân so thuQc cac dia bàn nghiên cûu. St! xuât cti dâ làm giam mQt
cach dang kê so dân d nhom tuÔi 20-34. Cac nhom tuÔi 15-19 và 35
44 cüng bi anh htidng nhting vâi mûc dQ thâp han. Xu htiâng anh
htidng này xay ra ttiang W doi vâi dân so nam và nù (hinh 6). Trong
hoàn canh nang suât lao dQng nông nghi~p con kha thâp và ca hQi tim
kiém vi~c làm d cac khu vt!c nông thôn con ft, st! ra di cua mQt bQ
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ph~n thanh niên tre co lë së không gây ra tinh tr~ng thiéu lao d(lng

Ci nông thôn, th~m chi càn gop phân làm giâm bât ap Ivc vé nhu câu

vi~c làm Ci do. Nhling châc chân là sV ra di cua hl? dâ làm tâng ty l~

dân s6 ph1,l thu(lc, và diéu do co ânh huCing thé nào dén nai hl? ra di

vân càn là vân dé chua ra ràng và cân phâi dUÇ1c tiép t1,lc nghiên cûu

trong tuang lai.
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4

Nllung di cl1uyén tü Can Giuüc.

PhÇlm Thj Thanh min

K êt qua khao sat hQ gia dinh a Cân GiuQc giai doq.n 1, cho ta
ffiQt bac tranh tô'ng quat vê thl,ic trq.ng di dân tù cân GiuQc

trong nhiêu nam qua. Da co khoang 3.548 ngl1ài tù 3 xa Tân Kim,
Phl1âc Lq.i, Trl1àng Binh rài khôi dia phl1dng dên sinh song hân a ndi
khac. Co the con so càn chl1a düng lq.i a dây, nhling ngtlài ta da co the
l1âc tinh ty l~ di chuyen di là 12,5%.

1. Dân s6 di chuyên hân khoi Cân GiuQc dâ co sT! chQn IQc cao
v~ dQ tuÔi.

Kêt qua phân tich cho thay da so ngtlài di chuyen ra di a dQ tuô'i
tù 13 dên 29. Trong do khoang 60% t~p trung trong nhom tuô'i 18-29.
d nhom tu6i càng lân, ty l~ di chuyen càng giam và tù 50 tuô'i tra lên
it di chuyen. Ty l~ dân so ph\! thuQc, dl1âi 13 tu6i và trên 60 tu6i, thap
dl1âi 10%, trong do ty l~ a nù giâi thap hdn nam giâi. Nhl1 v~y nhùng
ngtlài ra di là nhùng ngl1ài co slic khôe, tre (bang 1).
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Bàng 1 : Phân bo ngu'oi di chuyên tu Cân GiuQc
theo tuÔi luc di chuyên và giâi t1nh

Nhom tuÔi \ Chia theo gioi tinh TÔng 50

di chuyên r---N-a-m-------,----I\I-Û------+--o;.-o--,--s-o-.·-m-â-u-i

1 % theo ---'-1 % theo % theo--rI % theo

nhom tuÔi gioi tinh nhom tu6i gioi tinh

55,6

45,7

40,0

49,7

55,6

50,0

33,3

12,1

18,5

54,6

10,6

3,0

0,9

0,3

Oùoi 13

13-17

18-29

30-39

40-49

50-60

60+

7,6 44,4 9,6 333

17,1 54,3 17,7 617

64,0 60,0 59,9 2.085

!:; 1 :~:~ ·1 ;:: 1 :1

28

2

16

0:4 1 66,7 0,3

f----T-Ô-n-g-5-0-+--10-0-,0--+--4-4-,0---1---1-0
-
0

,-01-5-6,-0----; -1-00-'O--l~482
1

miiill 1 1!'>?!i 1 1.957s~~~__- ____' __'__ -__~_-_ _____'___-_-----J

Nguôn : Eliéu tra di dân nông thôn - thành th! TP.HCM, 1999.

vê t6ng thê, ty l~ nu giâi ra di nhiêu han nam giâi, nhling di sâu
vào tùng nhom tu6i thi cüng co sI! khac bi~t. Trên 80% nu Ci nhom tu6i
tù 13-29 da di chuyên. Trong khi do ty l~ này Ci nam giâi cùng nhom
tu6i chi khoang 73%. Tuy nhiên ty l~ nam giâi di chuyên Ci dQ tu6i dtiâi
13 tu6i và tù 29-39 ll:;li cao han so vâi nu giâi. Boi chié'u vâi ly do di
chuyên cho thây co moi quan h~ giua cac ty l~ di chuyên vâi giâi tinh.
Ty l~ nu di chuyên vi ly do hôn nhân chié'm tâi gân 82%, con ty l~

nam giâi di chuyên vi ly do hQc t?p, hay cac ly do kinh té' nhti vi~c

làm, thu nh?p ll:;li trên 60%, cao han rât nhiêu so vâi ty l~ nam giÔ'i di
chuyên dê kêt hôn. (j dây cüng cho thây thl!C tê nhiêu nu giâi Ci nông
thôn lây chÔng è1 thành pho han là nam giâi nông thôn lây vq è1 thành
pho.
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Bàng 2 : So sanh tu6i trung binh cùa dân 50 chung
và cùa nguoi di chuyên
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1 Noi dén & giôi tfnh Tu6i trung binh
1

s6 màu 1

Thành pho Ho Chf Minh

Nam 20,09 1.218

Nu 20,84 1.697

TÔng 56 20,53 2.915

Cac Mi khac

Nam 25,14 l 307

Nu 24,09 260

TÔng 56 24,66
1

567

Cu dân tq.i Can GiuQc

Nam 26,37 13.608

Nu 29,46 14.505

TÔng 56 27,97 28.113

Nguôn : Eliéu tra di dân nông thôn - thành th! TP.HCM, 1999.

Không nhung c6 sV khac bi~t vê tüng nh6m tu6i di chuyên, mà
tu6i trung binh t~i thài diêm di chuyên cüng thê hi~n ra han sV khac
bi~t giua ng11ài di chuyên và dân sô n6i chung. D~c bi~t ng11ài di
chuyên dên TP.HCM trung binh tre han 4 tu6i so vdi ng11ài di chuyên
dên cac nai khac và tre han 7 tu6i so vdi dân sô Cân GiuQc. Han nua
sV khac bi~t này càn thê hi~n giua nam gidi và nu gidi (bang 2).

Phân tich nh6m tu6i cua ng11ài di chuyên chia theo nai dên cho
thây co sV khac bi~t vê ch<)n l<)c theo dQ tu6i di chuyên d nu gidi. Trên
80% t6ng s6 nu di chuyên Mi TP.HCM d dQ tu6i 15-29, nhu'ng chi
61,6% t6ng s6 nu di chuyên Mi cac nai khac ngoài TP.HCM d trong
cùng nh6m tu6i.
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Bàng 3 : Phân bo ngùai di chuyên theo giôi t1nh,
nh6m tu6i và ndi dén

Nh6m tuôi Thành ph6 Ho Chi Minh TTnh khac Nl10c ngoài

Nam Nu Nam Nu Nam Nu

0-4 6,2 3,4 6,2 6,2 - -
5-9 2,6 2,1 1,0 1,9 1,0 -

10-14 7,9 5,0 5,2 5,0 5,2 2,9

15-19 33,3 32,5 16,9 21,2 11,5 11,8

20-24 27,3 34,0 26,7 25,4 20,8 22,1

25-29 11,2 13,8 16,3 15,0 11,5 16,2

30-34 6,3 5,8 9,1 8,8 8,3 8,8

35-39 2,9 1,5 7,2 6,2 8,3 8,8

40-44 1,4 0,9 3,6 3,8 9,4 8,8

45-49 0,4 0,2 3,9 2,7 12,5 8,8

50-54 0,2 0,2 2,0 1,9 5,2 5,9

55-59 0,1 0,2 1,3 0,4 4,2 1,5

60-64 - 0,2 - 1,2 - 2,9

65 + 0,2 0,1 0,6 0,8 2,1 1,5

Tông s6 42,0 58,0 54,4 45,6 58,5 41,5

s6 mâu 1.244 1.719 222 199 96 68

Nguon: Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Hlnh 1: Thap tu6i cua nhung ngùai di chuyên ès thai diêm ra di

Nhom [u(,i

60+

45-49

30-34

15-19

0-4

30 2U lU .,JJ \0 20

Nguon: Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.
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D6i vdi TP.HCM ding co sI! vugt trQi nu gidi di chuyên so vdi nam
gidi. Dây là thl!c té' vi ty l~ nu gidi dé'n TP.HCM vdi cac ly do hôn
nhân cao. Han nua mQt thành ph6 Mn nhu TP.HCM thi nhung công
vi~c chi doi hai lao dQng gian dan nhu giu em, giup vi~c nhà, thg may,
phl,l ban quan hi~n nay dang phat triên, l~i rat phù hgp cho nu di
chuyên co trinh dQ thap. Khoang cach tü TP.HCM dé'n Cân GiuQc cüng
rat gân là diêu ki~n thu~n 19i dê nu thanh niên dé'n dây tim vi~c làm.

So vdi nhung ké't qua phân tich cua cac cUQc diêu tra di dân nam
1990, 1994, 1996 do Vi~n Kinh té' thl!C hi~n vê ngtiài di chuyên dé'n
TP.HCM, thi kêt qua phân tich luÔng di dân tü Cân GiuQc trong cUQc
diêu tra nam 1999 co sI! khac bi~t dôi chut là ty l~ nu di chuyên vào
TP.HCM, tang han 2% so vdi cUQc diêu tra nam 1996. SI! chQn lQc cao
vê tu6i và ty l~ nu ra di nhiêu han nam là nhung d~c diêm rat ca ban
và th6ng nhat giua cac nghiên cûu vê di dân dên TP.HCM da dugc
nghiên cûu cho dên nay. Vi~c ty l~ nu di chuyên ngày càng tang theo
thài gian, trong do co nhiêu ngtiài vi ly do không co vi~c làm rài làng
quê ra di chûng ta nu gidi ngày nay không chi co vai tro quan trQng
trong gia dinh, mà ngày càng tham gia nhiêu han vào nhung ho~t

dQng ngoài xa hQi nhu tim kiêm ca hQi làm vi~c, ca hQi tang thu nh~p,
ca hQi hQc hành. Thl!c tê này da làm thay d6i nhùng quan ni~m truyên
th6ng trudc dây vê vai trà cua nu gidi.

II. Dia bàn chuyên dê'n chù yê'u là Thành ph6 HÔ Chi Minh.

LuÔng di dân tü 3 xa cua Cân GiuQc di chuyên dên mQt s6 tinh Ci
phia Nam, nhting chu yêu là dên dia phuang co công nghi~p phat triên
nhu TP.HCM, tinh DÔng Nai, Bà Ria - Vüng Tàu, Binh Duang. Riêng
s6 ngtiài di chuyên dé'n TP.HCM chiêm ty l~ 83,5%.



97 _________________ Nhùng di chuyin tù CtÎn GiuQc

Hinh 2: SI! di dân cua ngu'ai Cân GiuQc dén cac tinh khac
cua Vi~t Nam và ra nu'ôc ngoài.

Til~

o 5iJ 100 Km

KYHI~U

_ Cu dAn cM GIQc long AA

M~T f>Ô NGUOJ cÂN GIUôC DI CHuvéN-100nguOi

~ 61 -100 ngllÔl

~ 31 -60 ngllÔl

EJ 11 - 30 nguOi..

0 0-10 nguOi

St! Dl DÂN CÛA NGvOl CÂN GluQc - LONG AN
TÔI cAc TiNH CÛA VI~ NAM và RA NUÔC NOOÀI

(Theo s61~u dlOO Ira dt dAn nAIn 1999 cüa~ Klnh Tli)

Uc-Canada

Nu6ckhâc

.. '~;. ~~

Ou4ndOo~sa

o
o

~ .
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Bàng 4 : Phân bo nglioi di chuyên theo ndi dén và giâi tfnh
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1
Ndi dén 1 Ngvoidichuyên J T6ng 50

Nam Na

Ngvoi 0/0 Ngvoi % Ngvoi %

Thành pho Ho Chi Minh 1.244 79,6 1.719 86,6 2.963 83,5

Dông Nam bQ

(không kê TP. HCM) 148 9,5 97 4,9 245 6,9

Dong bàng sông Cltu Long 64 4,1 87 4,4 151 4,3

Duyên hài Nam Trung bQ 5 0,3 4 0,2 9 0,3

Bâc Trung bQ 2 0,1 4 0,2 6 0,2

Dong bâng sông Hong 2 0,1 4 0,2 6 0,2

Tây Nguyên 1 0,1 1 0,1 2 0,1

Trung du mién nui Bâc bQ - - 2 0,1 2 0,1

Nvâc ngoài 96 6,1 68 3,4 164 4,6

T6ng 50 1.562 100 1.986 100 3.548 100

Nguon : Diéu tra di dân nông thôn-thành thj TP.HCM, 1999.

Ngoài TP.HCM, cac tinh khac thuQc vùng Dông Nam bQ da tiêp
nh~n khoang 6,9% t6ng s6 ngl1ài di chuy~n khôi Cân GiuQc.

Ty l~ ngl1ài di chuy~n tù Cân GiuQc dên cac tinh thuQc dÔng bâng
sông Cau Long thâp han, khoang 4,3%. Theo xu hl1&ng thu~n st! di
chuy~n chù yêu là tù vùng nông thôn, nông nghi~p dên nhùng nhùng
dia bàn co công nghi~p, ti~u thù công nghi~p phat tri~n d~ thay d6i
môi trl1àng s6ng và làm vi(k. Tuy nhiên, th~t thu vi khi ghi nh~n râng
nhùng dong di chuy~n vê nông thôn thl1àng hl1&ng vê cac vùng khac
cùa dÔng bâng sông Cau Long han là vê phia Bllc vi vùng dÔng bâng
sông Cau Long con nhiêu di~n tich dât màu mB'.

Ty l~ di chuy~n dên cac tinh khac trong nl1&c rât thâp không dang
k~. Khoang 4,6% t6ng so da di chuy~n khôi Cân GiuQc ra nl1&c ngoài.
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Hinh 3 : Phân bo ngùài di chuyên tu Can GiuQc theo cac dia bàn
trong nùôc và nùôc ngoài.

100 .,----------------------------,
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Thành ph6 HCM Càe tinh khue eù. VN

Vùng di ehuyîin ehinh

NlIcle ngoài

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999

Trong tÔng so nhüng ngliài di chuyên ra mlac ngoài, ty l~ di
chuyên sang My cao nhât, chiêrn tai 61,6%. Rai rac Ci cac mlac nhl1 De:
9,8%; Canada: 7,9%; Hàn Quoc: 4,9%; Dài Loan: 4% và Phap: 3%. Cüng
co ngliài di chuyên dên rn(lt vài nl1ac khac nüa, nhl1ng ty l~ không
dang kê. Ty l~ narn di chuyên ra nl1ac ngoài cao han nü, 58,5% so vai
41,5%. Nhl1ng co rn(lt diêu rât ng~c nhiên là 100% so ngliài di chuyên
dên Dài Loan là nÜ. Diêu này co liên quan dên vi~c kêt hôn vai ngliài
Dài Loan.

Bàng 5 : Phân bo ngùài di chuyên ra nùôc ngoài
chia theo nùôc chuyên dén và giôi tinh

Nt/de Tong so Gidi tfnh (%)

Ngt/ài % Nam Na

My 101 61,6 66,3 33,7

Ue 16 9,8 56,3 43,7

Canada 13 7,9 30,8 69,2

Hàn Quoe 8 4,9 37,5 62,5

E>ài Loan 7 4,3 00,0 100,0

Phap 5 3,0 60,0 40,0

Cac nt/de khâe 14 8,5 50,0 50,0

Tong s6 164 100,0 58,5 41,5

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999
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III. Thà'i diêm di chuyên t~p trung cao nhât trong giai do~n
1991-1998.

T<;lm chia thai gian di chuyên theo b6n m6c l!ch stt: tniâc nam
1975, tù 1975-1985, 1986-1990 và 1991 dén nay, ta thây co slj khac
bi~t.

Bang 6 : Phân bo ngu'ai di chuyên theo thai diêm
di chuyên và giâi tinh

Thoi diêm Chia theo giôi tînh 1 T6ng 56
1

di chuyên
Nam Nu NgLloi %

NgLloi % NgLloi %

TrLlôc 1975 216 38,6 344 61,4 560 16,1

1975-1985 306 47,2 342 52,8 648 18,6

1986-1990 266 47,5 294 52,5 560 16,1

1991-1998 737 43,0 977 57,0 1.714 49,2

86 mau 1.525 43,8 1.957 56,2 3.482 100,0

Ngu6n : Eliéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999

Vi{lc ty l~ ngu'ai di chuyên rai khôi Cân GiuQc trong giai dO<;ln tù
1991- 1998 cao hon hân ty l~ trong nhùng giai dO<;ln tniâc là mQt thljc
té vi dây là thai ky d6i mâi m<;lnh vê chinh sach kinh té, mi)t s6 van
ban phap lu~t dtiqc nghiên cûu và bÔ sung cho phù hqp vâi tlnh hinh
phat triên kinh té và xa hQi cua dât ntiâc da t<;lO nhùng diêu ki~n

thu~n lqi dê md rQng, phat triên thêm ngành nghê, thu hut thêm lao
di)ng, thi d\!: Lu~t công ty ra dai cu6i nam 1990. Vi v~y mi)t th! trtiang
lao di)ng sôi di)ng nhti TP.HCM là noi co nhiêu co hQi vi~c làm cho
thanh niên tù nông thôn ra thành ph6.

Thljc té s6li~u khao sat cho thây trong m<;>i thai diêm di chuyên,
TP.HCM luôn là dia bàn co nhiêu ngtiai di chuyên dén. Càng nhùng
nâm sau này, lljc hut cua thành ph6 càng iân. D~c bi~t thai diêm tù
1991 dén nay chiém ty l~ 51,3%, tang cao rô r~t so vâi cac giai dO<;ln
trtiâc do. Thai diêm trtiâc nâm 1990 ngu'ai di chuyên con phân tan ra
cac tlnh khâc (ngoài TP.HCM) thuQc vùng Dông Nam bi) và dông bâng
sông Cttu Long. Trong nhùng nâm tù nâm 1990 dén 1998, kinh té
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thành pho phat triên m~nh, thu hlit nhiêu von dâu tu nuac ngoài t~o

ra nhiêu ca hQi vi~c làm thi ty l~ nhung ngtiài di chuyên den thành
pho ciing tàng rô r~t. Uac lugng so ngtiài di chuyên tU Cân GiuQc den
TP.HCM trong vong 8 nàm này bâng so ngtiài da den TP.HCM trong
suot khoang thài gian tU 1975 dén 19901. Co thê so lugng ngtiài di
chuyên ra khôi Cân GiuQc con cao han bdi mQt th'!c té là co nhung
ngtiài da rài Cân GiuQc dén TP.HCM và nay da quay trd vê Cân GiuQc.
Dù thé nào di nua, mQt th'!c té cho thây là nhung chinh sach dÔi mai
cua Bang và Nhà nuac vê kinh te da co tac dQng m~nh me dén qui
mô cua luÔng di chuyên tU Cân GiuQc dén TP.HCM. Trong do ty l~ nu
di chuyên luôn trQi han so vai ty l~ nam giai.

Bang 7 : Phân bo nguoi di chuyên theo thoi diêm di chuyên
và theo cac vùng kinh té ès trong nuôc

NC1i dén Thai diém di chuyén (%) Tông 56

TrLlck 1975- 1986- 1991- NgLlai %

1975 1985 1990 1998

Thành ph6 H6 Chi Minh 82,3 76,7 82,3 87,3 2.915 83,7

E>ông Nam b~

(không ké TP.HCM) 8,0 8,6 9,8 5,0 241 6,9

E>6ng bàng sông Càu Long 6,4 6,6 4,1 2,6 146 4,2

Cac tlnh khâc cùa Vi$t Nam 0,9 0,5 0,2 0,4 16 0,5
NLl(1c ngoài 2,3 7,6 3,6 4,8 164 4,7

Tc5ng 56 100 100 100 100 . 100

86 mau 560 648 560 1.714 3.482 -

Ngu6n : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999

Nghiên cûu di dân tU Cân GiuQc cho thây nhung ngtiài ra di sinh
song hàn ngoài tinh Long An t~p trung d nhung ngtiài co dQ tuÔi trè,
nàng dQng. Phân !an hÇ) chÇ)n TP.HCM; hÇ) co dQ tuÔi trè han nhung
ngtiài dén cac nai khac và ty l~ nu giai nhiêu han nam giai.

TP.HCM dugc chÇ)n làm dich dén t~p trung cao nhât, thû dén là
vùng kinh té trÇ)ng diêm phia Nam, hinh thành mQt c,!c thu hlit rât

(1) Rô ràng là ty I~ ngLlai di chuyén c6 thai gian cLl tru tGii TP.HCM lâu c6 thé danh gia
không hét, vi trong 56 ho tY 1$ nhùng ngLlai trèl vé phài cao hC1n 50 véli nhùng ngLlai di
chuyén gân dây.
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m;;lnh doi v6'i dân cu cân GiuQc. Ly do mQt phân Mn là do tâm quan
trçmg cua TP.HCM trong nên kinh té' chung cua ca nu6'c và phân kia.
là do v1 tri d!a ly gân cua Cân GiuQc.
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5

MIIC sono cùa cac hô oia dinh.
diéu tra tai Can Giuôc. .

Vü Thi H6ng

M ûc sông cua cac hQ gia dinh t~i Cân GiuQc dugc nh~n biêt tU
cac thông tin vê dât dai canh tac, nguÔn thu nh~p chinh, cac

diêu ki~n ti~n nghi trong sinh ho~t an èJ và dÔ dùng gia dinh cua cac
hQ. d dây chung tôi dâ không d~t nhùng câu hai trt!c tiêp vê gia tIi
thu nh~p. Biêu do doi hai rnQt cUQc diêu tra chuyên bi~t khac.

1. Cac he'> gia dinh co ngliài di chuyên co nhi~u dât dai canh
tac hdn

Tù bang 1, ta thây trong tÔng sô hQ dugc hai vê dât dai cho san
xuât, trung binh co gân 74% tra lai hi~n dang co dât dùng cho trÔng
trQt, nuôi trÔng thuy hai san...; khoang 26% tra lai không co dât. Tuy
nhiên co st! khac bi~t giùa cac lo~i hQ. Kêt qua diêu tra cho thây ding
ty l~ co dât trong sô cac hQ gia dinh co ngtiai di chuyên èJ TP.HCM cao
nhât trong cac lo~i hQ, 83%. Trong khi do ty l~ co dât trong sô cac hQ
gia dinh không co ngtiai di chuyên và ngtiai di chuyên trèJ vê là 66%
và 61%, thâp han ty l~ hQ co dât trung binh trên toàn cac d!a bàn diêu
tra. Ty l~ co dât trong sô cac hQ gia dinh co ngtiai di chuyên dên nai
khac ngoài TP.HCM cllng cao han ty l~ trung binh cac hQ co dât.
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Bàng 1 : Phân bo hé) gia dlnh theo tlnh tr~ng sès huu dat
canh tac và theo IO(li he) gia dlnh (%)
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Tinh trl;lng di chuyên cùa hQ gia Cllnh Không Co Clat T5ng

co Clat 56

HQ co ngvoi Clang sinh s6ng tl;li TP.HCM 16,9 83,1 100,~
HQ chf co ngvoi di chuyén à noi khac. 22,0 78,0 100,0 1

HQ không co ngvoi di chuyén 34,3 65,7 100,0

HQ chf co ngvoi di chuyên Cla trà vé 38,7 61,3 100,0

Chung cac hQ 26,2 73,8 100,0

s6 mâu 569 1.599 2.168

Nguon : Biéu tra di dân nông thôn-thành th!. 1999.

Néu phân bi~t cac hl? theo nguÔn thu nh~p chinh, co khoimg 8,1%
trong so cac hl? không co nglidi di chuyén, và 10% trong so cac hl? co
nglidi di chuyén da trd vê co nguÔn thu nh~p chinh tù nông nghi~p tra
Idi là không co dât (bang 2). Do cul?c diêu tra không hai cac thông tin
vê tlnh trl;lng phap ly cua dât dai mà cac hl? hi~n dang sli dl,mg, nên
không thé chûng minh Cl,l thé vê so li~u trên. Tuy nhiên chung tôi suy
doan ding co thé nhung hl? này trÔng tr<;>t trên dât thuê cua cac hl?
khac, nên khai bao là không co dât. Trong khi do chi co khoang 3%
trong so nhung hl? dang co nglidi di chuyén sinh song tl;li TP.HCM
khai bao là không co dât. TÔng so co khoang 5,6% cac hl? co thu nh~p

chinh tù nông nghi~p nhting ll;li khai bao không co dât, dêu này cüng
co nghïa là it nhât cüng co khoang chung do so hl? co nguÔn thu nh~p

chinh tù nông nghi~p da canh tac trên dât thuê.



Bang 2 : Phân bo he;; gia djnh co nguôn thu nh~p chinh tù' nông nghi~p theo qui mô
di~n tich dat và theo lo~i he} gia djnh (%)

LOGii hO gia dinh Qui mô dal dai 5àn xual (m2)

Không 1- 1.000- 2.000- 3.000- 4.000- 5.000- 6.000- 10.000- > T5ng

Elal 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 10.00 30.000 30.000 56

Ch! c6 ngl1ài IrèJ vé 10,5 5,9 15,0 11,1 15,0 6,5 6,5 18,3 10,5 0,7 100

Ch! c6 ngl1ài di chuyén 8,7 0,4 21,7 4,3 13,0 4,3 13,0 4,3 13,0 17,3 100

ndi khâc

Không di chuyén 8,1 5,8 12,5 11,7 17,9 10,7 2,6 20,5 9,5 0,6 100

Ch! c6 ngl1ài di chuyén 3,0 2,0 8,0 9,3 12,6 10,9 8,0 10,0 19,8 16,4 100

dang èJ TP.HCM

Tông 56 5,6 3,9 10,5 10,2 14,7 10,3 6,1 25,4 12,7 0,7 100

56 mâu 83 58 156 152 218 153 91 135 242 199 1.487

Nguén: Diéu tra di dân nông thôn-thành th!, 1999.
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Bàng 3 : Phân bo h(.1 gia dlnh co nguôn thu nh~p chinh tü hOf,lt dQng phi nông nghi~p

theo qui mô dat và theo IOf,li he;;

1

LOfilihê) Qui mô dat dai (1.000 m2)

Không < 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-10 10-30 >3~~-
c6 dat so

Chi c6 nguèli di chuyên 100,0 - - - - - - - - - 100

èl nai khâc

Không di chuyên 78,1 2,0 4,7 6,6 4,0 2,0 0,3 0,3 0,3 1,7 100

Chi c6 nguoi trèl vê 73,0 5,6 5,6 3,2 5,6 3,2 2,4 - - 1,6 100

Chi c6 nguèli di chuyên èl 43,2 4,4 10,0 6,0 5,2 6,8 1,6 0,8 1,2 0,2 100

TP.HCM

TOng so 71,4 3,5 6,8 5,7 4,7 4,0 1,2 0,4 0,6 1,8 100

S6 mâu 486 24 46 39 32 27 8 3 4 12 681

1

Ngu6n : Diéu tra di dân nông thôn-thành th!, 1999.
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Qui mô dât dai trên m(>t h(> d6i vai cac h(> gia dinh co nguÔn thu
nh~p chinh tU nông nghi~p rât khac nhau. Ty l~ co dât vai qui mô duai
1 haJh(> chiem tai 86%. Biêu này phù hgp vai thlJC te hi~n nay binh
quân dât canh tac èJ C~n Giu(>c vào khoang 2000 m2/ngliài. Khoang
13% co qui mô dât tU 1 ha - 3 haJh(>. Trên 3 haJh(> chi chiem 0,7%.

B6i vai nhùng h(> co nguÔn thu nh~p chinh tU cac ngành phi nông
nghi~p, ty l~ cac h(> gia dinh co ngliài dang èJ TP.HCM không co dât
thâp hdI1 nhiêu so vai cac lo~i h(> khac. Bl)c bi~t nhùng h(> gia dinh co
dât t~p trung (j h~n ng~ch duai 5.000 m2/h(>. G~n 2,5% h(> gia dinh co
nguÔn thu nh~p chinh tU phi nông nghi~p khai bao co tU 1-3 ha dât.

Do do m(>t cach gian tiep chung ta suy doan ding nhùng h(> này
co di~n tich dât tuang d6i Mn nhling l~i co nguÔn thu nh~p chinh tU
phi nông nghi~p, co thê dà cho thuê dât d6i vai nhùng h(> khai bao co
nguÔn thu nh~p chinh tU nông nghi~p nhling không co dât. Bây là m(>t
minh chûng nùa cho vi~c co slJ thuê dât canh tac d6i vai nhùng h(> làm
nông nghi~p èJ C~n Giu(>c.

II. Me)t ty I~ lôn cac he) gia dinh co nguÔn thu nh~p chinh tü
nông nghi~p là cac he) ·co ngUdi di chuyên

Trong cu(>c diêu tra t~i C~n Giu(>c, chu h(> dugc hôi vê nguÔn thu
nh~p chinh cua h(>. Tu 7 nguÔn chinh cua thu nh~p, ta co thê xep
chung vào hai nhom: nông nghi~p và phi nông nghi~p. Nhom co nguÔn
thu nh~p chinh tU ngành nông nghi~p bao gÔm trÔng tr9t, chan nuôi
hol)c danh bât thuy san. Nhom co nguÔn thu nh~p tU cac ngành phi
nông nghi~p bao gÔm xây dlJng, giao thông v~n tai, thuang m~i, d!ch
Vl;l, làm công cho cac gia dinh và công nhân viên nhà nuac.

(j C~n Giu(>c, cac h(> gia dinh dugc ch9n dêu nÀm trong vùng nông
thôn nhu xà Tân Kim, xà Phuac L~i, xà Truàng Binh; da s6 dêu làm
nông nghi~p, và co nguÔn thu nh~p chinh tU trÔng tr9t, chan nuôi và
danh bât thuy san, nông nghi~p. Chi m(>t ph~n trong s6 h(> này co
nguÔn thu nh~p tU cac ngành nghê nhu buôn ban, d!ch Vl;l. M(>t cach
tÔng quat, khoang 68,6% s6 h(> co nguÔn thu nh~p chinh tU nông
nghi~p, và khoang 31,4% co nguÔn thu nh~p chinh tU cac nguÔn phi
nông nghi~p (bang 4). Ty l~ nhùng h(> gia dinh co ngliài di chuyên
s6ng t~i TP.HCM co nguÔn thu nh~p chinh W cac ho~t d(>ng nông
nghi~p cao han ty l~ cac h(> không co ngliài di chuyên (75,9% so vai
62,6%). Trong cu(>c diêu tra này, tÔng gia tr! thu nh~p bâng tiên dà
không dugc hôi, vi thuàng lo~i câu hôi này co tinh chinh xac thâp,
nhling chung ta dêu biet râng thu nh~p chinh tU nông nghi~p thuàng
là rât thâp.
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Bang 4: Ty I~ cac hQ gia dlnh dUQc diéu tra theo
nguon thu nh~p chinh và theo lo~i hQ (%)
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LOl;l.i h9 Nguén thu nh?p chfnh

Nông nghi$p Phi nông nghi~p T5ng 56

ChI cé ngllè1i di chuyén

Ci Mi khac ngoài TP.HCM 84,5 15,5 100,0

ChI cé ngllè1i di chuyén Ci 75,9 24,1 100,0 .

TP.HCM

Không cé ngllè1i di chuyén 62,6 37,4 100,0

ChI cé ngllè1i di chuyén da 54,6 45,4 100,0

trCi vé

T5ng 56 68,6 31,4 100,0

s6 mâu 1.487 682 2.169

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th!, 1999.

Bê chûng minh cho diéu suy dmin trên, 'xin dtia ra so li~u bao cao
thong kê th\ic tê nam 1998 cua 3 xâ dâ th\ic hi~n cUQc diéu tra, thi
tÔng thu nh~p cua mQt hQ nông nghi~p binh quân khoang 9 dên 12,5
tri~u dÔng!nam. Nêu qui mô mQt hQ gia dinh là 4,93 ngtidi (theo kêt
qua diéu tra), thi thu nh~p binh quân dâu ngtidi khoang tU 152.130
dÔng / ngtidi / thang dên 211.291 dÔng / ngtidi/ thang.

Di~n tich binh quân trên dâu ngtidi chung trên toàn dja bàn diéu
tra vào khoang 1.082 m2 (kê ca nhùng ngtidi co dât và không co dât,
bang 5). Tuy nhiên khi xem xét riêng nhùng hQ gia dinh co dât thi kêt
qua cho thây di~n tich dât binh quân dâu ngtidi i!J nhùng hQ này cao
gâp khoang 1,4 lân so vdi binh quân chung. Di~n tich dât binh quân
dâu ngtidi cua cac hQ co ngtidi di chuyên cao hdn so vdi hQ không co
ngtidi di chuyên tù 1,4 dên 1,6 lân. B~c bi~t, cac hQ co ngtidi di chuyên
dang i!J TP.HCM co di~n tich dât san xuât binh quân dâu ngtidi cao
nhât, khoang 1.688 m2 và hQ co ngtidi di chuyên i!J TP.HCM nay tri!J
vé cung co di~n tich dât binh quân dâu ngtidi xâp xi mûc binh quân
chung.
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Bàng 5 : Di~n tich dat canh tac blnh quân dau ngu'oi
theo tlnh trf,lng sèl hITu dat, nguôn thu nh~p chinh và IOf,li hQ (m2)

Lo~i hQ Binh quân

dau

ngl1ài 1

(m2)

~------,------

HQ 1 H9 H9

co co nguon co nguon

dat thu nh~p thu nh~p

chinh tü chinh tù

nông nghi~p phi nông

nghi~p

Chf co ngl1ài di chuyén

dang èJ TP.HCM

Chf co ngl1ài di chuyén

dang èJ ndi khâc

Chf co ngl1ài di chuyén

da trèJ vé
Không c6 ngl1ài di chuyén

1.406

1.138

715,7

715

1.688

1.444

1.168

1.089

1.743

1.299

1.148

1.058

1.760

191

143

T6ng 56 1.082 1.467 1.477 1
220

1.5992.16886 mâu 1.487 Il 68~
--------------'-----------'-----'-----------'----

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th!, 1999.

TU nhùng kêt qua trên dân dên vi~c hlnh thành nhiêu gia thiêt:

SI! khan hiêm dât dai canh tac không phai là nguyên nhân chinh
cho sI! di chuygn dên TP.HeM;

Di~n tich dât canh tac co liên quan dên vi~c di dân; nhl1 v~y,

nhùng thu nh~p tü vi~c di dân dâ cho phép mua thêm dât, ho(lc ngl1<Jc
l~i nhùng thu nh~p tü dât canh tac dâ cho phép môt s6 thành viên
cac hô co dât di chuygn vê thành ph6.
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8àng 6 : Phân bo cac chù he) theo giôi tinh và theo
ho~t dQng chinh (%)

Chù he? phân theo giôi tinh

IXâY dvng

I--N-~m Nû 1 Tông 50

87,5 33,0 2,2

Công nhân viên chl1c 81,5 28,1 2,5

Công nghi~p 77,6 22,4 2,3

Giao thông v~n tài 72,7 12,5 3,0

Chan nuôildânh bât thuy sàn 71,9 27,3 5,3

Trang trot 67,0 42,7 63,3

Thl1dng m<;l.i 57,3 44,4 11,3

D!ch Vl,l 55,6 63,9 5,4

(trù giup vi~c gia dlnh)

Khâc 51,5 18,5 3,0
1

Giup vi~c gia dlnh 36,1 48,5 1,7~
% tông 56 65,8 34,2 100,0

S6 mau 1.427 742 2.169

1- HoO' di;ng chlnh -1 -

Nguan : Eliéu tra di dân nông thôn-thành th!, 1999.

Do d nông thôn, quan ni~m chu hQ thliàng là ngtiài co kha nang
ganh vac gia dlnh, dÔng nghla vdi kha nang co thu nh~p chiem ty l~

Mn trong thu nh~p cua gia dlnh. Do do trong chlidng này, thà phân
tich ty l~ nam nu là chu hQ co gân vdi d~c diêm ho~t dQng kinh te
chinh cua gia dlnh. 80 li~u bang 6 neu tinh trên toàn dia bàn diêu tra,
chu hQ là nam gidi co gân 66% và chu hé) là nu gidi là 34%. Nhling
xem xét theo nguÔn thu nh~p chinh, ta thây chu hé) là nam gidi chiem
ty l~ cao nhât trong ngành xây dt,tng và viên chûc nhà nlidc, trên 80%.
Ke den là cac ngành công nghi~p, giao thông v~n tai, chan nuôi, danr.
bât thuy san, trên 70%. Thâp nhât là ty l~ nam gidi làm chu hQ tron!
nghê giup vi~c gia dinh.

Ngtigc l~i vdi nam gidi, ty l~ nu là chu hQ d mé)t so ngành nhl
dich V\l, giup vi~c gia dinh, thlidng m~i, trÔng trQt co xu hlidng cao hdr:
ty l~ nu là chu hé) trong mé)t so ngành nhli công nghi~p, giao thông
v~n tai, danh bât thuy haï san ho~c xây dt,tng.
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III. MQt trinh dQ van hoa thâp cua chu hQ.

Trinh dl? van hoa dân cu Cân Giul?c là thâp, d~c bi~t là Ci ph,,", ni1.
Ml?t ty l~ 36,4% nu là chu hl? không biêt chu, trong khi do chi co 7,1%
nam là chu hl? thul?c nhom này (bang 7).

Da so ca nam làn nu chu hl? dêu co trinh dl? van hoa câp 1. Ty l~

nam gi6'i là chu hl? co trinh dl? van hoa câp 2 và câp 3 cao gâp 3-4 lân
so v6'i ty l~ nu gi6'i là chu hl? Song ca bi~t doi v6'i nhung hl? co nguÔn
thu nh~p chinh tu nông nghi~p thl trinh dl? van hoa cua chu hl? nam
da so là câp 1 và 2. Trong khi do nhung hl? co nguÔn thu nh~p chinh
tu phi nông nghi~p nhu xây dljng, nhân viên hành chinh thi ty l~ chu
hl? nu co trinh dl? van hoa câp 3 kha cao. Tù nhung phân tich cho phép
ta suy doan râng, co moi quan h~ giua trinh dl? van hoa v6'i ho~t dl?ng
chinh cua chu hl?
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Bàng 7 : Phân bo nguon thu nh~p chfnh theo trinh de}
hQc van cùa chù he} (%)

112

Nguon Trinh dQ van hoa

thu nh~p Chl1a bao gio cap 1 cap Il cap III T5ng s6
chfnh dén trl10ng

Nam Nu Nam Nu Nam Nu Nam Nu 86 TY I~

mâu

Trong 8,2 38,4 56,1 51,9 20,9 6,2 14,3 3,5 1.372 63,4

trQt

Chan

1
50,0nuôil 12,2 34,4 59,4 29,3 3.1 8,5 3,1 114 5,3

danh

bât

Công

nghi~p 2.6 7,3 44,7 54.5 34,2 - 18,4 18,2 49 2,3

Xây

dl,tng 2,4 - 42,9 66,7 47,6 - 7,1 33,3 48 2,2

Giao
1

thông . 44,4 58,3 44,4

1

33,3 5,6 8,3 5,6 66

v~n tài
3,0

Thl1dng

ml;li 3,5 23,1 44,0 55,8 29,1 13,5 23,4 7,7 245 11,3

D!ch vl,l 4,6 43,1 46,2 41,2 30,8 7,8 18,5 7,8 116 5,4

Làm

thuê

trong 15,4 34,8 53,8 60,9 30,8 4,3 - - 36 1,7

cac gia

dlnh

Nhân

viên . 10,0 11,6 30,0 23,3 ' 10,0 65,1 50,0 53 2,5

nhà

nl1ôc

Khac 11,8 56,3 50,0 28,1 32,4 15,6 5,9 - 66 3,0

Il % t~,ng
7,1 36~ 52,4

1 50,9~~ 15,9 5,3 2.165 100so

Nguon : Diéu tra di dân nông thôn-thành th!, 1999.
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IV. HQ gia dinh co nglièli di chuy~n co diêu ki~n nhà èJ t6t hdn

Trong ph~m vi 3 xâ dl1gc diêu tra, chât 111gng nhà fJ không dl1gc
hôi trl,ic tiêp bâng thông tin câp nhà, mà thông qua v~t li~u tl1è1ng nhà
và mai nhà. M~c dù v~y, theo cac tiêu chuân xây dJ!ng Vi~t Nam, chât
111gng nhà fJ dl1gc danh gia tÔng quat thông qua vi~c kêt hgp giùa v~t

li~u tl1è1ng và mai nhà.

Co thê phân nhà fJ trong khu vl,ic diêu tra thành cac lo~i nhl1 sau:

Lo~i 1: Bây là lo~i nhà kiên c6, thl1è1ng dùng cho phân lo~i nhà
trong dô th!, co kêt câu tl1è1ng bâng bê tông và mai, cQt bâng bê tông.
Lo~i nhà câp 1 ft dùng dê fJ mà chu yêu sa d\mg cho cac Cd quan nhà
nl1dc làm van phong.

Lo~i 2: Cl1ng là lo~i nhà kiên c6, co kêt câu tl1è1ng bâng g~ch xây;
cQt, mai bâng bê tông.

Lo~i 3: Kêt câu tl1è1ng bâng g~ch nung, mai ngoi, tôn, tâm 19p
fibro ximang ho~c kêt câu tl1è1ng bâng g~ch nung; mai bâng tâm nhl,ia
(PVC), giây dâu, cây, tranh/tre/ nûa/la.

Lo~i 4: Kêt câu tl1è1ng bâng g~ch không nung; mai ngoi, tôn, kem,
tâm 19p fibro ximang ho~c két câu tl1è1ng bâng g~ch nung ho~c bâng
bê tông; mai tâm nhl,ia (PVC), giây dâu, cây, tre/nûa/lâ.

Lo~i 5: Két câu tl1è1ng bâng tre/nûa, rdm/r~a, bùn dât; mai bâng
tâm 19p nhl,ia (PVC), giây dâu, cây, tre/nûa/cô/la ho~c kêt câu tl1è1ng
bâng g~ch không nung, tâm tôn/sâtlkem; mai bâng ngoi, tâm 19p
tônlkem, tâm fibro ximang.

Bàng 8 : Ty I~ nhà Ci theo chat IUQng và theo lo~i hi> (%)

TInh tri;ing di chuyén LO;;ii 1 LO;;ii2 Lo~i 3 LO;;ii 4 LO;;ii 5

cùa hQ gia dlnh

Ch! co nglJoi di chuyén dang èJ Mi khac - - 17,0 10,0 53,4

Không co nglJoi di chuyén 0,4 0,4 9,2 4,5 50,8

Ch! co nglJoi di chuyén 0,6 0,6 13,0 9,1 48,0

dang èJ TP .HCM

Ch! co nglJoi di chuyén - - 8,6 13,6 28,3

dâ trèJ v~

% Tông 56 0,2 0,14 10 7,7
1

47

Nguon : Diéu tra di dân nông thôn-thành thi, 1999.
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Bang 8 cho thay trong t6ng so hQ du'Q'c diêu tra, co khoang 13%
co nhà a thuQC 10l;li ban kiên co và kiên co (nhà cap 1, 2,3, 4 adô thi);
khoang 47% co nhà a thuQC 10l;li nhà tranh/tre/nûa/la; co khoang mQt
phân ba so hQ co nhà a làm bàng cac v~t li~u tu'àng và mai rat da
dl;lng, không theo cap nhà nhu' nhà a dô thi. Song thvc te tl;li hi~n

tnfàng, quan sat bàng mât thu'àng co thê thay phân lân nhà a cua hQ
gia dinh thuQc 10l;li ban kiên co và nhà tranh/tre/nûa. Do do ty l~ nhà
cap 4 và cap 5 cüng chiem den trên gân 40% doi vâi cac 10l;li hQ. Dây
cüng là d?c tru'ng vê nhà acho cac hQ gia dinh anông thôn vùng dÔng
bàng sông Cau Long.

Ngoài ra bang 8 con cho thay co sv khac nhau vê chat 1u'Q'ng nhà
agiùa hQ không co ngu'ài di chuyên và hi;> co ngu'ài di chuyên, ngol;li
tri! hQ gia dinh co ngu'ài di chuyên tra vê và co ngu'ài di chuyên anai
khac, không phai aTP.HCM. Cân cû vào 10l;li nhà a, ta thay hQ không
co ngu'ài di chuyên nghèo han cac hQ co ngu'ài di chuyên.

So sanh cac so li~u trên dây vâi nhùng so li~u vê cac hQ gia dinh
co ngu'ài di chuyên song tl;li TP.HCM, ngu'ài ta nh~n thay ràng 79,9%
so hQ co ngu'ài di chuyên tü Cân GiuQc song trong nhùng ngôi nhà kiên
co. Chi co 19,3% song trong nhùng ngôi nhà ban kiên co. Diêu này
chûng tô .ràng nhùng diêu ki~n nhà acua ngu'ài di chuyên tl;li TP.HCM
tot han (j Cân GiuQc.

Di~n tich abinh quân dâu ngu'ài aCân GiuQc là trên 16 m2/ngu'ài.
Nhùng hQ co ngu'ài di chuyên noi chung (j rQng han so vâi cac 10l;li hQ
khac. D?c bi~t, hQ không co ngu'ài di chuyên co di~n tich (j binh quân
dâu ngu'ài là thap nhat.

Bàng 9 : Di~n t1ch li binh quân dau ngu'ai theo IOéili hé) (m2)

,

LOé;li hQ m2/ngl1oi

Không co ngl10i di chuyén 14,7

Ch! co ngl10i di chuyén Ci TP.HCM 18,5

Ch! co ngl10i di chuyén da trCi vé 16,0

Ch! co ngl10i di chuyén Ci nC1i khac ngoài TP.HCM 18,6

Di$n tfch binh quân chung 16,7

S6 mâu 2.168

Ngu6n : Eliéu tra di dân nông thôn-thành th!, 1999.
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v. NguÔn thâp sang và cung câ'p nlidc t6t hw Cl cac hé) co
nglièJidichuyên

Co khoang 46,9% s6 hi) co ngu'è1i di chuyên dang i1 TP.HCM ~i

Cân GiuQc co nguÔn thàp sang tU h~ th6ng di~n htôi qu6c gia thtiè1ng
xuyên. Ty l~ này d6i vôi cac hQ không co ngu'è1i di chuyên thâ'p h<1I1,
khoang 44,3%. Kêt qua cüng cho thâ'y trong khu Vl!c diêu tra, khoang
41,8% s6 he> không co ngu'è1i di chuyên và 40,8% s6 hi) co ft nhâ't 1
ngu'è1i di chuyên i1 TP.HCM tra lè1i ding co sU' dùng nguÔn di~n ltiÔ'i
qu6c gia nhttng không thu'è1ng xuyên.

Bang 10 : Phân bo hQ gis dinh theo ngueSn thip sang
và theo IOé1li hQ (%)

1
Nguon thâp sang Can GiuQc

1

Không C6 ngl1ài di TéSng

di chuy~n chuy~n 56

1

à TP.HCM

Di$n W m<;ing quoc gia, sù dt,mg thuàng xuyên 44,3 46,9 47,0

Di$n W m<;ing quoc gia,

sù dt,mg không thuàng xuyên 41.8 40,8 41,3

Di$n binh âc qui 0,6 0,1 0,4

Di~n W may phéit di~n tu nhân - 0,1 0,2

Dèn dau 39,2 31,1 34,6

Nén
1

0,6 2,2 1,6

Không thâp sang hoàn toàn vào ban dêm + 0,4 0,1 0,2

ISo mâu 804 733 2.16~

Ngu6n : Diéu tra di dân nông thôn-thành thi. 1999.

Ngoài ra co 39% s6 hQ co ngu'è1i di chuyên và 31% s6 hQ không co
ngu'è1i di chuyên tra lè1i co dùng dèn dâu dê thàp sang. Biêu này cho
thây t~i Cân GiuQc cac hQ co xu hu'Ô'ng kêt hgp ft nhât hai lo~i nguÔn
thàp sang nhu' di~n và dèn dâu dê thàp sang vào ban dêm. Trong khi
do cac nguÔn thàp sang khac co ty l~ thâp: chi co 1,6% thâp nên.

Biêu này co thê nguyên nhân là do nhiêu hQ không co tiên trâ
tiên (~i~n, nên hQ chQn dèn dâu re hon m*c dù dQ sang không bâng
di~n J. Tinh tr~ng co ve kha quan hon d6i vÔ'i nhftng hQ co ngu'è1i di

(1) Trà tién di~n là mQt van dé d6i vai mQt 56 hQ gia ~inh, nhl1 da dl1Ç1c thay trong qua
trlnh diéu tra. M(>t nguoi dân à Phuac L<;ii da b~t m(>t b6ng dèn rat nhô d~ chf cho chUng
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chuyên. Nhùng so li~u trên dây giup ta thay rô diêu ki~n song CI cân
GiuQc con rat thap kém.

Co han 88% SQ hQ tlili cân GiuQc co sa dùng mtâc mtia (bang Il).
Diêu này phan anh thvc té là CI phfa Nam, d(lc bi~t CI nông thôn, ngtiài
dân co thoi quen dV trù ntiâc mtia dê sa dl;lng trong mùa khô, nâng
hliln và thiéu ntiâc. VI v~y co thê noi ràng, ntiâc mtia là mQt nguÔn
ntiâc dùng dê an rat quan trc;mg.

Bàng 11 : Phân bo cac he) trà loi vé nguôn cung cap nùôc

1

-

1
Nguon thâp sang Can GiuÇ>c

1-

Không Co TÔng

dichuyên nglJoi di .'
50

chuyên èJ
TP.HCM

E>i~n tù m~ng qu6c gia, sù dl,mg

thlJong xuyên 44,3 46,9 47,0

E>i~n tù m~ng qu6c gia,

sù dl,mg không thlJong xuyên 41,8 40,8 41,3

E>i~n blnh âc qui 0,6 0,1 0,4

E>i~n tù may phat di~n tlJ nhân . 0,1 0,2

E>èn dau 39,2 31,1 34,6

Nén 0,6 2,2 1,6

Không thâp sang hoàn toàn vào ban

dêm 0,4 0,1 0,2

86 mâu 804 733 2.168

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn-thành thj, 1999.

NguÔn cung cap ntiâc thû hai là ao hÔ. Khoang 43% so hl> không
co ngtiài di chuyên và 39,3% so hQ co ft nhat 1 ngtiài di chuyên CI
TP.HCM sa dl;lng nguÔn ntiâc ao!hÔ, không dam bao v~ sinh. Khoang
14,5% SQ hQ dtigc diêu tra tra lài phai mua ntiâc tü xe bÔn. Trong so
he;>, hQ không co ngtiài di chuyên chiem ty l~ 12,9% và hQ co ngtiài di
chuyên CI TP.HCM chiém ty l~ 16,2%. Ngtiài ta nh~n thay ràng nhùng
hQ gia dlnh co ngtiài di chuyên tiêu thl;l ft ntiâc ao hÔ han và nhiêu
ntiâc xe bÔn han cac hQ gia dlnh không co ngtiài di chuyên.

vê diêu ki~n nguÔn thâp sang và nguÔn ntiâc sinh hOlilt, sV khac
bi~t giùa cac hQ không di chuyên và co ngtiài di chuyên. Theo do, hl?
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gia dinh co ngl1ài di chuyên dtiàng nhti co diêu kiçn tot hon nhting
không nhiêu so vâi cac h9 không di chuyên.

VI. Tii;n nghi nhà vi; sinh t1.tdng dÔi tÔt hdn lJ nhùng hQ co
ngdèli di chuy~n

Noi chung, diêu ki~n v~ sinh Cl Clin GiU9C rât kém. M9t so ltigng
rât it nhftng h9 trong so dtigc diêu tra co nhà v~ sinh gi~t ntiâc ho~c

nhà v~ sinh co 2 ngân tv ho~i. So ltigng nhà v~ sinh trên
sônglhÔ!kênh r~ch ho~c nhà v~ sinh không co bê tI,t ho~i chié'm
khoang 72,3%; trong khi do lo~i nhà v~ sinh này doi vâi h9 co ngl1ài
di chuyên chié'm khoang 70,3%. Ciing clin nhân m~nh râng con
khoang trên dtiâi 15% doi vâi ca hai lo~i h9 không di chuyên và h9 co
ngl1ài di chuyên hoàn toàn không co nhà v~ sinh.

Nhti v~y dù ty l~ h9 co nhà cliu trên sông, ao, hÔ ttiong dtiong doi
vâi ca hai lo~i h9 di chuyên và không di chuyên, nhting ty lç nhà cliu
gi~t ntiâc và nhà cliu tv ho~iIban tI,t ho~i cua h9 gia dinh co ngl1ài di
chuyên cao hon m9t chut, cho thây nhftng h9 gia dinh co ngl1ài di
chuyên co diêu kiçn v~ sinh hon cac h9 không di chuyên.

Bàng 12: Phân bo 50 hQ trà loi vé ti~n nghi nhà v~ sinh (%)

Nguon cung cap m/ôc LOé;li hQ

HQ Hô di T6ng s6

không di chuyén chuyén à
TP.HCM

NlIôc mlla 90,9 88,8 88,4

NlIÔC ho ao 43,0 39,3 40,6

NlIôc may vào nhà 35,8 35,6 38,1

NlIôc mua tù xe bon 12,9 16,2 14,5

NlIôc sông, kênh dào 14,2 18,1 14,0

Voit bé nllôc công cQng 8,2 4,9 7,5

NlIôc giéng bdm (cua UNICEF) 5,6 5,5 5,4

NlIôc giéng dat - 0,1 0,0

(không c6 bdm)

~Khac 4,9 7,0 4,9

S6 mâu 804
1

733 2.168
1

Nguon : Diéu tra di dân nông thôn-thành thl, 1999.
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VII. Tài san/d6 dùng lâu b~n cua he) gia dinh

Bang 13 dua ra nhung trang thiét hi chinh trên mQt hç. 86 li~u

cho thay râng hQ co ngltài di chuyên co nhiêu dÔ dùng co gia tri nhu
may thu thanh, dâu CDIDVD, Tivi màu, may tinh, may quay phim,
may khâu, may thêu, tàu thuyên không co dQng Cd và co dQng Cd, xe
ch& hàng 80 v6i nhung hQ không co nguài di chuyê'n t~i Cân GiuQc.
Trong khi do, hQ không co ngltài di chuyê'n l~i co xe tai, may cày, may
g~t d~p, và cac may moc nông nghi~p khac.
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Bâng 13 : Phân bo hé) co sâ dl.Jng cac IOi;li dô dùng

LOl;l.i Clo dùng lâu bén H~ không Hi? co ngl1ài Do dùngbinh quân-

dichuy~n dichuy~n trên 100 hi?

1 2 3 4

1. B~ bàn nghé gÔ 91,4 96,3 156

2. B~ xa Ion 6,3 6,9 8

3. Tù gÔI tù sât 89,8 94,4 168

4. Bép ga 3,3 3,9 5

5. Bép Cli$n 2,1 2,1 3

6. Noi com Cli$n 20,5 24,9 25

7. QUl;l.t Cli~n cac IOl;l.i 61,2 66 85

8. Blnh âc qui phat Cli$n 4,4 2,6 4

9. May thu thanh 3,9 6,1 5

10. Radio Cassette 51,6 54,9 55

11. May nghe nhl;l.c, xem phim 1,9 2,1 2

12. Tivi Clen trâng 25,5 26,2 25

13. Tivi màu 36,1 40,7 43

14. Dau video, trè> choi Cli$n tli 8,7 8,7 10

15. May Cliéu hoà nhi$t ClQ 0,1 0,0 0,2

16. Tù Clâ/tù Il;l.nh 4,0 3,9 4,7

17. May gi~t 0,4 0,3 4,6

18. May phat Cli$n 0,1 0,3 0,3

19. Mây tinh di$n tli 0,2 0,6 1

20. May chl,lp ành 0,7 1,1 0,8

21. May quay video 0,2 1,1 0,4
f----

22. May may 31,3 39,3 39

23. May thêu, may vât s6 1,2 1,4 2

24. Xe dl;l.p 70,6 66,4 94

25. Xe xlch 10 dl;l.p - - -
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1 2 3 4

26. Xe xieh lô may, ba gae may - - -

27. Xe gân may 27,2 25,3 32

28. Xuông/ghe/thuyén không co may 9,1 12,9 10

29. Xuông Ighelthuyén co may 5,4 5,9 6

30. Di~n tho~i 3,6 2,6 4

31. Xe ô tô ehà khâeh 0,0 0,4 0,3

32. Xe ô tô ehà hàng, xe tài 0,4 0,1 0,4

33. May eày, may kéo 0,7 0,6 1

34. May bdm nt/ôe 2,0 2,5 3

35. May g~t lûa 0,2 0,1 0,3

36. May d~p lûa, xay lûa, tuot lûa 0,9 0,7 0,7

37. Trâu, bè> eày kéo 0,0 0,6 0,3

38. Xe trâu, b6 kéo 0,0 0,0 -

39. Xe kéo, xe d~y khâe 1,0 1,0 1

40. May moe nông nghi~p khâe 0,1 0,0 0,2

Nguôn : Diéu tra di dân nông thôn-thành th!. 1999.

86 higng binh quân dô dùng lâu bên trên 100 h<) gia dinh da dugc
tinh toan trong bang 13.

Nhti v~y binh quân cû 100 h<) co 156 b<) bàn nghê' gÔ; 168 tu gÔ/tu

sât; 85 qu~t cac lo~i; 55 may thu thanh; 43 tivi màu; 94 xe d~p; 39
may thêu; 32 xe may. Nhùng h<) không co ngtiài di chuyên, hollic h<) co
ngtiài di chuyên dang Ci TP.HeM, h<) gia dinh co ngtiài trCi vê là nhùng

h<) khai bao co nhùng v~t dl:mg cao cap nhu trên.
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Bang 14 : Phân bo cac hQ theo mûe dQ danh gia gia tri
cùa dô dùng lâu bén/tài san (%)

1

~

LO;;ii hl? Phân IO;;ii hÇi theo gia tri do dùng lâu bén 1

1 2 3 4 5 Têing 56

Ch! co ngl1ài di chuyén 0,8 10,5 60,8 21 2,4 100,0

(j TP.HCM

~~~:o.olCh! co ngl1ài trà vé 1,4 22,6 55,6 18,6

Không co ngl1ài di chuyén 1,2 26,2 56,5 14,8 1,2 100,0~

Ch! co ngl1ài di chuyén à Mi - 12,0 71,1 16,9 - 100,0
1khac 1

T6ng 56 1,1 20,9 58,5 17,7 1,0 100,0

S6 mâu 24 453 1.268 384 22 2.168
1

Nguon : Eliéu tra di dân nông thôn-thành thi, 1999

DÔ dùng lâu bên cua cac hQ gia dinh dligc phân lo~i thành 5 nhom
theo gia trl dê cho diêm. 86 diêm cûng tliang ûng tU 1 dé'n 5.

+ Nh6m 1: co gia tq nhô han 1.000.000 dÔng

+ Nhom 2: 1.000.000 - 1.500.0000 dÔng

+ Nhom 3: 1.500.000 - 2.500.000 dÔng

+ Nhom 4: 2.500.000 - 5.000.000 dÔng

+ Nhom 5: 5.000.000 - 50.000.000 dÔng

8au do cQng tong s6 diêm cua Mt ca cac lo~i dÔ dùng lâu bên. Trên
ca sc! tong s6 diêm, cac hQ dligc phân thành 5 nh6m:

+ Nhom 1: 0 diêm (không co dÔ dùng lâu bên trong nhà).

+ Nh6m 2: 1 - 5 diêm (co mQt vài thû dÔ dùng t6i thiêu cho
sinh ho~t hàng ngày).

+ Nh6m 3: 6 - 17 diêm (ngoài v~t dl;mg sa sài, càn c6 thêm mQt
vài thû nhli tivi, may cassette, may may).

+ Nhom 4: 18 - 35 diêm (co vài thû dÔ dùng cao cap nhli may nghe
nh~c, tivi, xe gan may, tu l~nh...)

+ Nhom 5: >35 diêm (co thêm mQt s6 dÔ dùng cao cap và tài san
c6 gia trl).
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Thông qua vi~c sd hùu tài sàn, dÔ dùng lâu bên trong gia dinh, ta
co thê danh gia dligc tinh tr~ng mûc song cùa h{l. Do v~y, nàm nhom
h{l co thê dligc xem tlidng dlidng vdi 5 mûc sau:

H{l rat nghèo

H{l nghèo

H{l trung binh

H{l kha giàu

H{l rat giàu

Bang 14 cho ta thay ket qua cùa cu{lc diêu tra, trong so nhùng h{l
t~i Cân Giu{lc, ty l~ h{l nghèo và rat nghèo chiem 22%. Co khoàng
58,5% là cac h{l co mûc song trung binh và 18,7% h{l kha giàu và rat
giàu. Ngoài ra neu xem xét theo lo~i h{l chia theo tinh tr~ng di chuyên,
ta thay co st! khac bi~t giùa h{l không co ngliè1i di chuyên và h{l co
ngliè1i di chuyên (bao gÔm cà ngliè1i trd vê). Và tù nhùng phat hi~n

trên, ta co thê noi là h{l co ngliè1i di chuyên (Vdi bat ky d~ng nào) dêu
kha hdn cac h{l không co ngliè1i di chuyên.

1 Trà tiên di~n là m{lt van dê doi vdi m{lt so h{l gia dinh, nhli da
dligc thay trong qua trinh diêu tra. M{lt ngliè1i dân d PhlidC L~i da b~t

m{lt bong dèn nit nhô dê chi cho chung tôi thay vi~c sil dl,mg di~n cùa
gia dinh, nhling ngc;m dèn di~n qua bé da không thê chieu sang bat ky
v~t gi.



123

G

Danh gia vê tac dOng
cùa di dân nông thôn - thành thi.

Patrick Gubry

Ngltèti di chuyên vê thành phô và nhùng ngltèti thân trl1<k dây
cùng hQ gièt con Cl l~i quê nhà c6 cai nhin khac nhau vê tac

dQng cua di dân nông thôn - thành th!_ St! danh gia cua hQ cCing nIt
khac nhau khi n6i vê dôi tl1çtng ch!u tac dQng cua gia dinh, làng quê
hay ca nl1ac (bang 1).

Bàng 1 : E>anh gia cùa ngu'oi thân ès Cân GiuQc và cùa ngu'oi di
chuyén vào Thành pho Hô Chi Minh vé tac dQng cùa di dân

nông thôn - thành th! (%)

Doi tLl~ng NgLloi tra loi Tac dQng T6ng

chiu tac dQng Tich cl,tc Tiêu cl,tc Không biét cQng

Gia dinh NgLloi thân ès Can GiuQc 82,3 2,5 15,2 100,0

NgLloidichuyên

ès TP.HCM 88,2 1,7 10,1 100,0

Làng quê NgLloi thân ès Can GiuQc 69,5 2,5 28,0 100,0

NgLloi di chuyên ès TP.HCM
41,6 4,5 53,9 69,5

Ca nLloc NgLloi thân ès Can GiuQc 48,9 1,2 49,9 100,0

NgLloi di chuyênès TP.HCM
22,7 3,1 74,2 100,0

1

Ngu6n : 515 ngLloi di chuyên vào TP.HCM và gia dinh cua 515 ngLloi này t<;li Can GiuQc.
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vê tac dQng cua di dân lên gia dinh h<;> thi nhung nglièti di chuyên
co y kiên tich cljc nhat, 88% co danh gia tich cljc vê van dê này. Phân
tich kêt qua này không phai là vi~c dé dàng vi doi vdi mQt so nglièti
di chuyên, "gia dinh" bao gÔm ca nhung ngl1èti trong gia dinh song t~i

thàhh pho và nhung nglièti trong gia dinh con a l~i dl1di quê; vi v~y

không thê biêt ri) là di dân co tac dQng tich cljc doi vdi phân gia dinh
nào hay là tac dQng tich cljc doi Vdi ca gia dinh noi chung. E>iêu do
giup chung ta hiêu vi sao nglièti di chuyên danh gia vi~c ra di cua minh
tich cljc nhl1 thê; do là cach bi~n minh trljc tiêp slj ra di cua minh và
vi~c minh a l~i thành pho, h<;> muon cM thi~n tinh hinh cua ban thân
minh dÔng thèti co gâng cai thi~n diêu ki~n song cua nhung ngl1èti thân
con a l~i quê nhà. Dù sao, doi Vdi ca nglièti a thành pho cüng nhl1 nglièti
a quê, ra ràng tac dQng cua vi~c di dân lên gia dinh là rat tich cljc:
th~t bat ngèt vi dên 82% nglièti thân dl1qc hai cho râng nêu mQt nglièti
trong gia dinh di chuyên vê thành pho thi diêu do tot cho ca gia dinh.
Không con nghi ngèt gi nua, trong tl1ang lai quan diêm này se là mQt
yêu to quan tr<;>ng thuc dâ'y vi~c di dân tù nông thôn ra thành thi.

y kiên vê slj tac dQng cua di dân tù nông thôn ra thành thi lên
gia dinh, làng quê và ca nl1dc dêu rat tich cljc; tuy nhiên càng xét a
ph~m vi rQng han (cap dQ dia ly rQng han) thi câu tra lèti càng it mang
tinh chat khâng dinh han. 74% nglièti di chuyên tra lèti râng h<;> không
biêt tac dQng doi Vdi ca nl1dc nhl1 thê nào; h<;> thiêu W tin co le vi dl1
lu~n bao chi cho râng di dân tù nông thôn ra thành t~i là mQt van dê
tiêu cljc cho qu6c gia, nhung nglièti di chuyên dang song t~i thành pho
hiêu rat ra dl1lu~n này, tuy nhiên h<;> do dlj cüng vi mQt nguyên nhân
khach quan: co thê h<;> nghï râng minh không du thông tin dê co thê
danh gia a ph~m vi qua rQng nhl1 v~y.

Slj khac bi~t giùa cach danh gia tich cljc cua gia dinh và cach
danh gia cua nhung nglièti di chuyên rat ra khi noi vê tac dQng dên
làng quê và nhat là tac dQng lên ca nl1dc. y kiên cua gia dinh tich cljc
han nhiêu; va l~i h<;> co dây du ca sa dê nh~n dinh h<1n vi chinh h<;> là
nglièti a l~i quê.

Dù sao di nua, dù tac dQng th~t slj co thê nào di chang nua - mà
nglièti ta co quyên danh gia tac dQng này lên ca nl1dc là không dl1qc
tich cljc lâm do vi~c di dân này mang hinh thûc mQt cUQc thoat ly nông
thôn (exode rural) - thi nhung nglièti co liên quan (a dây là ban thân
nglièti di chuyên và gia dinh h<;» dêu danh gia rat tich cljc.
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7

Nhûng tac Ilhin ành hu'Ù'ng
den viêc rù'i khoi CÎn Giuôc. .

Trdn Th? Thanh Thùy
Cù Duy Tùng

Phân này nghiên cau mQt s6 yeu t6 co tac dQng thuc dây ng11ai
dân Cân GiuQc (CG) rai quê hlidng di chuyên den TP.HCM

sinh s6ng. D6i tliqng nghiên cau là t~p hqp 7.056 ng11ai bao gÔm 169
ng11ai di chuyên (NDC) dang sinh s6ng d TP.HCM, 17 ng11ai trd vê
(NTV) dà tüng sinh s6ng d TP.HCM trên 6 thang và 6.870 ng11ai
không di chuyên. 86 li~u sli d\mg dliqc ch<;m ra tü cac phieu nghiên cau
hQ gia dinh, nghiên cau ng11ai trd vê và nghiên cau ca nhân và hQ gia
dinh cua ng11ai di chuyên. D6i vdi NDC và NTV ch<;m cac thông tin vê
tinh tr~ng trlidc khi rai CG và vdi ng11ai KDC sli d\mg cac thông tin
vê tinh tr~ng hi~n nay cua hQ.

Vi s6 li~u thu th~p qua diêu tra này co thai diêm rai CG den
thành ph6 trong khoang thai gian dài tü nam 1935 den nam 1998
nên cac d~c diêm cua ng11ai di chuyên trlidc khi di chuyên co khac bi~t

rât Mn. Theo nguyên tâc khi phân tich cac d~c diêm cua ng11ai di
chuyên ding nhli cua ng11ai không di chuyên phâi co cùng thai diêm,
chung ta chi chQn nhùng ng11ai tü 13 tuoi trd lên và thai diêm rai Cân
GiuQc den d TP.HCM tü nam 1998 trd vê sau. Nhli v~y cac yeu t6 co
y nghla thuc dây ng11ai dân rai CG nam 1998 den TP sinh s6ng d
trong chudng này chi co tinh chât thai diêm cua nam 1998; cac yeu to
này không d~i di~n cho cac d~c diêm cua tât ca nhùng ng11ai rai CG
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tù nam 1935 den thài diem diéu tra.

Bien phl,l thuQc là bien "di chuyen" ma s6 1 gan cho ngliài di
chuyen và ngliài tra vé, ma s6 0 gan cho ngliài không di chuyen. Bien
giai thich (ho~c bien dQc l~p) là cac bien tu6i, giâi tinh, tlnh tr~ng hôn
nhân, trinh dQ hQc vân, trinh dQ chuyên môn, tlnh tr~ng vi~c làm và
nghé nghi~p. Cac bien giai thich là bien a d~ng phân lo~i và thû W
dliqc ma l~i co gia tri 0 và 1, nh~n gia tri là 1 neu diéu ki~n dliqc thoa
man.

Ket qua hôi qui logistic da lo~i cac yeu t6 không c6 y nghïa vé m~t

th6ng kê gÔm tlnh tr~ng hôn nhân, trinh di? chuyên môn và nghé
nghi~p. Cac bien con l~i co y nghïa vé m~t th6ng kê c6 vai tro it nhiéu
den st! ra di cua ngliài dân CG là tu6i, giâi tinh, trinh dQ van hoa và
tlnh tr~ng vi~c làm.

d bang 1 cQt 1 bieu thi xac suât di chuyen tinh bâng phliang phap
tliang quan 2 bien, cQt 2 bieu thi xac suat di chuyen da hi~u chinh là
xem xét st! thay d6i cua bien này trên ca sa giu nguyên cac bien khac.
Ket qua phân tich cac d~c diem ca nhân nhli sau :

1. D6i vâi yeu t6 tu6i cho thây râng tu6i càng tre thi vi~c ra di
càng dè dàng. C6 cùng chung cac d~c diem vé giâi tinh, trinh dQ van
hoa và vi~c làm thi giua cac nh6m tu6i co st! chênh l~ch xac suât di
chuyen kha cao, trung binh co 8,9% ngliài anh6m tu6i 13-24 ra di thi
anh6m tu6i 25-34 xac suat di chuyen chi con 3,7%. Nhung ngliài trên
55 tu6i hâu nhli xac suât rài CG rât thâp, trong 100 ngliài thi chi con
c6 2 ngliài rài CG.

2. Nu giâi co xac suât di chuyen nhiéu han nam giâi. Nam và nu
cùng co chung cac d~c diem nhli nhau vé tu6i, trinh dQ hQc vân và tlnh
tr~ng vi~c làm, thi phl,l nu co xac suât di chuyen là 5,9% trong khi d6
ty l~ này cua nam giâi là 3,6%. Kiem chûng này mQt lân nua the hi~n

tht!C tr~ng vé giâi trong di chuyen mà cac nghiên cûu trliâc dây aVN
và anhiéu qu6c gia trong vùng Dông Nam A da khâng dinh (UNDP,
1998); diéu này cung phù hqp vâi tinh trQi cua nu giâi adân cli Thành
ph6 Hô Chi Minh.

3. Ket qua con cho thây ngliài co trinh dQ van hoa cao c6 xac suât
ra di cao han nhung ngliài co trinh dQ van hoa thâp. Nhung ngliài c6
trinh dQ tù lâp 6-9 c6 ty l~ di chuyen cao han 1,5% so vâi ngliài co
trinh dQ dliâi lâp 6, nhung ngliài co trinh dQ tù lâp 10-12 co xac suât
di chuyen cao han gân gâp 2 lân (2,9%) so vâi ngliài co trinh dQ tù lâp
6 den lâp 9. Diéu này cho thây ra ràng là nhung ngliài tre tu6i càng
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co trinh dQ he;>c van cao thl càng kh6 co thê kiêm dugc vi~c làm Ci làng
quê phù hgp vâi trinh dQ và y mu6n cua he;>.

4. Trong s6 nhùng ngtfài that nghi~p và nhùng ngtfài không làm
vi~c (nQi trg, he;>c t~p, già ca, mat sûc lao dQng.. ) co cùng d~c diêm vê
giâi tinh, tuÔi và trinh dQ he;>c van thi ngtfài that nghi~p c6 xâc suat
di khüi CG cao gap 4,3 lân so vâi ngtfài không làm vi~c. D6i vâi ngtfài
that nghi~p, mong mu6n di chuyên dên thành ph6 dê co vi~c làm là
mQt diêu chinh dâng, thêm vào do khoang câch ngân so vâi câc nai
khâc Ci trong và ngoài tinh Long An nên ngtfài dân CG sè dè dàng dên
thành ph6 tlm vi~c làm.

Bàng 1 : Cac yéu ta ành hLtdng dén vi~c di chuyên dén TP.HCM

Cac yéu t6 anh huèlng
Il

Xac sUélt di chuyén Xac sUélt di chuyén*

Tuai
--

Nh6m tuai 13-24

i

0,054 0,089

Nh6m tu6i 25-34 0,019 0,037

Trên 55 tu6i 0,003 0,018

Giôi tfnh

Nam 0,021 0,036

Nu 0,031 0,059

1

Trlnh dé) hQc van

Lôp 1-5 và chua di hQc 0,014 0,034

Lôp 6-9 0,036 0,049

Lôp 10-12 0,052 0,078

Vi~c làm

That nghi~p
1

0,075 0,091

Không làm vi~c:di hQc,già 0,029 0,021

s6 quan sat
1

7.056 7.056

Ngu6n: Két qua diéu tra di dân nông thôn-thành thi, Vi~n Kinh té, 1999.

* Mc suat di chuyén tfnh bang hoi qui logistic khi giu nguyên cac bién khac.

Ngoài nhùng d~c diêm câ nhân, kêt qua hôi qui logistic con cho
thay mQt vài yêu t6 cua gia dlnh co anh huCing dên xâc suat di chuyên
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khoi CG. Trong tÔng so 914 hl) gia dinh dligc chl;m co 124 hl) gia dinh
co ngliè1i rè1i CG nam 1998 tra vê sau (dligc ma so là 1) và 790 hl)
không co ngliè1i di chuyên (ma so là 0). Cac bién dl)c l~p gom co: nguon
thu nh~p chinh cua gia dinh tlt nông nghi~p (co' = 1) ; tÔng di~n tich
nhà a; so thành viên trong hl) kê ca nhùng ngliè1i vâng m~t (hl) co 1
3 ngliè1i, hl) co 4-5 ngliè1i, hl) co 6-7 ngliè1i và hl) co trên 8 ngliè1i), mûc
dl) giàu co cua hQ: thâp, trung binh và cao (xem thêm chi so giàu nghèo
achlidng 5) và y kién danh gia cua chu hl) cho râng vi~c di chuyên là
diêu tot cho gia dinh, khom âp và dât nlilk.

Két qua hoi qui logistic cho thây cac bién co y nghia vê m~t thong
kê là: nguon thu nh~p chinh cua gia dinh tlt nông nghi~p và so thành
viên trong hl) co tac dl)ng dén vi~c di chuyên cua cac thành viên trong
hl) gia dinh. Cac bién không co tac dl)ng dén vi~c di chuyên cua thành
viên trong hl) là: mûc dl) giàu co, di~n tich nhà avà y kién cua chu hl)
cho râng vi~c di chuyên là diêu tot cho gia dinh, khom âp và dât nliâc.

Bang 2 cho thây xac suât di chuyên cua hl) gia dinh ty l~ thu~n

vâi qui mô hl) gia dinh khi co cùng nguon thu nh~p chinh. Qui mô
hl) càng Mn thi xac suât di chuyên càng cao khi cac hl) này co cùng
nguon thu nh~p giong nhau. Hl) co 1 dén 3 ngliè1i xac suât di chuyên
là 2,8% thi nhùng hl) co 4-5 ngliè1i xac xuat di chuyên cao hdn 8,6%.
Th~m chi hl) co trên 8 ngliè1i thi xac suât di chuyên cua nhùng hl) này
cao hdn 6,6 lân so vâi hl) gia dinh chi co 1-3 ngliè1i. Phân tich bâng
tlidng quan 2 bién (cl)t 1 bang 2) cho thây co 27,5% hl) trên 8 ngliè1i
trong tÔng so hl) co trên 8 ngliè1i rè1i khoi CG so vâi cach tinh bâng hoi
qui logistic chi co 15,25%.
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Bàng 2 : Cac yéu to cùa gia dinh tac dQng dén vi~c di chuyên

Cac yéu té cua gia dlnh Xac suat Xac suat

tac dQng dén vi~c di chuy~n dichuy~n di chuy~n*

Qui mô hi? gia dinh

Gia dinh co 1-3 ngLtoi 0,0470 0,0284

Giadinh c6 4-5 ngLtoi 0,1000 0,1147

Gia dinh co trên 8 ngLtoi 0,2750 0,1525

Nguon thu nh~p chinh cua gia dinh

Tù nông nghi~p 0,0960 0,1032

Tù phi nông nghi~p 0,1660 0,0681

1

s6 quan sat (56 hi?) 914 914

Nguon: Két qua diéu tra di dân nông thôn-thành thL Vi~n Kinh té, 1999.

*Xac suat di chuy~n tinh bâng hoi qui logistic khi giù nguyên cac bién khac.

So sanh giua cac hQ co nguÔn thu nhl%p chinh tù nông nghi~p và
phi nông nghi~p khi co cùng diêu ki~n so ngllài song trong hQ nhu
nhau, ta thây hQ co nguÔn thu nhl%p tù nông nghi~p xac suât co ngllài
di chuyén nhiêu han 3,5% so vai hQ co nguÔn thu nhl%p tù phi nông
nghi~p.
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NHUNS NSIiIJI DI CHUYEN T{\I
THÀ NH PHO HO CHI MINH

8

GiOi tlliêu Thành phI Ho Chi Minh.

Patrick Gubry
Lê Thj Huang

Vê mât dân s6 hoc, lich stt Thành ph6 Hô Chf Minh (tnidc dây
là thành ph6 Sài CÔn) dâ trai qua nhiêu bién d{lng(l). Vào cu6i

thé ky 19, thành ph6 dâ trd thành trung tâm kinh té ldn nhat Vi~t

Nam và tù d6 dén nay vân gilt dugc vi tri này bat chap nhùng thang
trâm cua lich stt.

1. MQt Ijch sù dây bié'n dQng

Thành ph6 Hô Chi Minh là dô thi ldn nhat Vi~t Nam. Theo két
qua TÔng diêu tra dân s6 nam 1999, dân cu dô thi cua thành ph6 là
3,7 tri~u nglidi trên tÔng s6 dân là 5 tri~u nglidi. Thé nhung qua trinh

(1) Ngày 2 thang 7 nâm 1976, ky hc;>p thù 6 cùa Quoc h9i quyét dinh d5i thành pho Sài
G6n là Thành pho Ho Chi Minh.
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phat triGu dân s6 cua thành ph6 diên ra không dêu d(m và trong qua
trinh ây, nhiêu Mn dân s6 thành ph6 dâ giam di (bang 1, biêu dô 1).
Nhùng biên dQng này do dân cu di chuyên trong vùng cu tru cua minh,
và bât ky cUQc diêu tra nào vê chuyên dich dân cu dên TP.HCM dêu
phai luu y dên yêu t6 này.

Vi~c danh gia diên biên dân s6 t~i TP.HCM không phai là mQt
công vi~c dê dàng do nhiêu nguyên nhân: do thiêu tài li~u san co t~i

chÔ, do dù li~u luu trù thiêu chinh xac con nhùng cUQc tÔng diêu tra
dân s6 dung nghia thi chi mâi dugc thl/C hi~n gân dây, do không thê
tiên hành diêu tra dân s6 vào nhùng thÔ'i ky co chiên tranh và do thÔ'i
gian gân dây không tiên hành xac dinh dân s6 dô thi th~t sI/ t~i cac
qu~n vùng ven.

Tuy nhiên nêu kêt hgp nhiéu nguôn tài li~u khac nhau, chung ta
co thê dua ra nhùng s6 li~u tu<1ng d6i hgp ly: Bang 1 thê hi~n diên
biên dân s6 cua dô thi Sài Gon - TP.HCM tù nâm 1698 (nam thành
ph6 chinh thûc dugc thành l~p) dên nam 1999 (nam tiên hành TÔng
diêu tra dân s6 gân dây nhât). Bang 1 tinh ca dân cu Chg Lân vi trên
thl/C tê xét vê m~t kinh tê, Chg Lân luôn luôn là mQt phân thuQc dô
thi Sài Gon dù trong mQt thÔ'i gian dài giùa Chg Lân và Sài Gon co
mQt vùng hoang vu không ngl1Ô'i d. Nhùng nam ghi trong bang 1, hoi[lc
là nhùng m6c quan trçmg trong lich sU' thành ph6 hoi[lc là nhùng nam
co tiên hành thu th~p dù li~u di[lc bi~t nào do. Diên biên dân s6 thê
hi~n mûc tang trudng tif nhiên và s6 chênh l~ch di cu, nhling dông
thÔ'i cung phan anh vi~c thành ph6 ngày càng md rQng di~n tich theo
dà gia tang dân s6. Ngay khi md rQng ph~m vi hành chinh, mQt bQ
ph~n dân cu truâc giÔ' vân bi xem là "nông thôn" trong thÔ'i gian ngân
trd thành dân cu "dô th!,. Chung ta dêu biêt khi di~n tich mQt thành
ph6 tang lên, diêu do se t~o nên sI/ "nhay V9t" vê m~t dân s6: dân s6
Sài Gan tang nhiêu tù 1881 dên 1900 (khi sap nh~p bay làng vùng ven
cua thành ph6 vào nam 1894 và 1895), tù 1943 dên 1945 (khi tinh Gia
Dinh dugc thành l~p theo nghi dinh ngày 11 thang 5 nam 1944)
(Nguyên Dinh Dâu, 1998). Nam 1976, do tÔ chûc l~i vê m~t hành
chinh nên tinh Gia Dinh và mQt s6 khu vl/c phl,l c~n khac dugc sap
nh~p vào TP.HCM . Khi nghiên cûu diên biên dân s6 thành ph6, dang
le phai tinh dên IU<Jng dân cu dô thi cua cac vùng này nhling mQt s6
ngl1Ô'i di tan khoi thành ph6 sau ngày 30 thang 4 nam 1975 dâ làm
ngl1Ô'i ta quên bang diêu trên.

(1) Xem 56 li~u chi tiét ti;li Bàng 2. Xem thêm Lê Th! HUdng, 2000.
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Nghiên cûu diên bié'n dân so cua Sài Gon - TP.HCM ta thây dân
so thành pho giam m~nh sau khi thành pho bt ngu'ài Phap chié'm dong
(ngày 17/2/1859), nhât là sau nhùng cUQc d\lng dQ khoc li~t Ci Chi Hoa
phia Bâc thành pho (ngày 24 và 25/2/1861) và sau khi ngu'ài dân di
tan khai khu vvc Bé'n Nghe(1) (Meyer, 1985).

Sau do, trong suot thài ky thuQc dta dân so tié'p t\lC tâng tru'Cing
mQt cach tu'ang doi Ôn dtnh (tù nâm 1881 dé'n nâm 1945 là nâm Chu
tich HÔ Chi Minh dQc ban Tuyên ngôn dQc l~p t~i Hà NQi, ty l~ tâng
tru'Cing trung binh hàng nâm là + 4,6%; tù 1881 dé'n 1943, tru'ac khi
sap nh~p nhiêu khu vvc vùng ven vào Sài Gon, ty l~ tâng tru'Cing hàng
nâm là + 3,4%); trong giai do~n chié'n tranh chong Phap Ci Dông
Du'ang, ty l~ tâng tru'Cing cao han: (+ 6,5% moi nâm tU 1945 dé'n 1954).
Thài ky thuQc dta chinh là thài ky xây dtfng cac ca sci h~ tâng quan
trQng và cung co bQ may hành chinh thuQc dia. Chung ta dùng quên
là thài ky thuQc dta bât dâu Ci Sài Gon sam han Ci Hà NQi (nâm 1888)
han mQt phân tu' thé' kY. Luc do Sài Gon du'çtc m~nh danh là "Hon ngQc
Viên Dông", là va bQC hào nhoang cua ché' dQ thvc dân Phap. Sài Gon
cung là thu phu cua cac nu'ac Dông Du'ang cho dé'n nâm 1902 là nâm
Hà NQi bât dâu dam nh~n nhi~m V\l này.

(1) Thành Sài Gon bi mÇlt ddn vi Phap do Dô doc Rigault de Genouilly chi huy chiém
. déng ngày 17/2/1859 nhl1ng sau dé trong nhiéu thang phla dat lién thành Sài Gan bi

dGlo quân cùa Nguyên Tri Phl1dng bac vây. Quân Phap dén tiép vi$n vào dau nam
1861. Ngày 25/2/1861, Dô doc Charner dân dau mQt Itlc 111<;1ng hài quân chiém don Chl
Hoa, danh dau thoi ky Sài Gon hoàn toàn bi Phap chiém d6ng.
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Bàng 1 :. E>anh gia dien bien dân so khu dân cu' dô thj
Sài Gon-Thành pho Hô Chi Minh tU 1698 den 1999
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Ngu6n:

(1) So li$u dVa ra vào nam 1998 nhân dip ky ni$m 300 nam ngày thành I$.p thành pho.

(2) Nguyên E>1nh Elau, 1998 (tÔng h<;1p nhiéu bao cao hành chinh khac nhau).

(3) Baudrit, 1943 (Bang dân 50 Sài Gè>n-Ch<;1 Lôn tù 1907 dén 1941, niên giam thong

kê Elông DVdng & tài li$u IVu tru cua Chfnh quyén Trung Ky).

(4) Tran Van Giàu & Tran Bé;lCh Elàng (chu biên), 1998 (tÔng h<;1p nhiéu bao cao hành

chinh khâc nhau).

(5) Vi$n Ouy hOé;lCh Elô thi và Nông thôn Ouoc gia, 1994 (nêu két qua mQt cUQC tÔng

diéu tra dân 50).

(6) Niên giam thong kê Vi$t Nam 1949-1950.
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(7) Nhin l<;li Iich 5Ù tù 1948 (niên giam th6ng kê ElOng Ol1dng 1947-1948).

(8) Niên giam th6ng kê Vi~t Nam 1952-1953.

(9) Eliéu tra dân 56 1958, 1962 và 1967.

(10) Niên giam th6ng kê Vi~t Nam 1958-1959.

(11) Uôc doan dl,la trên xu thé dâ qua.

(12) Elanh gia ngày 30 thang 4 nam 1975 dl,la vào nhang da li~u co 5àn.

(13) Tông diéu tra dân 56 1979, 1989 và 1999 (danh gia dân 56 dô th! nam 1999).

4 Triêu
1999

3

2

1926
1900 1907

J~18~8;1====:1=i~~==~__--=~ Jo . ·1911

Hinh 1 : Diên bién dân so dô thi Sài Gon - Thành pho Ho Chi Minh
tù' 1881 dén 1999.

Nam 1931, Sài Gon và Ch<J Ldn sat nh~p làm mQt . Trong thè1i
ky chien tranh Bông Duong, Sài Gon d~t dudi slJ cai tr! cua Phap cho
den nam 1954. Hot;lt dQng cua thành pho gân liên vdi chien tranh và
do fi nông thôn bât on, nhiêu ngtiè1i da tim dén thành pho lanh nt;ln.

vê tinh hinh dân so thành pho sl;lt giam mt;lnh (-5,3% mÔi nam)
tù 1954 den 1958, chung ta chi c6 thé dua ra nhùng gia thuyet sau dây:
udC lugng dân so thành pho vào nam 1954 qua cao so vdi thlJC te; dân
so tàng nhiêu vào nam 1954 vi theo tinh thân hi~p d!nh Genève ngtiè1i
miên Bâc mà da so là giao dân dâ di cu và dinh cu tt;li thành pho, sau
d6 mQt so ngtiè1i di cu rè1i thành pho di sinh song tt;li cac tinh lân c~n;

nhùng ngtiè1i den thành pho ti nt;ln chien tranh quay vê nông thôn;
diêu tra nam 1958 udC IU<Jng dân so thành pho thâp han so vdi thlJc
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tê... Va ll:li nhung so li~u cua toàn bQ thai ky này không dang tin c~y

l
~ (1)

am .

Khi hoa binh l~p ll:li, dân so dân dân tang tnidng trd ll:li (tü 1958
dên 1962 trung binh là +0,9%, tü 1962 dên 1967 trung binh là +4%)
nhting chung ta cân nhâ ding gân nhu trong suot thai ky này, ty l~

tang trudng trên co lë không cao han ty l~ tang trudng tlf nhiên bao
nhiêu. Quan diêm công giao cuang quyêt cua T6ng thong Di~m (T6ng
thong chê dQ Sài Gon, b! am sat nam 1963) chàc chàn da không
khuyên khich vi~c hl:ln chê sinh dè.

Tù 1967 dên 1975, khi cUQc chiên dâu chong My và Chinh quyên
miên Nam ngày càng ac li~t, ca mQt làn song ngliai tù miên quê d6
vê Sài Gon. MQt m~t, do cac dgt càn quét quân slj rao riêt làm cho cac
vùng nông thôn mât an ninh hoàn toàn, cac vùng này ll:li con b! may
bay rai chât dQc hoa hQc nua; m~t khac, Chinh quyên miên Nam Vi~t

Nam ap d\mg chinh sach gom dân vào cac âp chiên lugc dê dân chung
không liên ll:lc dugc vâi quân du kich cua M~t tr~n Dân tQc giâi phong
(Vi~t cQng); nhung bi~n phap gom dân này da tach rai ngliai nông dân
khoi dÔng rUQng, hl;> không con cày cây dugc nua và phai chl:lY vê
thành pho dê tim cach sinh song.

Ngày 30 thang 4 nam 1975, khi quân dQi cach ml:lng tiên vào giâi
phong Sài Gon, danh dâu ngày kêt thuc chiên tranh Vi~t Nam và
thong nhât dât nuâc·, khi cac doàn quân cach ml:lng tiên vào thành
pho, thi vi~c uâc lugng dân so vô cùng kho khan do trong thai ky này
ra ràng không hê tiên hành mQt cUQc diêu tra dân so nào ca(2). Trong
diêu ki~n nhu v~y diêu cân th~n han ca là suy diên dlja trên xu thê

(1) Trong Niên giam thong kê 1949-1950 c6 n6i rô trong phan "Lai mè1 dau" nhl1 sau:
"Tû nam 1936, tl;l.i Vi$t Nam chl1a c6 tién hành tông diéu tra dan so bao già'. Lan l1ôc
111~ng dân so cuoi cùng tl1dng doi chfnh xac là vào nâm 1943. Trong chl1dng này chung
tôi c6 sà dl)ng nhùng két quà l1ÔC 111qng d6 liên quan dén cac vùng khac nhau cùa Vi$t
Nam.
Nam 1951, ngl1à'i dung dau mai tlnh dl1qc kiém soat da dl1a ra l1ôc 111qng vé dan so cùa
tlnh minh. Do bay già' tinh hinh an ninh không ôn dinh, nên nhùng l1ôc 111qng này chi
tl1dng doi chfnh xac thôi; dù v~y nhùng sOli$u ay cOng hùu fch vi giup ta thay dl1qc tam
quan tre;>ng cùa chûng.
(2) Kh6 khan càng gia tang khi ngl1à'i ta không thé phân bi$t dl1qc nhùng ngl1à'i song
tl;l.i cha và nhùng ngl1à'i ti nl;l.n tl;l.m thà'i, d~c bi$t là trong nhùng thang cuoi cùng cùa
cUQc chién. Do v~y, nhùng s6 li$u tù cUQc th6ng kê dành cho cUQC bau cà cà nl1ôc cùa
Chfnh quyén dl1qc dùng dé tfnh Il;l.i nhùng l1ÔC doan s6 ngl1à'i ra di khôi thành pho và tl
1$ tâng tl,t nhiên cùa dan s6. Diéu này càng kém chfnh xac d6i vôi cac s6 li$u dân s6
khi tlnh Gia Dinh vôi 10 ddn vi hành chlnh cap qu~n hUY$n dl1qc sap nh~p vào tù nam
1976.
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qua khû dê d~lt den mQt sô dân tôi thiêu cua vùng dô thi.

Thài ky 1975-1979 da co mQt sô dân kha lân xuât cu ra khoi
thành phô, làm cho st! gia tang dân sô chung cua thành phô rât thâp.
Giai do~n này co thê chia làm 2: thài ky 1975-1976, vâi mQt tôc dQ
gia tang ro r~t khoang 2,8%, nhà vào nhùng thay dÔi dan vi hành
chinh, sat nh~p tinh Gia Dinh, nhu'ng vâi mQt st! ra di dang kê(l); 1976
1979, vâi tôc dQ gia tang hàng nâm 3,4%, chu yeu là st! gia tang dân
sô W nhiên.

Nguyên nhân cua vi~c xuât cu là do:

- Nhùng "ngu'ài tY. n~n chien tranh" nay tra vê làng quê cu;

- MQt bQ ph~n dân cu, chu yeu là nhùng ngu'ài không phai gôc
thành phô dugc dua vê nông thôn, d~c bi~t là vê cac vùng kinh te mâi,
theo chuang trinh "tai dinh cl1" cua chinh phu.

- Nhiêu ngu'ài xuât cu trai phép ra nuâc ngoài, do là hi~n tugng
"vugt biên".

St! Sl,lt giam này phân nào da dugc bù dâp do co mQt sô can bQ tif

miên Bâc chuyên vào cùng vâi gia dinh hl;>'

Tù 1979 den 1989, dân sô thành phô gân nhu không thay dÔi
(+0,3% moi nâm): dâu giai do~n này, luÔng di tan vàn tiep tl,lC diên ra,
phân lân ngu'ài di tan là ngu'ài Vi~t gôc Hoa; tang truang kinh te kém
nên công an vi~c làm it; nguyên nhân cuôi cùng là vi~c kiêm tra hQ
khâu rât gât gao. Nhu v~y, st! tang truang Wnhiên chI vùa du dê bù
dâp sô lugng ngu'ài ra di.

Giai do~n gân dây (1989-1999) dugc danh dâu bàng chinh sach dÔi
mâi do D~i hQi Mn thû 6 Dang CQng san Vi~t Nam dê ra vào thang
12 nam 1986: nên kinh te Vi~t Nam ma ci'ia và th! tru<irig dugc W do
hoa. Ket qua cua vi~c ma ci'ia ngày càng thây rO. Vi~c kiêm soat hé)
khâu bât nghiêm ng~t han, tang truang kinh te m~nh han, diêu này
thu hut ngày càng nhiêu ngu'ài den thành phô han. Nhu'ng diêu ng~c

nhiên là den khoang 1996, khi di~n tich xây dt!ng cua thành phô da
ma rQng han rât nhiêu, dân sô TP.HCM mâi tra l~i mûc nam 1975.

(1) Jacqueline Desbarats (1987, tr. 53) dan nhiéu nguon s6 li~u Vi~t Nam khélc nhau

(Liberation Radio, Saigon Domestic Service, Sài Gan Giài Ph6ng), da 110C doân tù

thâng 5/1975 dén thâng 2/1976, c6 khoàng tù 430.000 - 500.000 ngl1ài da ra di. (Trong

nhùng ranh giéJi hành chinh nào?). Ml,Ic tiêu cùa chinh phù là làm sac giàm dl1<;jc 2 tri~u

ngl1ài trong dân s6 chung cùa Sài Gan vào cu6i nam 1976.
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Trong suot thai gian tU 1989 dên 1999, ty l~ tang trLtÔ'ng dân sa trung
blnh hàng nam là 2,7%, cao hO'n ty l~ tang trLtÔ'ng tlj nhiên dLtgc Ltac
lLtgng trung binh là 1,4% trong cùng thai ky (Ban Chi d~o Tong diêu
tra Dân sa và Nhà Ô' TP.HCM, 2000). NhLt v~y ngay tU th~p niên vua
qua, ty l~ tang trLtÔ'ng do dân sa nh~p cLt da tLtO'ng dLtO'ng vai ty l~ tang
trLtÔ'ng W nhiên và trong nhang nam gân dây nhât cao hO'n ty l~ tang

? h' A (l)trLtO'ng W n len .

Tom l~i, chung ta thây dân sa thành pho da giam sut ft nhât ba
lân: lân thû nhât tU 1859 dên 1861 (khi bi Phap xâm lLtgc), lân thû
hai tU 1954 dên 1956 (khi chiên tranh Dông DLtO'ng kêt thuc) và lân
thû 3 tU 1975 dên 1979 (khi chiên tranh Vi~t Nam kêt thuc). NhLt v~y
hi~n nay co thê co nhang "ngLtai trÔ' vê" tU nhang vùng nông thôn
trong hai giai do~n sau này.

II. Mc}t trung tâm dân sÔ nàng dc}ng

Bang 2 trinh bày nhang da li~u dân sa mai nhât cua TP.HCM.
DO'n vi hành ~hinh TP.HCM nâm trên mQt vùng rQng lan: cac huy~n

ngo~i thành chiêm 79% tong di~n tich và 18% tong sa dân. Vi v~y

muon nghiên cûu vùng dô thi cua TP.HCM cân phai xac dinh mQt cach
chinh xac dân sa dô thi.

Công vi~c này không phai dé dàng. Tong diêu tra dân sa cung câp
sa li~u vê dân sa dô thi Ô' cac huy~n ngo~i thành, nhLtng dân sa cua
toàn bQ vùng ngo~i vi cac qu~n nQi thành dêu dLtgc tinh là dân sa dô
thL mà hi~n nay quan ni~m nhLt v~y ra ràng là không chinh xac. Vi
v~y chung tôi dâ chia dO'n vi hành chinh TP.HCM thành ba vùng: vùng
nQi thành (100% dân sa là ngLtai dô th!), vùng ban nQi thành (cân phai
xac dinh ra ty l~ dân sa dô thi vùng này là bao nhiêu) và vùng ngo~i

thành (dân sa dô thi do Tong diêu tra dân sa cung câp).

Theo cach tinh này dân sa dô thi TP.HCM Ltac lLtgng là 3.657.644
ngLtai, chiêm 73% dân sa thành pho. Con sa này gÔm dân sa dô thi
cac qu~n nQi thành, dân sa dô thi vùng ban dô thi sat khu vljc nQi
thành và ca dân sa nhang khu dân cLt dô thi vùng ngo~i thành vi toàn
bQ nhang cLt dân cac vùng này dêu tham gia vào ho~t dQng kinh tê cua
TP.HCM. Trong tLtO'ng lai gân, TP.HCM, thành pho Biên Hoa nâm Ô'
phia Dông Bâc thành pho thuQc tlnh DÔng Nai. Biên Hoa hi~n nay dâ
hoa nhip vai cac ho~t dQng kinh tê cua TP.HCM. Hai thành pho së co

(1) E>anh gia này già thiét rang cac dQt Tông diéu tra dân so liên tiép nhau co dQc tin

cfJ.y nhl1 nhau, mà diéu này thi can phài thâm tra 1i;lÎ.
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nhiéu quan h~ kinh té vâi nhau nhling vân se dQc l~p vâi mi[lt hành
chfnh.

80 vâi cac dçtt TÔng diéu tra dân so trliâc dây, chung ta nh~n thây
nhà cac cUQc v~n dQng cua chinh q~yén, cac qu~n trung tâm dang co
hi~n tliçtng "gian dân" vé phia cac qu~n ngo;;ti thành. Nhling ngliài di
chuy€n thi vân thfch dinh cli t;;ti cac qu~n trung tâm gân vâi nai xuât
phat cua h<;> nhât.

Cac thap tuÔi cua Vi~t Nam, TP.HCM (vùng dô thi) và tinh Long
An (vùng dô thi) da dliçtC thiét l~p dl/a trên nhung két qua ban dâu
cua TÔng diéu tra Dân so nam 1999. Hinh 3 th€ hi~n ty l~ nam giâi
tliang ûng vâi cac thap tuÔi trên (nguÔn: Ban Chi d;;to TÔng diéu tra
Dân so và Nhà a Trung Liang, 1999b).

Cac thap tuôi này co di€m chung là phân khuyét rô r~t bên nam
giâi tù 45 tuÔi tralên (nhung thé h~ nhung ngliài tù 19 tuÔi tralên
vào nam 1975 và da chiu nhiéu tôn thât trong chién tranh) và phân
co l;;ti aphân day thap do gân dây ty smlt sinh giam. Thap tuÔi vùng
nông thôn Long An và Vi~t Nam rât giong nhau vi dân so nông thôn
chiém ty l~ cao trong tÔng dân so Vi~t Nam (76,5%); ngoài ra thap
tuÔi vùng nông thôn Long An giong vâi thap tuÔi Cân GiuQc dliçtc thiét
l~p ba thang trliâc d6 khi chung tôi tién hành diéu tra. Diéu do chûng
tü cac du li~u co dQ tin c~y cao (xem bài "Giâi thi~u Cân GiuQc").
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Bàng 2 : Di~n tich, dân 50 và don vi hành chanh Thành pho Hô
Chi Minh vào dQt TÔng diéu tra dân 50 nam 1999

Qu~n Di~n 80 h9 T5ng TY suat M~t d9 Dân so Dân so

trch gia dinh dân so . nam
(dân/km2)

dô th! vào dô thi

(km2) giôi (%) TTCD8 l1ôcll1çlng

(dân)* (dân)

TP.HCM 2.093,7 1.017.841 5.037.155 48,1 2.406 4.204.662 3.657.644

Qu~n 440,0 820.545 4.124.287 47,9 9.373 4.124.287 3.577.269

Vùng dô th!

Cà vùng dô 140,3 660940 3384106 47,7 24120 3384106 3384106

th!

Qu~n 1 7,6 47421 226736 46,6 2983.4 226736 226736

Qu~n 3 4,8 44165 222446 46,6 46343 222446 222446

Qu~n 4 4,0 34535 192007 47,4 48002 192007 192007

Qu~n 5 4,1 40247 209639 47,1 51 131 209639 209639

Qu~n 6 7,0 47309 253166 47,9 36167 253166 253166

Qu~n 8 18,8 62786 328686 48,1 17483 328686 328686

Qu~n 10 5,7 46438 239927 47,3 42092 239927 239927

Qu~n 11 5,0 43777 238074 47,7 47615 238074 238074

Go Vap 19,2 65670 308816 48,4 16084 308816 308816

Tân Binh 38,5 114089 578801 48,6 15034 578801 578801

Binh Th1;lnh 20,5 78542 402045 47,6 19612 402045 402045

Phu Nhu~n 5,1 35961 183763 47,3 36032 183763 183763

Vùng ban dô th!

Cà vùnbân 299,7 159605 1
740181 48,9 2470 740181 193163

dô th! (**) ,

Qu~n 2 50,2 21 730 102 001 48,9 2470 740181 193163

Qu~n 7 35,9 23542 111 828 48,7 3115 111 828 30753

Qu~n 9 131,1 32573 148582 49,5 1 314 148582 12778

Qu~n 12 52,5 36895 168379 49,2 3207 168379 47988

Thù Dûc 48,0 44865 209391 48,3 4362 209391 85222

Huy~n 1 653,7 197296 912868 49,1 552 80375 80375

Vùng nông thôn

Cù Chi 428,5 58375 254803 48,7 595 11 310 11 310

H6c Môn 109,5 43177 204270 49,0 1 865 15861 15861

Binh Chânh 303,3 71 090 332089 49,4 1 095 37537 37537

Nhà Bè 98,4 12830 63149 49,3 642 15667 15667

Can Gia 714,0 11 842 58557 48,9 82 . -
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*Theo djnh nghia hành chinh cùa T6ng diéu tra dân so
** Khai ni~m mai dê chI nhung qu~n mai thành I~p. Nhùng qu~n này chinh thuc là qu~n

nQi thành, nhung do cd sè1 hGl tang yéu kém và m~t dQ dân so thap, cac qu~n này trông

giong huy~n ngoGlÎ thành hdn là qu~n nQi thành. Do do, không thê xem toàn bQ dân s6
cac qu~n này là dân so dô th! dUQc.

Nguôn: Két quà cùa 3% T5ng diéu tra dân 50 thang 4/1999 (Ban ChI d~o T5ng diéu tra

Dân 50 và Nhà è1 Thành pho Ho Chi Minh, 2000)

Vi~t Nam 1999
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Vùng nông thôn Long An 1999
85 +

80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30·34 !

25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4 I----,------,--J-

700 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700

110000

142

Hlnh 2 : Thâp tuoi eua Vi~t Nam, Thành pho Hô Chi Minh (vùng dô
th!) và tinh Long An (vùng nông thôn) thê hi~n theo nh6m 5 tuoi.

NamINù

x 100

120 ~~----------------------__,

20

o - Tu6i

0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84
5-9 15-19 25-29 35-39 45-49 55-59 65-69 75-79 85 +

Hlnh 3 : Ty I~ nam gidi theo nh6m tuoi Ci Vi~t Nam, Thành pho
Hô Chi Minh (vùng dô thi) và tinh Long An

(vùng nông thôn) nam 1999.
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Biêm khac giua cac thap tuai là thap tuai TP.HCM phÔng lên vào
cac lûa tuai trong dQ tuai lao dQng do co st! di chuyên tù nông thôn ra
thành pha.

Buèfng biêu dièn ty l~ nam gi<li theo lûa tuai (hinh 3) cho thây ty
l~ nam gilli cao han 100 khi sinh, cac ty l~ nam gilli giàm di do co
nhiêu phl:l nu nông thôn nh~p cu vê TP.HCM và cac ty l~ nam gilli iJ
dQ tuai 45 triJ lên giàm m~nh do nguyên nhân chien tranh.

III. Thành ph6 H6 Chi'Minh: mQt trQng di~m kinh t~.

Thành pha HÔ Chi Minh là nai t~p trung phân lc1n ho~t dQng kinh
te cua cà nUllc. Dân sa thành pha chi chiem 6,6% tang dân sa, di~n

tich tt! nhiên chi chiem 0,6% di~n tich cà nullC nhu'ng TP.HCM l~i t~o

ra den 17,6% GDP quac gia, là dia phuang dong gop 37,8% cho nguÔn
thu ngân sach quac gia trong khi ngân sach nhà nullc dành cho
TP.HCM là 11,7%. Biêu do chûng tô ding phân dong gop ngân sach
cua TP.HCM gop phân gilip dâ nhung vùng g~p kho khan h<1n.
TP.HCM cüng là nai thu hlit dâu tu nullC ngoài nhiêu nhât: cho den
ngày 31/12/ 1999, TP.HCM da tiep nh~n 28,7% dâu tu trt!c tiep nullC
ngoài và trong nam 1999, 28,4% dâu tu trt!c tiep nUllc ngoài da dugc
triên khai t~i thành pha.

Neu xét ca "vùng kinh te trçmg diêm phia Nam" bao gÔm BÔng
Nai, Binh Duang, Bà Ria-Vüng Tàu và TP.HCM, tâm quan trçmg cua
vùng kinh te này càng dugc khling dinh m~nh më han nua: "[...] tang
truàng kinh tt cua vùng này cao han tang truàng cua Vi~t Nam 1,5
Mn. Trên phg,m vi cd nuéJc, TP.HCM chitm 60% güi tri xudt khdu, 60%
ngu6n thu ngân sach và 50% gia tri công nghi~p cd nuéJc. ndy là chzta
ki sac thu hilt cua thành ph6 d6i véJi cac nhà ddu tu nztéJc ngoài. [. ..]
TiL 1996 dtn 1999, vùng kinh tt này da tgp trung 146 000 ty d6ng ddu
tu, tlic 45,7% tô?ng ddu tu cd nuéJc và da d6ng g6p tiL 44% dtn 51%
GDP cd nuéJc. Vùng này c6 ba muai hai khu kinh tt méJi, nhiêu khu
kinh tt c6 nhiêu dan vi c6 công ngh~ hi~n dg,i và làm an hi~u qud (BaD
Le Courrier du Viêt-nam, Hà NQi, sa 1841 ngày 08/02/2000)."
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Bang 3 : Vai trô cua Thành pho Ho Chi Minh và Long An
trong nén kinh té quoc gia
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Chi 56 DOn vi 1 Vi$t Nam % 50 vôi cà nl1ôc Nguon

Long An TP.HCM

Dân 56 1999 Ngl1ài 76.324.753 1,7 6,6 (1 )

Di$n tfch Km
2 330.410 1,4 0,6 (1 )

GDP 1997 TV dong 313.623 1,5 17,6 (2)

Dông gôp nguon thu ngân Tri$u

seich qu6c gia 1997 dong 55.398.186 1,1 37,8 (2)

Nh~n ngân seich qu6c gia Tri$u 29.672.740 1,7 11,7 (2)

1997 dong

Dau tl1 tn,tc tiép nl1ôc ngoài 1

(t6ng 56 von tfnh dén Ty $ 36,560 0,8 28,7 (3)

31/12/1999)

Dau tl1 tn,tc tiép nl1ôc ngoài

~$(trong nam 1999) 1,548 2,6 28,4 (3)

(1) Ban Chi dGlo T6ng diéu tra Dân 56 và Nhà èJ Trung l10ng, 1999a.

(2) T6ng Cl.JC Th6ng kê, 1999.

(3) Vietnam Economic Times (Hà NQi), 56 72, theing 2 nam 2000, trang 32.

Riêng vê dâu tu trt!c tiep nuâc ngoài, vùng kinh te tr<;mg di~m

phfa Nam da tiep nh~n 48,9% t6ng von dâu tu cho den 31/12/1999,
66,2% von dâu tu nuâc ngoài Ci Vi~t Nam vào nâm 1999, không k~ dâu
tu khai thac xa bà (Vietnam Economic Times, Hà NQi, so 72, thang
2/2000, trang 32).

Nhung du li~u trong bang 3 gôm ca nhung du li~u vê tinh Long
An, vê Cân GiuQc thuQc Long An cach TP.HCM gân ba muai cây so
chûng tû mQt cach hùng hôn ding trong linh vt!c vi~c làm TP.HCM co
tac dQng lên vùng Cân GiuQc mà chung tôi nghiên cûu nhu the nào.
Nhu'ng con vê diêu ki~n song tht!c te thi sao?

IV. Ml)t mûc sÔng tlidng dÔi cao

Bang 4 cung cap cho ta mQt vài so li~u so sanh mûc song cua Vi~t

Nam, tinh Long An và TP.HCM. Hâu het cac so li~u dêu chûng ta ding
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so vâi mûc song trung binh cua Vi~t Nam n6i chung và tinh Long An
n6i riêng, diêu ki~n song t~i TP.HCM tot hdn: GDP tinh theo dâu
ngl!O'i t~i TP.HCM cao hdn GDP tinh theo dâu nguO'i t~i Long An
230%, so lugng lâp pho thông trung hc;>c cao hdn 26%, so giuO'ng b~nh

t~i cac cd sèl y té' cao hdn Long An 72%, so lugng bac si gioi cao hdn
159%... C6 thê kê thêm rat nhiêu chi so khac t~i TP.HCM phan anh
mûc song cao và ti~n nghi hdn hân nhùng ndi khac.

Bàng 4 : Mue song èJ Thành pho Hô Chi Minh 50 vdi tlnh Long An
và 50 vdi cà midc

Chf 56 l1ôc 1l1<;1ngnam 1999 Ddn vi Vi$t Nam Long An TP.HCM Nguon

GDP/ dau ngl1ài US $* 389 315 1.038 (1 )(2)

Ty 1$ that nghi$p dô th! Ngl1ài
1

(dén 1/10)(%) that nghi$p 6,7 1 6,9 (3)...

/h,tc 1l1<;1ng

lao dQng**

S6 lôp phÔ thông

trung hQc (Iôp 10 dén 12) Lôp 45 39 49 (2)

(trên 100.000 dân)

s6 gil1àng b$nh

(Cd sà Yté nhà nl1ôc Gil1àng 156 154 265 (2)

và tl1 nhân)

(trên 100.000 dân) -+-S6 bac si

291 75(trên 100.000 dân) Bac si 47 (2)

*1 US $ = 14 000 dong.

** Nam tü 15 dén 60 tuÔi; na tü 15 dén 55 tuoL

(1) Ban Chf dq.o Tong diéu tra Dân 56 và Nhà à Trung l1dng, 1999a.

(2) Tông Cl,lC Th6ng kê, 1999.

(3) Le Courrier du Viêt-nam (Hà NQi), 56 1842, ngày 09/02/2000.

Chàc không ai c6 thê phu nh~n râng m~t yé'u cua TP.HCM là n~n

that nghi~p dô th!. Tuy v~y ty l~ that nghi~p tUdng dUdng vâi ty l~

trung binh trên ca nuâc (6,9% èI TP.HCM, 6,7% trên toàn bé? cac thành
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pha aVi~t Nam). Vi dl,l so vai Hà NQi, TP.HCM co nhiéu ho~t dQng

kinh tê phong phu nên ty l~ thât nghi~p thâp han aHà NQi (9,0%)

(Le Courrier du Viêt-nam (Hà NQi), sa 1842, ngày 09/02/2000 dàn kêt

qua mQt cUQc diéu tra cua BQ Lao dQng - Thuang binh và xa hQi tiên

hành ngày 01110/1999). Diéu này khâng d!nh kêt qua diéu tra mà

chung tôi da tiên hành t~i TP.HCM nàm 1994. Theo kêt qua do, sau

khi dên thành pho không bao lâu nguà'i di chuyên da tim dugc vi~c

làm (Truong Si Anh & al., 1996).

Th~t kho xac d!nh ty l~ thât nghi~p anông thôn và c6 lë nên n6i

dên tinh tr~ng khiêm dl,lng thi dung han. Theo kêt qua diéu tra cua

chung tôi nàm 1994 uac lugng thà'i gian co vi~c làm cua cu dân nông

thôn là 73,5%. Nhu v~y khiêm dl,lng chinh là mQt yêu ta quan tr<;mg

thuc day nguà'i dân di chuyên lên thành pha.

Tât ca nhùng kêt qua này cho thây TP.HCM cung nhu ca vùng

kinh tê tr9ng diêm phia Nam là mQt trung tâm kinh tê thu hut nhùng

nguà'i dân co y d!nh rà'i bo nông thôn ra thành th!.
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HÔ gia dillh co ngliiri di chuyén t,i
Thành pllo Hô Chi Minh

Hoàng Kim Chi

Phân tich cac d~c diêm riêng cua hQ gia dinh mà trong do ngl1ài
di chuyên dang sang, cho phép chung ta hiêu nhùng diéu ki~n

sang cua ngl1ài di chuyên t~i TP.HCM. Tuy nhiên chung ta ciing biêt
ding nhùng hQ gia dinh co ngl1ài di chuyên dl1<Jc tim thây trong cUQc
diéu tra này không d~i di~n cho tât ca nhùng hQ gia dinh co nguài di
chuyên tü Cân GiuQc.

1. He} mc}t nglièli chiêm ty l~ cao.

528 ngl1ài di chuyên dl1<Jc diéu tra a TP.HCM sang trong 420 hQ
(4 hQ dl1<Jc lo~i bo vi không nai dl1<Jc vai cac thông tin cua hQ gia dinh
a Cân GiuQc). Thang kê nhùng nguài cùng sang trong cac hQ này co
t6ng sa 1.891 nguài, bao gÔm ba m~, v<J/ chÔng, con, anh em ho~c

nhùng ngl1ài bà con khac cua nguài di chuyên. HQ gia dinh co ngl1ài di
chuyên tü Cân GiuQc dl1<Jc thang kê trong cUQc diéu tra này co sa nguài
binh quân là 4,5 ngl1ài/hQ, thâp han so vai sa ngl1ài binh quân trong
cac hQ gia dinh diéu tra t~i Cân GiuQc. Phân Jan cac hQ co tü 2 dên 7
ngl1ài (chiêm 74,5%), hQ co tü 8 dên 10 nguài chiêm 11%, sa hQ co trên
10 ngl1ài chiêm ty l~ thâp (1,4%). D~c bi~t ty l~ hQ 1 ngl1ài chiêm
13,1%, cao han rât nhiéu so vai ty l~ hQ 1 ngl1ài a Cân GiuQc (3,6%).
80 sanh vai kêt qua T6ng diéu tra dân sa và nhà a 1/4/1999 thi sa
ngl1ài binh quân trong cac hQ co nguài di chuyên ciing thâp han so vai
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qui mô hQ gia dinh chung cua TP.HCM (4,9 ngu'àiJhQ), và ty l~ hQ 1
ngu'ài cua hQ di chuyên cao han hAn so vai hQ dân chung cua TP.HCM
(bang 1). Co thê dây là mQt d~c thù cua hQ gia dinh co ngu'ài di chuyên
aTP.HCM.

Bàng 1 : Phân bo he) co ngLioi di chuyên và he) dân chung cùa
Thành pho Hô Chi Minh theo qui mô he) (%)

-

1

1

1

Qui mô hl? Hl? cô ngLtoi Hl? gia dinh chung èJ

~
dichuyén TP.HCM

--

1 ngLtoi 13,1 5,1

1

2-4 ngLtoi

1

44,0 50,8

5-7 ngLtoi 30,5 32,7

8 ngLtoi trèJ lên 12,4 11,4

Tong cl?ng 100,0 100,0

Nguon: Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Tong diéu tra dân 50 và nhà èJ 1/4/1999.

Il. Chù yêu là lo~i gia dinh h~t nhân.

58,1% trong cac hQ gia dinh co ngu'ài di chuyên dl1gc dieu tra t~i

TP.HCM là lo~i gia dinh h~t nhân (bao gÔm 2 thé h~: b6 m~ và con
cai), ty l~ này cao han so vâi hQ gia dinh aCân GiuQc ca trl1âc và sau
khi co ngu'ài di chuyên dén TP.HCM. Trong khi lo~i gia dinh ma rQng
(co tü ba thé h~ cùng chung s6ng tra lên) chi chiém 18,6%, thâp han
nhieu so vai hQ gia dinh a Cân GiuQc trl1âc và sau khi co ngu'ài di
chuyên di. B~c bi~t, ty l~ lo~i gia dinh chi co ngl1ài di chuyên ho~c chi
co vg chÔng ngu'ài di chuyên s6ng vâi nhau ho~c s6ng vâi nhùng ngu'ài
bà con khac (ngoài ông bà, cha m~, con, anh em và chau) l~i cao han
so vâi lo~i hQ này acac gia dinh co ngu'ài di chuygn aCân GiuQc (bang
2). Két qua dieu tra cüng cho thây: cac hQ di chuygn chi co mQt ngu'ài
di chuyên tü Cân GiuQc chiém tai 84,8%, s6 hQ co 2 ngu'ài di chuyên
chi chiém 9,0%, và s6 hQ co tü 3 ngu'ài di chuyên trCt lên chiém ty l~

thâp, 6,2%. Vi cUQC dieu tra da lo~i bo cac hQ di chuyên ca gia dinh,
nên chfnh vi~c di chuyên cua ngu'ài di chuyên da làm giam ty l~ gia
dinh h~t nhân và gia dinh ma rQng trong cac hQ co ngu'ài di chuyên
dl1Q'C dieu tra aCân GiuQc.
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Bàng 2 : He} co ngùài di chuyên Ci Thành pho Ho Chi Minh
và he} gia dlnh Ci Can Giue}c theo cau truc thé h~
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Lo~i hQ 1 HQ co ngl1ài di HQ co ngl1ài di chuyén

1 chuyén Ci Ci Can GiuQc

TP.HCM
--

Trl1ôc khi di Sau khi di

1

chuyén chuyén

Gia dinh hq.t nhân 58,1 55,1 50,2
L

Gia dinh mCi rQng 18,6 43,8 38,4

Gia dinh chf co vC) ch6ng ngl1ài di 2,4 0,4 4,1

chuyén (ho~c chu hQ*)

1 Gia dinh chf co vC) ch6ng ngl1ài di 7,8 0,7 3,3

chuyén (ho~c chu hQ*) và bà con khâc

Gia dinh chf co 1 ngl1ài 13,1 0,0 4,0

1

Tong 50 100 100 100

1

So hQ diéu tra 420 1.801 1.801

Ngu6n: Eliéu tra di dân nông thôn-thành th! TP .HCM, 1999.

Ghi chu: Eloi vôi hQ gia dinh Ci Can GiuQc

III. Câc th3nh viên trong hQ gia dlnh ngl.iOi di chuyên chu yé'u
là vglchÔng, con, anh em ho~c bà con khâc cua ngl.ioi di
chuyên.

Ngu'ai di chuyên song vai vglchÔng chié'm ty l~ khâ Jan, 49,4%; sa
ngu'ai di chuyên song vai con chié'm 48,9%, ké' dé'n là ty l~ song cùng
vai anh em ho(lc bà con khâc. So sânh vai tinh trl;lng cua ngu'ai tra vê
trong thai gian a TP.HCM ta co thê thay mQt tinh trl;lng ngltgc ll;li
(bang 3), ty l~ ngltai di chuyên a TP.HCM song vai ngltai thân cua
minh cao han rat nhiêu, và ty l~ song vai bl;ln bè, song vai ngu'ai
không co quan h~ và song mQt minh ll;li thap han. D(lc bi~t, xét moi
quan h~ giùa tinh trl;lng hôn nhân trltac khi di chuyên cua ngu'ai di
chuyên vai ngltai song cùng athành pho cho thay: co dé'n 83,1% ngltai
da l~p gia dinh trltac khi di chuyên song vai vglchÔng athành pho và
xem xét tlnh trl;lng hôn nhân tl;li thai diêm diêu tra co tai 88,2% ngltai
di chuyên da l~p gia dinh tra lai song cùng vai vglchÔng athành phO.
Trong khi ty l~ ngltai tra vê da l~p gia dinh trltac khi di chuyên song
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cùng vâi vg/ch6ng a thành phô chi chiêm 45,1%. I>iêu này cho thay it
nhat ngl1è1i di chuygn dang a thành phô cüng thu~n 19i han vê m~t

tinh thân so vâi nhùng ngl1è1i da quay tra vê cân GiuQc. I>ây cüng co
thg là mQt nguyên nhân khiên ngl1è1i di chuygn co kha nâng a llili
thành phô lâu dài han, co diêu ki~n hQi nh~p sâu han so vâi nhùng
ngl1è1i da phai quay tra vê.

Bàng 3 : Ty I~ ngu'oi cùng song iJ Thành pho Ho Chi Minh
cùa ngu'oi di chuyên và ngu'oi triJ vé

Thành viên trong hQ NgLloi di chuy~n NgLloi di

dang à TP.HCM chuy~n

da trà vé
Chung Nam Nu Can GiuQc

Cha m~ 8,1 10,8 5,9 13,0

ve; cheng 49,4 41,3 56,3 22,7

Con 48,9 40,0 56,3 11,2

Anh em 35,2 36,7 34,0 15,2

Bà con khac 39,2 36,7 41,3 19,7

Bi;in bè, không 5,7 6,3 5,2 15,7

quan h~ gia dlnh 10,6 16,3 5,9 22,1

Song mQt minh

So mâu diéu tra 528 240 288 670

Nguen: Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP .HCM, 1999.

IV. Phân lân chù hç. là ng1.iài di chuyên ho~c là vC! hay chÔng
cùa ng1.iài di chuyên.

Chi co 409/420 phiêu co câu tra lè1i vê chu hQ, trong do co 176 chu
hQ là ngl1è1i di chuygn, chiêm 43,1% (bang 4).



Nhùng con duàng v~ thành ph6 ---------------

Bàng 4 : Quan h~ cùa chù hi) vôi ngu'ai di chuyên
Quan h~ cùa chù hi)
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1
Quan h~ cua chu he? Chu he?

1

vôi ngudi dichuy~n

s6 hÇl %

NgUdi di chuy~n 176 43,1

VQ ho~c cheng ngudi di chuy~n 109 26,7

Con ngudi di chuy~n 5 1,2

Cha m~ ngudi di chuy~n 10 2,4

Cha m~ cua vQ/ch6ng ngudi di chuy~n 37 9,0

Anh em ngudi di chuyén 7 1,7

Bà con ho~c không quan h~ vâi ngudi di chuy~n 65 15,9

TÔng 56 409 100,0
~1

Nguen : Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Ty l~ nam di chuyên làm chu hQ là 58%, nu di chuyen làm chu hQ
là 42%. 109 chu hQ là vq ho?c chong cua ngu'à'i di chuyên, chié'm 26,7%.
C6 2,4% chu hQ là cha mE;l rUQt và 9,0% chu hQ là cha mE;l cua vq/chông
ngu'à'i di chuyên, ty l~ chu hQ là con hay anh em cua' ngu'à'i di chuyên
chié'm ty l~ thâp.

v. Di~u ki~n hQc tl}p cua con cai nhùng nglidi di chuyên con
nhi~u h~n chê.

Xét riêng nhung ngu'à'i con cua ngu'à'i di chuyên trong hQ gia dinh
cho thây ty l~ dang di hÇlc trong dQ tu6i tù 6-17 là 79,4%. Ké't qua T6ng
diêu tra dân s6 và nhà Cl 1/4/1999 không co cac sa li~u vê tinh hinh
di hÇlc theo cac nhom tu6i riêng cho TP.HCM, nhling nêu lây chung s6
li~u cua khu vljc thành thj toàn qu6c dê so sanh thi ty l~ dang di hÇlc
trong dQ tu6i tù 6-17 cua dân s6 thành thj chung cua ca mtâc cao han,
và d?c bi~t cao han hAn Cl dQ tu6i 6-10 (bang 5).



155 ---------- HQ gia dinh co ngztiJi di chuyin tg,i TP.HeM

Bâng 5 : Ty 1. dang di hQc cùa con cai cùa ngu'oi di chuyên
và dân 50 thành thl theo cac nham tuÔi di hQc phÔ thông

E>Q tuôi Ty I~ dang di hQc

Con cùa ngl1ài Dân 56 thành th!

di chuyên toàn qu6c

6-10 77,6 91,9

11-14 89,5 88,3

15-17 75,9 69,4

Chung tù 6-17 79,4 84,7

Ngu6n: E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Tông diéu tra dân 56 và nhà è11 /4/1999.

Phân tich trinh dl) h<;>c vân cua con nhùng ngl1ài di chuyên theo
cac nhom tu6i cho thây: ty l~ con cua ngliài di chuyên tu 6-10 tu6i chlia
tung dligc di h<;>c chiêm ty l~ cao hdn rât nhiêu so' vâi dân s6 thành
thi noi chung, và ty l~ này giam dang kê d cac nhom tu6i lân hdn
(bang 6). So sanh trinh dl) h<;>c vân cua con nhùng ngl1ài di chuyên vâi
dân s6 thành thi theo tung nhom tu6i ta co thê thây trinh dl) h<;>c vân
cua con nhùng ngl1ài di chuyên nhin chung thâp hdn và ty l~ h<;>c dung
tu6i cua dân s6 thành thi cao hdn. Co thê nhùng ngl1ài di chuyên dligc
tim thây trong cul)c diêu tra này co nhùng d~c diêm thu~n 19i hdn so
vâi toàn bl) ngl1ài di chuyên tu Cân Giul)c dên thành ph6, nhung trinh
dl) h<;>c vân cua con cai h<;> vân con nhùng h~n chê so vâi dân s6 thành
thi chung trong ca nliâc. Biêu này cho thây ding, 'm~c dù dây là st! di
chuyên tu nông thôn dên thành thi nhung diêu ki~n h<;>c t~p cua con
cai nhùng ngl1ài di chuyên vân con g~p kho khan. Tuy nhiên, dê ly
giai vê vân dê này và co cac kêt lu~n chinh xac hdn ta cân co nhùng
nghiên cûu sâu thêm.

vê trinh dl) chuyên môn nghi~p V\l cua con cai nhùng ngl1ài di
chuyên trong cac hl) gia dinh nhin chung ciing thâp hdn so vâi dân s6

.thành thi, c\l th~ co 86,5% con cua nhùng ngl1ài di chuy~n tu 13 dên
49 tu6i không co trinh dl) chuyên môn nghi~p V\l, trong khi d dân s6
thành thi chi co 82,5%, ty l~ này co st! chênh l~ch dang k~ d nhom
tu6i 30-39 và 40-49 (bang 7), co th~ do con cua ngl1ài di chuy~n dà
không co diêu ki~n h<;>c cac nghê chuyên môn trliâc khi chuy~n dên
thành ph6.
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Bang 6 : Phân bo con cùa nhü'ng ngu'oi di chuy~n và dân
50 thành thi toàn quoc theo trinh dQ hQc van

cùa cac nhom tu6i di hQc ph6 thông (%)
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1 ElÇl tuai 1 Dân 56 Chl1a Tiêu PTCS PTTH Tong

di hQc hQc 56

TÙ' 6-10 Con cua ngl1ài 18,4 81,6 0,0 0,0

:Jtuai di chuyên

~Dân 56 thành thi 6,4 93,0 0,6 0,0 100,~ __

~Ù' 11-14 Con cua ngl1ài di 6,6 42,1 51,3 0,0 100,0

tuoi ~chuyên

~ f Dân 56 thânh thi 1,1 23,1 75,4 0,4 100,0

TÙ' 15-17 Con cua ngl1ài di 1,7 13,8 44,8 39,7 100,0

tuoi
chuyên

Dân 56 thành th! 2,2 11,8 36,7 49,3 100,0

Nguon: Eliéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, Ü~99.

Tong diéu tra dân 56 và nhà Ci 1/4/1999.

Bang 7 : Ty I~ không co trinh de) chuyên môn nghi~p Vl,l cùa con
nhü'ng ngu'ai di chuy~n và dân 50 thành thj theo cac nhom tu6i

Nh6m tuai Con cua ngl1ài di chuyên Dân56t~-tl
13-14 tuai 100,0 99,7

15-17 tuai 98,3 99,3

18-19tuoi 95,3 98,1 1

20-29 tuai 75,3 80,4

30-39 tuai 89,1 76,3

40-49 tuôi 88,9 69,0

Ty I~ chung

tÙ' 13 tuoi trCi lên 86,5 82,5

Nguon : Eliéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Tong diéu tra dân 56 và nhà Ci 1/4/1999.
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VI. TY l~ dang làm vi~c cùa nhùng ngu'èli trong hQ co ngu'èli di
chuyên cao.

64,7% nhùng ngu'ài tU 13 tu6i trà lên trong cac hQ co ngu'ài di
chuyên dang làm vi~c, ty l~ này vl1gt trQi so vai tinh tr;;tng vi~c làm
cua dân so TP.HCM theo ket quà T6ng diêu tra dân so và nhà à
1/4/1999, trong khi ty l~ làm nQi trg và không làm vi~c l;;ti thâp han
rât nhiêu. Biêu này cung phàn anh mQt thl!C te là ml;lc dich den
TP.HCM cua nhùng ngu'ài di chuyên và ngu'ài thân cua hl} chu yeu là
vi~c làm.

Bàng 8: TInh tr~ng ho~t dQng cùa nhung ngu'ai trong hé) di
chuyên và dân 50 Thành pho Hô Chf Minh

Tlnh tr1;l.ng h01;l.t di?ng Hi? co ngl1ài di chuyên Dân 56 TP.HCM

f)ang làm vi$c 64,7 55,4

NÇ>i trQ 9,2 14,0

f)i hQc 15,4 13,6

Mat khà nàng lao di?ng 7,9 5,9

1Không làm vi$c 2,8 11,0

T6ng 56 100 100

Nguôn : f)iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP .HCM, 1999.

T6ng diéu tra dân 56 và nhà (j TP.HCM 1/4/1999.

Tom l;;ti, nhùng ngu'ài di chuyên dl1gc tim thây là nhùng ngu'ài co
cUQc song 6n d!nh, co sI! nang dQng han trong vi~c tim kiem vi~c làm,
co diêu ki~n song gân ngu'ài thân trong gia dinh, d~c bi~t là nhùng
ngu'ài dâ co vg chÔng. Dây co thê là mQt yeu to niu giù hl} à l;;ti
TP.HCM lâu dài han. Tuy nhiên, ket quà diêu tra cung cho thây hl}
con co nhùng kho khan nhât d!nh nhl1 ty l~ song mQt minh cao, diêu
ki~n hl}c t~p cua con cai con h;;tn che.
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Müc sung ciia cac hO
gia dinh co ngu'ùi di chuyent, i Thà nh phu Ho Chi Minh

va Th? H6ng

V
i~c nghiên cûu diêu ki~n vê nhà a, ti~n ich sinh ho~t cua hQ
gia dinh t~i Thành pho HÔ Chi Minh trong do co ngLiài di

chuyên dang sinh song cho phép chung ta nh~n biêt vi~c câi thi~n diêu
ki~n song cua ngLiài di chuyên, ngay ca nhiêu khi nhà dang akhông
thuQc quyên sa hùu cua h9.

1. Diêu ki~n nhà èJ kh6 khàn.

Sa ngLiài di chuyên co nhà riêng chiêm sa lLiçtng nhiêu nhat

Tang sa co 424 can nhà trong do co ngLiài di chuyên dang sinh
song dLiçtC phong van. Theo qui dinh, nhùng ngLiài di chuyên co tên
trong danh sach ch9n tù cân GiuQc së dLiçtc phong van. Vi thê, mà
khoâng 40,6% ngLiài di chuyên dLiçtc phong van trâ lài râng nhà mà h9
dang a thuQC sa hùu riêng cua chinh h<.>. 33,7% trâ lài là dang anhà
cua gia dinh (ông/bà, chaJm~, anh/chif em); 14,2% trâ lài râng dang
thuê (cua nhà nLiac ho~c tLi nhân), trong do nhà thuê cua tLi nhân
chiêm 9%.
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Bàng 1 : Phân bo cac can nhà co ngu'ai di chuy~n du'Çjc phong
van theo tinh tr~ng sès hau khac nhau và hinh thûc thuê (%)

1

Tlnh tr'ilng sè1 huu nhà è1
1

T6ng s6
1

Trong d6

Ty I~·%i
không phài trà tién

--

S6 màu s6 màu Ty I~ %

Nhà riêng 172 40,6 172 47,0

Nhà cua ông/ bà, chal ml;!,

anh/ chi! em 143 33,7 142 38,8

Nhà thuê cua nhà mJôc, tv nhân 60 14,2 8 2,2

Nhà cua chu, cua ngVè1i quen/b~n

35 1

bè cha è1 nhè1 không phài trà tién 8,2 30 8,2

Dinh, chùa, nhà khac
14 ---i 3,3 14 3,8

LT6ng s6 424 100,0~ 366 100,0

Nguon : 424 phiéu nghiên cVu diéu ki~n nhà è1 cua ngVè1i di chuyên t'ili TP.HCM,

Vi$n Kinh té, 1999.

Con l~i là ngtià'i di chuyen a trong nhùng can nhà thuQc câc hlnh
thûc sa hùu khâc nhau nhtt nhà cua chu, cua b~n bè/ngtià'i quen, công
trlnh tôn giâo (dlnh, chùa), n<1i làm vi~c. Tong s6 co 366 can nhà ngtià'i
di chuyen dang a không phiii trii tién hàng thâng, trong do co 172 can
là nhà thuQC sa hùu riêng, con l~i là nhà cua ông/bà, cha/mE;!,
anhichVem cua ngtià'i di chuyen, xttang/nhà cua chu ho*c b~n bè. Câ
bi~t co trttà'ng h<Jp ngtià'i di chuyen a nhà' trong nhùng n<1i nhtt dinh,
chùa.

Bàng 2: Phân bo cac can nhà co ngu'ai di chuy~n ès
phài trà tién (%)

Mac thuê tién nhà hàng thang (dong)

< 20.000

21.000-50.000

51.000-100.000

101.000-300.000

301.000-500.000

501.000-1.000.000

l"6ng s6

s6 mau

3

12

27

11

6

1

58

Ty I~ %

5,2

20,7

43,1

19,0

10,3

1,~

10~__J
Nguon: 424 phiéu nghiên cau diéu ki~n nhà è1 cua ngVè1i di chuyên t~i TP.HCM,

Vi$n Kinh té, 1999.
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Co khoang 58 can nhà dU<Jc ngliO'i di chuy~n tra 100i là phai thuê
d~ d, chiem ty l~ 15% t6ng so cac can nhà dU<Jc phong vân. Mûc thuê
ph6 bien là tù 21.000-100.000 dÔng/thang, chiem 63,1%. Trong do mûc
thuê tù 51.000-100.000 dÔng/thang, chiem t6i 43,1%. Mûc thuê tù
101.000-300.000 dÔng/thang chiem 19%. Mûc thuê tù 300.000 dÔng trd
lên chi chiem ty l~ thâp, khoang 12%.

Ngoài ra, so li~u cho thây gia nhà thuê cua tu nhân thuO'ng cao
hdn gia thuê cua nhà nu6c. ThuO'ng là nhùng can nhà co mûc thuê tù
50.000-100.000 dÔng/thang thi diêu ki~n thâp kém, thieu cac ti~n nghi
mà chung ta se xem xét C\l th~ d nhùng phân sau. Con l?i da so nguO'i
di chuy~n dU<Jc phông vân dêu tra 100i d nhO' trong nhà cua h<;> hàng
thân thich.

Ba so can hi} chI co mi}t gia dinh sinh song nhung v6i so IU<Jng
ngliO'i d dông.

Bang 3 cho thây da so nhùng can nhà dU<Jc phong vân chI duy
nhât co 1 hi} sinh song, không chung v6i hi} nào (76%). Nhùng can nhà
co tù 2 hi} trd lên cùng chung song chi chiem ty l~ du6i 10%. Co
khoang 24% nhùng ngôi nhà dU<Jc diêu tra co tù hai hi} trd lên dang
song. 80 can nhà co tù 6 hi} trd lên chiem khoang 6%. Trong do ca
bi~t co 4 can nhà co solu<Jng hi} rât Mn là 20, 25, 37 và 40 cùng dang
chung song. Theo ket qua diêu tra, dây là he) t~p th~, gÔm nhùng
thanh niên di}c thân, không co quan h~ thân thich, cùng d chung trong
mi}t can nhà nhung sinh ho?t hoàn toàn riêng bi~t nhu mi}t hi} gia
dinh. Do so IU<Jng qua ft nên dU<Jc gi}p chung v6i cac lo?i hi} khac khi
phân tich.

Bàng 3 : Ty I~ cac can nhà theo so ILiQng he} gia dlnh
cùng chung song

IS6ILl<;1ng hé;> cùng chung s6ng s6 can nhà TV I~ %

Chi co 1 hé;> duy nhat 322 75,9

2 hé;> 40 9,4

3 hé;> 19 4,5

4 hé? 11 2,6

5 hé;> 7 1,7

Tù 6 hé;> trà lên 25 5,9

T6ng s6 424 100,0

Ngu6n : 424 phiéu nghiên cùu diéu ki~n nhà à cùa ngLloi di chuyén,

Vi~n Kinh té, 1999.
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M~c dù co dén 76% nhùng can nhà chi co 1 ho duy nhat dang
song, nhu'ng nhl1 v~y không co nghia là diêu ki~n nhà Ci cua ngu'ài di
chuyên Ci TP.HCM là toto VI thl!c té nhùng ho gia dinh này hoàn toàn
không d~i di~n cho t~p hgp 1906 ngu'ài di chuyên dl1gc thong kê trong
diêu tra bl1ac 2 t~i Cân GiuQc. Trong khi do chinh tinh tr~ng song
chung, song ghép nhiêu hQ trong nhùng can nhà dl1gc phông van co
thê mai phan anh dl1gc diêu ki~n an Ci thap kém cua mQt so ngu'ài di
chuyên tù Cân Giuoc dén TP.HCM. Van dê này cân phai dl1gc tiép tl,lC
nghiên cûu sâu thêm.

Bang 4 : Phân bo can nhà dLiQc phong van
theo so ngLioi cùng ès chung (%)

86 ngl1è1i cùng à chung 86 can nhà Ty I~ %

1 ngl1è1i 11 2,6

2 ngl1è1i 31 7,3

3 ngl1è1i 60 14,2

4 ngl1è1i 75 17,7

5 ngl1è1i 57 13,4

6 ngl1è1i 48 11,3

7- 10 ngl1è1i 107 20,8

> 10 ngl1è1i 35 12,8

T6ng s6 424 100

86 ngl1è1i binh quân/hQ 4,5

86 ngl1è1i binh quân/can nhà 6,4

Ngu6n : 424 phiéu nghiên cûu diéu ki~n nhà à cua ngl1è1i di chuyén t1;li TP.HCM, Vi~n

Kinh té, 1999.

Két qua cho thây nhùng can nhà co 1 ho~c 2 ngl1ài cùng Ci chung
chiém ty l~ nhô, khoang gân 10%. Co 45,3% can nhà co tü 3 dén 5
ngu'ài sinh song chung. Trong do co 44,8% so can nhà co tù 6 ngu'ài
trCi lên cùng song chung. 80 can co tù 10 ngu'ài trCi lên chiém gân 13%.

Tü nhùng so li~u vê so hQ cùng s6ng chung và s6 ngu'ài cùng s6ng
chung trong nhùng can nhà co ngu'ài di chuyên cho ta thây mQt thl!c
té vê sI! khan hiém nhà Ci t~i TP.HCM cüng nhl1 thl!c té' vê diêu ki~n

nhà Ci cua nhùng ngu'ài di chuyên không mây thu~n 19i, né'u không noi
là thâp kém.

Di~n tich Ci binh quân dâu ngu'ài thâp.
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Bê danh gia dugc chinh xac st! thay d6i vê di~n tich acua nguà'i
di chuyên, chung tôi chçm nhùng can nhà thuQC sa hùu riêng cua nguà'i
di chuyên dugc phong vân dê tinh toan, và nh~n thây di~n tich abinh
quân dâu nglià'i cua nglià'i di chuyên co xu huang cao han nhùng 10lili
nhà akhac (bang 5).

Bang 5 : Di~n tfch Ci blnh quân dâu ngliai theo IOi;li sèl hU'u (m2)

1 Loq.i sèJ hùu s6 can nhà Binh quân dau ngLloi

1 Nhà riêng 172 11,84

1 Nhà cua gia dinh 143 9,75

Nhà thuê cua nhà nLlôc 22 7,55

Nhà thuê cua tLl nhân 38 5,26

Nhà cua chu, bq.n bè èJ không phài trà tién 15 6,47

TÔng 56 424 9,81

Ngu6n : 424 phiéu nghiên cuu diéu ki$n nhà èJ cua ngLloi di chuyên tq.i TP.HCM,

Vi$n Kinh té, 1999..

Ta thây nhùng nglià'i di chuyên a trong nhùng can nhà riêng cua
chinh minh tuang dÔi rQng rai (di~n tich m2 binh quân dâu ngùà'i cao
han ca so vai cac dlilng nhà sa hùu khac). Ke den là nhùng nguà'i di
chuyên dugc a trong nhùng can nhà cua hÇl hàng thân thich, cüng co
di~n tich a binh quân dâu nglià'i tuang dÔi cao. Ngugc llili co nhùng
nglià'i di chuyên phai thuê nhà cua tu nhân ho~c dugc bliln bè nguà'i
quen cho akhông phai tra tiên thi di~n tich arât hliln che.

Biêu cân nhân mlilnh di~n tich abinh quân dâu nguà'i duqc tinh
toan trong cUQc diêu tra này là tuang dÔi cao so vai di~n tich abinh
quân dâu ngliài cua toàn TP.HCM, là do khai bao di~n tich a trong
toàn bQ can nhà. Nhling tht!C te dôi vai nhùng hQ thuê nhà cua tu
nhân, nhiêu hQ ghép chung trong mQt can nhà di~n tich avùa dùng
cho ca vi~c an và ngiJ rât ch~t chQi, vi phai tra tiên nên chi thuê di~n

tich du cho sinh hOlilt; ho~c dù dugc chu cho a ngay tlili nai làm vi~c

nhling vai di~n tich cüng rât khiêm tÔn; th~m chi co truà'ng hgp dugc
angay trong nhà cua chu nhling cüng là mQt chÔ nho.

So vai nhà a tlili Cân GiuQc, di~n tich abinh quân dâu nguà'i tlili
TP.HCM co thâp han, 9,8 m2/nglià'i so vai 16,8 m2/nguà'i, ngay ca dÔi
vai nhùng hQ di chuyên ca nhà dang sÔng trong nhùng can nhà riêng
bi~t cua chinh minh. Nhling khi so sanh di~n tich a binh quân dâu
nglià'i anhùng hQ này vai di~n tich abinh quân dâu nguà'i hi~n nay



163 ____ Mac s6ng cua câc h9 gia dinh co ngliài di chuyin t(Li TP.HCM

cua TP.HCM (Cl;lC Thong kê TP.HCM - Niên giam thong kê 2000), thl
thay chi tiêu này vân thap han (9,8 m2 so vdi 12,8 m2). M~c dù so hQ
gia dlnh c6 ngU'ài di chuyên dang sinh song dtigc phong van là ttiang
doi d~c bi~t, nhting diêu ki~n nhà (j cua 'hÇl cüng là kh6 khan, han nua
tlnh trli\ng (j thuê, (j nhà trong nhung can nhà c6 nhiêu hQ dang song
chung và c6 nhiêu ngU'ài cùng song da phan anh tlnh trli\ng nhà (j kh6
khan, thiéu thon, ch~t chQi doi vdi ngU'ài di chuyên trong mQt không
gian nho bé Vdi ca chûc nang cho an (j và sinh hOli\t khac.

Nhà il tuang d6i kiên c6 nhung ch{{t luqng không cao.

Nhung so li~u vê chat ltigng nhung cân nhà c6 ngtiài di chuyên
tli\i TP.HCM cho thay nhà kiên co bê tông duc và nhà c6 ttiàng xây
gli\ch chiém mQt ty l~ là 79,4% (bang 6). Da so cac nhà (j (65,7%) c6
mai 19p bâng cac v~t li~u nhti tam 19p nht!a, tôn, kem, fibro xi mang.
Dây là nhung v~t li~u viJa n6ng viJa c6 dé) bên không cao nhting gia
ca viJa phai, phù hÇlp vdi yêu câu sU' dl;lng cua da so cac hQ gia dlnh (j

TP.HCM hi~n nay. Nhà (j c6 chat ltiÇlng thap nhti làm bâng tranh, tre
nûa, IÇlp mai la, rli\, chiém mQt phân dang kê.

Bàng 6 : Phân bo cac can nhà co ngu'oi di chuyên du'Qc ph6ng
van theo v~t Ii~u mai và tu'ong nhà (%)

--

I~ê; Vêt liéu t"~ng V~t li~u mai

Tên v~t Ii~u s6 can 0/0 Tên v~t Ii~u chinh s6 cân 0/0

chfnh

Gl;lch datnung, 238 56,1 Tam lÇ1p (nhl,la, PVC), tôn, 278 65,6
da tàng këm, fibre xi mâng

Bê tông duc 99 23,3 Bê tông duc 82 19,3
Rdm, rl;l, la 30 7,1 Ng6i 36 8,5
GGlch dat 19 4,5 Rdm, rGl, la 21 5,0

không nung

Go van, go cây 17 4,0 Go, Tre, nûa 7 1,7
Tôn, 5ât thép 14 3,3 Va; bé;it, giay dau - -
phé li~u khac

Tre, nûa 7 1,7 Bùn, .dat . -
Bùn, dat - -

Tong 56 424 100 Tong 56 424 100

Nguon : Phiéu nghiên cûu diéu ki~n nhà (j cùa ngvoi di chuyén.
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II. Diêu kif$n tif$n nghi d1icjc cài thif$n C:J thành ph6.

nnh trq,ng co di~n là ph6 biên.

TP.HCM là mQt thành pho 1dn, vdi h~ thong cd sd h~ tang kha
hoàn chinh so vdi nhiéu dô th! d Vi~t Nam. B~c bi~t hidi di~n da phu
khâp cac qu~n nQi thành và di~n khi hoa cac xa ngo~i thành cl1ng da
hoàn thành tü nhùng nam 1998. Nhung diéu do không co nghia râng
m<;>i hQ gia dinh hoàn toàn sli dl:mg di~n vi con phI:' thuQc vào kha
nang chi tra cua mÔÏ gia dinh.

Theo ket qua diéu tra 424 can nhà co nglidi di chuyên dang song
thi khoang 97% tÔng so tra ldi co sli dl:'ng di~nthlidng xuyên. Vân con
mQt ty l~ rat nhô, khoang 2,6% so can nhà sli dl:'ng thêm dèn dau và
nen dê thâp sang cùng vdi nguôn nang lligng di~n. Không co hQ gia
dinh nào hoàn toàn không thâp sang vào ban dêm. M~c dù so li~u chi
ra tlnh tr~ng nguôn thâp sang cua toàn bQ clin nhà, chû không phai
riêng cho nglidi di chuyên, nhung nhin chung co thê thay râng nhùng
nglidi di chuyên dligc phông van da co nhùng cai thi~n vé nguôn thâp
sang so vdi Can GiuQc (bang 7).

Bàng 7 : Phân bo cac can nhà theo sù d',mg nguôn
thâp sang khac nhau (%)

1 Nguon thâp sang Can GiuQc TP.HCM 1
1

E>i~n tù mG\ng qu6c gia, sll dl,lng thLJong xuyên 44,6 96,7

E>èn dau 35,9 1,9

E>i~n tù mG\ng qu6c gia, sll dl,lng không thLJong xuyên 41,4 1,2

Nén 1,6 0,7

E>i~n tù may phât di~n tLJ nhân 0,2 0,5

E>i~n binh âc qui . 1,6 0,2

Không thâp sang hoàn toàn vào ban dêm
1

1,1~
! --

Nguon : Phiéu diéu tra diéu ki~n nhà Ci cùa ngLJoi di chuyén, Vi~n Kinh té, 1999.

Ghi chu: Moi hQ gia dlnh c6 thé cùng luc dùng nhiéu nguon thâp sang khâc nhau, do

d6 t6ng cac ty I~ % theo cQt không bang 100%.

Huang vê Unh trq,ng sù dl!ng ph6 biên nuac sq,ch.
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Trên hai phlin ba trong s6 cac can nhà dLigc hôi cho biet dLigc cung
câp nLi6'c may vào t~n nhà (bang 8) . So v6'i tinh tr~ng cung câp nLi6'c
s~ch cho cac hQ (j TP.HCM (84,6%- Niên giam th6ng kê 2000, CI,1C
Th6ng kê TP.HCM), thi ty l~ này thâp han rât nhiêu. Co khoang 25%
s6 can nhà phai dùng nLi6'c gieng barn tay cua UNICEF. Ngoài ra ngay
t~i mQt thành ph6 16'n nhLi TP.HCM,co khoang 3,5% s6 hQ không co
nLi6'c may, phâi dùng nLi6'c mua tù xe bÔn, th~m chi con 2% s6 can nhà
dùng nLi6'c mLia. Nhùng hQ này chô yeu thuQC cac xâ vùng sâu, vùng xa
cua huy~n Nhà Bè, Binh Chanh.

Bàng 8 : Ty I~ cac can nhà sÙ' dl,mg nguôn cung cap nu'ôc (%)

Nguon cung cap mloc sG\ch Can GiuQc TP.HCM

NllOC may vào nhà

Nlloc giéng bam (cùa UNICEF)

Voi/ bé nlloc công cQng

Nlloc mua tù xe bon

NllOC mlla

Nlloc giéng dat (không c6 bam)

Nlloc ho ao

NllOC sông, kênh dào

INguon khâc

38,1 61,6

5,5 25,0

7,4 7,5

13,6 3,5

87,4 2,1

0,0 1,7

40,7 1,2

13,9 0,5

__---l-__ 4,8 ~ o_,o _

Nguon : Phiéu diéu tra hQ gia dinh tG\i Can GiuQc và phiéu diéu tra ngllèJi di chuyén,

Vi~n Kinh té, 1999.

Ghi chu: Moi hQ gia dinh c6 thé cùng luc dùng nhiéu nguon cung cap nlloc khâc nhau,

do d6 t6ng cac ty I~ % theo cQt không bàng 100%.

Tinh hinh v~ sinh cua cac hQ co ngLtÛ'i di chuyên do sli dl,1ng nguÔn
nLi6'c may ho(lc nLi6'c nglim kha t6t, trong do ngLtÛ'i di chuy~n dang sÔng
chung cûng dLigc sli dl,1ng chung. Do do tinh hinh sli dl,1ng nguÔn nLi6'c
cûng dâ dLigc cai thi~n rât nhiêu so v6'i luc con (j Clin GiuQc. Co mQt
diêu clin htu y là cac can nhà dLigc phông vân chu yeu phân b6 (j khu
V1f.c nQi thành, nhLing diêu ki~n dLigc cung câp nLi6'c may con h~n che
và cûng con mQt ty l~ nhô cac can nhà sli dl,1ng cac nguÔn nLi6'c khac
kém v~ sinh, cho thây thljc te nhfing can nhà mà nguÛ'i di chuy~n dang
(j thieu ti~n ich vê câp nLi6'c.

Tinh tr~ng v~ sinh dLigc cai thi~n.
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Kluic hân vai tinh trf,lng vê mat v~ sinh cr cân GiuQc, ngtiài di
chuy~n sÔng trong nhùng can nhà cr thành phÔ vai diêu ki~n v~ sinh
tÔt hdn nhiêu, CI,1 thê co 65% can nhà co nhà câu dQi nttac, 17,5% can
nhà co nhà câu tI! hOf,li ho?c ban tI! hOf,li (bang 9). Nhting van dê môi
tntàng vân Iuôn Iàm dau dâu nhùng Cd quan chûc nang cr TP.HCM vi
con ty I~ khoang 10% can nhà si'! dl,1ng nhà câu trên sông cân phai nÔ
IVc giâi quyet dê câi thi~n tinh trf,lng v~ sinh nhu nêu trên.

Bàng 9 : Ty I~ can nhà sù dl,mg cac lo~i nhà v~ sinh

100

6,0

5,0

41,4

25,8

3,7

2,9

0,4

14,9

Lot;li nhà v~ sinh ~nGiu9C
f-----------------------~--r___-------__+_-----__1

Nhà cau d9Î mfck

Nhà cau tl,l hOi;li/ban tl,l hOi;li

Nhà cau trên ao ho

Nhâ cau trên sông r~ch

Nhà cau công cç>ng

Nhà cau trên m~t dat (không co ham châa phân)

LOé;li khac

~hÔng co nhà cau

jT6ng s6

S6 màu 2.168

Nguon : 424 phiéu nghiên câu diéu ki~n nhà Ci .

Ti~n nghi sinh hog,t trong nhùng can nhà khei t6t.

Nhu da noi Ci trên vi nhùng can nhà co ngtiài di chuyên là tUdng
dÔi d?c bi~t (không df,li di~n cho 1906 ngtiài di chuyên tu Cân GiuQc
den TP.HCM) nên ty I~ cac can nhà dUÇ1c phông van theo cac IOf,li dÔ
dùng Iâu bên trong nhà cho thay df,li da sÔ cac can nhà dêu co cac IOf,li
dô dùng cho sinh hOf,lt và di If,li hàng ngày inà ta thuàng bât g?P cr cac
dô th! nhu: tu, bàn ghe, xa Ion, xe df,lp, ti vi (màu ho?c den trâng),
radio, qUf,lt di~n, xe gân may và chiem ty I~ cao. B?c bi~t dÔi vai
nhùng IOf,li dô dùng cao cap nhu telephone, may gi?t, tu If,lnh, ;may
nghe nhf,lc, xem phim, dâu video, tro chdi di~n ti'! ciing chiem ty I~

tUdng dÔi trong nhiêu can nhà. MQt ty I~ nhô cac can hQ co si'! dl,1ng
nhùng thiet b! di~n tlt nhu may tinh di~n tlt, may diêu hoa nhi~t dQ,
may quay video.
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d m<)t s6 10lili phtiang ti~n san xUllt cua nhùng h<) làm nông
nghi~p thu<)c cac xâ ngolili thành co ty l~ ttiang t\J, thl}m chi co 10lili
thâp han so vâi ty l~ cua cac h<) Cl Cân Giu<)c, chûng ta tlnh trlilng tài
san cua cac h<) co ngtlài di chuyên Cl cac xâ ngolili thành TP.HCM cüng
không khac so vâi cac h<) Cl Cân Giu<)c. Diêu này cüng co thê dti<;1c giai
thich vi râng: nhùng d!a bàn mà ngtlài di chuyên den tuy thu<)c phlilm
vi ranh giâi hành chinh cua TP.HCM, nhttng nhin chung hoàn toàn
côn mang dang ve nông thôn, thl}m chi côn là nhùng xâ nghèo thu<)c
vùng sâu, vùng xa Cl ngolili thành TP.HCM. Do do thl,ic te sl,i di chuyên
cua nhùng h<) này mang tinh chât di dân nông thôn - nông thôn, it
thê hi~n dti<;1c sl,i thay d6i nhti d6i vâi di dân nông thôn - thành th!.

Bàng 10 : Ty I~ so hQ su dl,mg cac lo~i do dùng lâu bén (%)

Tên.do dùng Ty I~

1 2

1. 89 bàn nghé g6 69,3

2.89 Xa Ion 28,3

3. Tu g6/ tu sât 79,1

4. 8ép ga 11,8

5. 8ép di~n 39,4

6. Noi cdm di~n 63,5

7. QUê;lt di~n cac IOi;ii 85,1

8. 81nh Ac qui phat di~n 5,2

9. May thu thanh 13,4

10. Radio Cassette 67,5

11. May nghe nhê;lc, xem phim 16,3

12. Tivi den trâng 5,2

13. Tivi màu 72,6

14. E>au Video, trà chdi di~n tù 40,3

15. May diéu hoà nhi~t d9 7,5

16. TU da/tu li;inh 38,4

17. May gi~t 17,9

18. May phélt di~n 0,9

19. May tinh di~n tù 6,4
20. May chl,lp anh 12,0
21. May quay video 2,1
22. May may 34,7

23. May thêu, may vAt s6 5,7
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24. Xe dÇlp

25. Xe xrch lô dÇlp

26. Xe xich lô may, ba gac may

1

27. Xe gân may

28. Xuong/ghe/thuyén không co may

129. Xuong/ghe/thuyén co may

30. f)i~n thoÇli

31. Xe ô tô ch(j khach

32. Xe ô tô ch(j hàng, xe tai

33. Maycày,maykéo

34. May bdm mJôc

35. May g~t lua

36. May d~p lua, xay lua, tu6t lua

37. Trâu bà cày kéo

38. Xe trâu, bà kéo

39. Xe kéo, xe day khac

40. May m<?c nông nghi~p khac

Nguon : 424 Phiéu diéu ki~n nhà (j cùa hQ gia dinh tÇli TP.HCM.

73,3

1,7

1,9

68,4

3,5

2,4

30,9

1,9

0,9

0,9

10,4

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0
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2001, Niên giâm thÔng kê TP.HCM 2000/ Statistical yearbook Ho Chi

Minh City 2000. Thành phô HÔ Chi Minh, 279tr.
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11

Ngliù'idi chuyen
trliôc khi rù'i Can Giu9C

Lê Tht Huang

Trong tang so 2.963 nglià'i dang song t~i TP.HCM theo khai bao
cua cac hQ gia dinh t~i 3 xâ nghiên cûu Ci cân GiuQc, 1.906

nglià'i di chuyén dang Ci TP.HCM dâ dli<;1c ch(;m rnau dé phang van theo
phieu nglià'i di chuyén. Nhung do dia chi dli<;1C cung cap thieu rô ràng
nên chi tirn dli<;1C 528 nglià'i di chuyen theo thong kê t~i Clin GiuQc và
dâ thvc hi~n phang van. Nhung do so rnau diêu tra không d~i di~n cho
so rnau dli<;1c ch<;m ngau nhiên tU Cân GiuQc, nên chung tôi dâ sU' dl,mg
nhùng thông tin thu thl}p dli<;1C tU 1.906 nglià'i di chuyen trên co sÜ'
khai bao cua cha rn~ t~i Cân GiuQc. Trong rnQt vài câu hai không co
thông tin tU cha rn~ rnà chi co tU 528 nglià'i di chuyen trvc tiep tra là'i
phieu hai, chung tôi bUQc long phai sU' dl,mg thông tin cua 528 rnau
thvc hi~n t~i TP.HCM. Do do nhùng phân tich dva trên so li~u cua
528 nglià'i di chuyen se co nhùng h~n che nhat dinh, d~c bi~t là dùng
de suy rQng cho toàn bQ nglià'i di chuyén tU Cân GiuQc den TP.HCM.

1. Ngl.iOi di chuyên trong de} tuÔi tre và nù nhi~u hdn nam.

Chi co 1.894 trong so 1.906 nglià'i di chuyen dli<;1C gia dinh khai
bao chinh xac vê tuai, nên dây se là so rnàu dùng de phân tich co cau
dQ tuai cua nglià'i di chuyen. 80 li~u cho thay trong so 1.894 nglià'i di
chuyen khi rà'i Cân GiuQc, nù chiern 58% và narn chiern 41,6%.



171 ----------- NgztiJi di chuyin trztéJc khi rài Cdn GiUl?C

Bàng 1 : Phân bo nhûng ngùai di chuyên theo de;; tuÔi
và giôi tinh t\li thai diêm bât dau chuyên dén

Thành pho Ho Chi Minh (%)

Nh6m Nguàidi chuyên Nguài di chuyên Dân 56 chung

tuai
do gia d1nh khai bao tlJ khai bao cua vùng xuat cu

tGii Can GiuQc tl;l.i TP.HCM

Nam Na % Nam Na % Nam Na %

tang tang tang
.' .' 5650 50

0-4 1,0 1,3 2,3 1,1 1,4 2,5 4,4 3,9 8,3

5-9 0,8 1,0 1,8 1,2 0,9 2,1 5,1 4,9 10,0

10-14 3,4 2,6 6,0 2,9 2,8 5,7 5,9 5,6 11,5

15-19 14,6 19,4 34,0 19,1 15,0 34,1 5,9 5,7 11,6

20-24 11,8 20,3 32,1 12,3 19,7 32,0 4,5 4,9 9,4

25-29 5,1 8,2 13,3 5,7 9,5 15,2 4,4 4,3 8,7

30-34 2,8 3,9 6,7 1,9 3,4 5,3 4,0 3,9 7,9

35-39 1,2 0,7 1,9 1,1 1,2 2,3 3,3 3,7 7,0

40 trà 0,9 1,0 1,9 0,2 0,6 0,8 10,9 14,7
25,6 ...lên 1

Tong 41,6 58,4 100 45,5 54,5 100 48,4 51,6 100

56
,

s6 mau 788 1.106 1.894 240 288 528 13.608 14.505 28.113

1

Nguon : Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Bang 1 và hinh 1 cho thây da so nhung ngLiài di chuyên khi rài
Cân GiuQc co dQ tu6i con tre. Khoang 80% t6ng so ngLidi di chuyên
nâm trong dQ tu6i 15-29. E>~c bi~t d{> tu6i tù 15-24 chié'm ty l~ cao
nhât vâi t6ng so khoang 66,2%. Ty l~ nu co slJ chênh l~ch vâi ty l~

nam Ci nhom tu6i 20-29, nhLing chênh l~ch rât lân Ci nhom tu6i 20-24.

Trong khi do ti l~ nam và nu trong dân so chung cua 3 xa dLiqc
diêu tra Ci giai dOliln 1 tLidng ûng là 51,6% và 48,4%, và nhom tuÔi 15
29 chi gân 30% vào nam 1999.

NhLi v~y rô ràng là ngLidi di chuyên khi ra di da co slJ ch9n 19C
rât cao vê dQ tu6i so vâi dân so. E>iêu tra di dân dé'n TP.HCM do Vi~n

Kinh té' thành pho thlJc hi~n nâm 1996 cüng cho nhung ké't lu~n tLidng
tif là gân 65% so ngLidi di chuyên dé'n TP.HCM khi con tre, Ci dQ tuoi
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tif 15-29. Nhl1 v~y xu thé' chQn l<;>c vê tuÔi là hoàn toàn tht!c té' dôi vôi
nglià'i di chuyên dé'n TP.HCM.

Hlnh 1 : Thâp tuÔi cùa nhûng ngLiai di chuyên vé
Thành pho Ho Chi Minh vào thai diêm di chuyên và

cùa dân so Cân GiuQc nam 1999.

2520151050%5101520

40+

35-39

30-34

25-29

20·24

15-19

10-14

5-9

0-4

25

Nh6m tuÔi Nguè1i di chuyên t<}.i TF.HeM (do cha mç khai bâo)

Nam Nu

Nh6m tuôi

80+
Nam Nu70-74

60-64

50-54

40-44

30-34

20-24

10-14

0-4

8 2 0% 2 4 6 8
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II. Trinh de:) hQc vân và trinh de:) chuyên môn nghi~p v~ thâp.

Trinh dQ h<;>c van cua dân 56 dU<JC danh gia thông qua 16'p h<;>c cac
cap mà mÔi nglidi co thê d:'.lt dU<Jc. Theo cach phân chia cua ngành
giao dl,lc dU<Jc 5âp xêp theo h~ th6ng 12 nàm h<;>c chia ra b?c tiêu h<;>c
tù 16'p 1-5, trung h<;>c Cd 5d tù 16'p 6-9, pho thông trung hQc tù 16'p 10
12. Bang 2 chi ra trong tong 50 nglidi di chuyên theo khai bao cua gia
dinh t~i Cân GiuQc: 66,9% co trinh dQ tù 1-9; 27,2% co trinh dQ 16'p
10-12; chua tùng di h<;>c chiêm ty l~ 5,9%.

Bang 2 : Phân bo ngu'ai di chuyên theo trinh dQ hQc van
t~i thai diêm di chuyên khoi Can GiuQc

Lep hQc NgL1è1i di chuyen do gia dinh khai NgL1è1i di chuyén tn,lc tiép khai ba

ph6 thông bao t;;ii Can Giu<)c t;;ii TP.HCM

Nam NO' % t6ng 50 Nam NO' % t6ng 50

ChL1a Wng 4,8 6,7 5,9 4,6 7,6 6,3

di hQC

Lep 1-5 28,0 32,7 32,4 21,6 26,4 24,2

Lep 6-9 33,5 35,1 34,5 32,5 36,7 32,6

Lep 10-12 33,7 22,3 27,2 41,3 33,3 36,9

T6ng 50 100 100 100 100 100 100

Somau 793 1.113 1.906 240 288 528

Ngu6n : Eliéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

80 nglidi di chuyên không co trinh dQ chuyên môn ky thu?t và tay
nghê chiêm t6'i 92,7%. Chi co 7,3% trong 50 h<;> co trinh dQ tù công
nhân ky thu?t trd lên. Diêu này cüng cho ta thay ding qua phong van
3 xâ t~i huy~n Cân GiuQc ty l~ lao dQng co trinh dQ chuyên môn tay
nghê tru6'c khi di chuyên là rat thap.
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Bàng 3 : Nhung ngùài di chuyên chia theo giài trnh
và trinh dQ chuyên môn dr;tt dùqc trùàc khi di chuyên
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Trinh dÇ> chuyênmôn Ngl1di di chuyên do cha ml;! NQ"ài dl chuyOn Wc Mp .

nghi~p Vl,l khai bao téili Can GiuÇ>c trà Idi téili TP.HCM

(CMNV)
% tÔng 50 Nam Nù % tÔng 50,Nam Nù

_.~

Không co trlnh dÇ>

[CMNV tay nghé 90,9 94,0 92,7 93,3 91,3 92,2

ICông nhân ky thu~t 2,9 0,9 1,7 1,3 - 0,6

Trung hQc CN 2,5 1,7 2,0 1,7 2,8 2,3
,Cao dâng 0,8 2,0 1,5 0,8 2,8

1

1,9

18éilÎ hQc trè1 lên 2,9 1,3 1,9 2,9 3,1 3,0 1

1

1

1

Ir" .' 100 100 100 100 100 ra• ong sa

ISO mâu 793 1.113 1.906 240 288 528
1

Nguon : 8iéu tra di dân nông thôn-thành thiTP.HCM, 1999.

III. Tinh tr~ng hôn nhân cùa nglioi di chuyên chù yê'u là dQc
thân.

Ty l~ chua co vq co chông chiem cao, 69,4% tÔng SQ nguài di
chuyên duqc cha m~ khai bao. Trong do ty l~ nam giai cao han nu giai
(bang 4). Khoang 1/3 nhung nguài di chuyên trong tinh tr~ng da co
vq/co chông; SQ ngLtài thuQc lo~i ly di và goa chiem ty l~ rât it, khoang
1%.
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Bang 4 : Phân bo ngu'oi di chuyên theo gioi tinh
và tlnh tr~ng hôn nhân tru'oc khi di chuyên

Tlnh trGlng Ngl1è1i di chuyén l Ngl1ài di chuyên

hôn nhân theo khai Mo cùa cha m'il tGli tn,tc tiép khai Mo

Can GiuQc t~i TP.HCM

Nam Na % tong 56 Nam Na % tong 56

Chl1a vQ 73,5 66,5 69,4 83,3 66,4 74,1

/chong

Da co 25,6 32,2 29,4 15,9 31,9 24,6

vQ/chong

1

Ly di 0,8 1,3 1,1 0,4 0,6 0,6

1Goa

1

vQ/chong 0,1 0,1 0,1 0,4 1,0 0,7

Tong 56 100 100 100 1DDj 100

lk1.1tJLS6 màu 793 1.906 J 288240

Nguon : Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP .HCM, 1999.

IV. MQt ti l~ thât nghi~p cao èJ nhùng ngdili di chuyên.

Trong télng 80 1.906 ng1iài di chuyên dligc cha mEil cung câp thông
tin, 80 ng1iài co vi~c làm chiêm 51,7%; nu chiêm ty l~ cao hun nam
giâi. T6ng 80 ng1iài thât nghi~p cân tim vi~c làm chiêm 20,6%, ty l~

này là mQt yêu to rât quan tr<;>ng thuc dây hÇ> rài vùng nông thôn và
tim kiêm vi~c làm CI nui khac. 80 li~u diêu tra cho thây ty l~ nam giÔ'i
thât nghi~p cao hun nu giÔ'i (23,3% CI nam giÔ'i 80 vÔ'i 18,7% CI nu giÔ'i).
80 ng1iài con dang di hÇ>c chiêm 18%, trong do nu chiêm ty l~ thâp hun
nam giÔ'i. Trong 80 nhung ng1iài dâ thôi hÇ>c không làm vi~c nu chiêm
ty l~ cao hun. Nu làm nQi trQ' gia dinh chiêm 5,0%. Nêu 80 8anh tinh
trlilng vi~c làm cua ng1iài di chuyê'n tlili thài diêm di chuyê'n vÔ'i dân 80
chung (10.032 ng1iài diêu tra CI giai dOliln 2) ta thây ty l~ ng1iài dang
làm vi~c cao hun, gân 55% và ng1igc llili ty l~ thât nghi~p thâp hun,
khoang 5,3%. Diêu này cung cho thây thljc té' thât nghi~p là mQt trong
nhung dQng lljc di chuyê'n, ngay khi ca nhung nhung ng1iài co vi~c làm
cung di chuyê'n.
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Bàng 5 : Nhung ngLiai di chuyên chia theo gidi tinh và tlnh tr~ng

vi~c làm t@i thai diêm trLidc khi di chuyên Tlnh tr@ng

Tinh tr;;tng vi~c Ngl10i di chuyên theo cha ml;! Ngl1ài di chuyén tn,tc tiép

làm khai bao t;;ti Can GiuQc tra loi t;;ti TP.HCM

Nam Nù % Nam Nù %

t6ng tang
." 5650

E>ang làm vi~c 48,8 53,8 51,7 36,3 49,3 43,4

That nghi~p di 23,3 18,7 20,6 16,7 7,3 11,6

tim vi~c

Côn dang di hQc 23,3 14,2 18,0 39,2 21,2 29,4

NQi trq gia dinh

E>a thôi hQc

không làm vi~c 0,6 8,2 5,0 . 15,7 8,5

Không làm vi$c,

già yéu, 2,8 3,1 3,0 7,1 4,8 5,9

b~nh t~t... . 0,1 0,4 0,3 0,8 1,7 1,3

Khélc 0,9 1,3 1,1 . - .
Không biét 0,1 0,4 0,3 - - -

T6ng 56 100 100 100 100 100 100

L
86 mau 793 1.113 1.906 240 288 528 1

1
1

Nguén : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Khi dLiqc hôi vê vi~c làm chinh, cha m~ cùa ngl1ài di chuyên dâ
khai bao ty l~ làm rUQng rây chié'm cao, tâi 62,8% 50 vâi tÔng 50. Diêu
thu vi là nu chié'm ty l~ cao hdn nam giâi, 65,1% 50 vâi 59,2%. Ké' dé'n
là ngành dich Vl,l và buôn ban chié'm 15%, trong dû nu chié'm ty l~

17,3%, cao hdn nam giâi là 11,7%; ty l~ làm viên chûc nhà nLiâc chié'm
9,2%, làm công nghi~p . tiêu thù công nghi~p (CN-TTCN) chié'm 4,8%
và mQt 50 nghê khac chié'm ty l~ không dang kê. Tà dû cho thay mQt
thvc té' ding m~c dù dang làm vi~c nhl1ng ngl1ài lao dQng vân quyé't
dinh di chuyên khôi Cân GiuQc (bang 6).
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Bang 6 : Nhung ngu'oi di chuy~n chia theo giôi Unh và nghé
nghi~p chinh tru'ôc khi di chuy~n

Nghé nghi$p chinh NgLlè1i di chuyén do cha mF;l NgLlè1i di chuyén tn,tc tiép khai

khai bao tl;li Can GiuQc bao t~i TP.HCM

Nam Na % Nam Na %

tông 56 tông 56

Làm rU9nglrày 59,2 65,1 62,8 57,7 42,3 48,0

Chàn nuôi/danh bat 0,5 3,0 2,0 2,3 0,4 1,3

CN-TICN 5,4 4,4 4,8 9,2 14,1 12,2

Xây dl,tng 3,8 - 1,5 4,6 - 1,7

Giao thông chuyên

chd 6,2 0,1 2,5 4,6 - 1,7
Buôn ban 1 2,6 6,9 5,2 9,2 12,7 11,4

D!ch vl,l (không ké 9,1 10,4 9,8 3,4 9,9 7,4

PVGD)

Phl,lc Vl,l,

à mLlé'n gia dinh 1,8 1,3 1,5 1,2 4,2 3,1
kMc

Viên chl1c nhà nLlé'c 0,9 8,1 9,2 8,0 16,2 13,1

Nghé khac - 0,7 0,4 - - -
Không biét 0,5 0,1 0,3 - - -

Tông 56 100 100 100 100 100 100

86 mau 387 599 986 87 142 229

Ngu6n : Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Ghi chu: Phl,lc vl,l gia dinh (PVGD).

Co dên 82,4% nhùng nglidi di ehuyên hi~n dang làm vi~e trong
khu vVe kinh tê gia dinh và làm an ca thê; 11,1% làm vi~e trong khu
vVe Nhà nt/de (bang 7).
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Bâng 7 : Nhûng ngu'oi di chuyên dang làm vif)c chia theo
giâi tinh và thành phan kinh té
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Thành phan kinh té Ngl10i di chuyên theo cha m~ Ngl10i di chuyên tn,lc tiép trâ

khai bac tç.i Can GiuQc loi tç.i TP.HCM

Nam Nù % Nam Nl1 %

tÔng so tÔngso

Nhà nl1é1c/ quoc doanh 12,9 9,8 11 ,1 12,6 17,6 15,7

T~p thê/HTX 2,1 1,1 1,5 1,2 1,4 1,3

Doanh nghi$p tu nhân 5,2 2,5 3,5 5,7 7,0 6,6

Công ty cÔ phan 0,1 - 0,1 - - -
Nl1é1c ngoài/ liên doanh

nl1é1c ngoài 0,1 0,7 0,5 1,2 1,4 1,3

Kinh té gia dJnh (không

:thuê CN) 38,5 46,4 43,3 55,2 40,1 45,9

Ca thê 40,3 38,4 39,1 24,1 31,7 28,8

Thành phan khélc - 0,7 0,4 - 0,7 0,4 1

!Không biét 0,5 0,3 0,4 . - -

jTÔng so 100 100 100 100 100 100
1

1

ISo mâu 387 599 986 87 142 229

Ngu6n : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999

Ghi chû : công nhân (CN).

V. Tâm quan trQng cùa cac ly do kinh tê.

Bang 8 v6'i tông sÔ 1.906 ngliài di chuyên c6 727 Iy do di chuyên
dé'n thành phÔ dê ké't hôn, chié'm 38,1%; trong d6 nu chié'm ty I~ cao
han nam. Ly do di chuyên vi không c6 vi~c làm chié'm 30,2%; nam
chié'm ty I~ cao han nu, khoang 20,3% co Iy do di chuyên vi th!1 nh~p

thâp. Di chuyên dê hQc t~p dào b.~.o chié'm 15,8%. M~c dù cac Iy do c6
khac nhau dê ngliài di chuyên tim dé'n thành phÔ, nhling cac nguyên
nhân di chuyên dêu dlfa trên slf cân nhâc di chuyên tü cha kém thu~n

Igi dé'n cha thu~n Igi han. 8ô li~u cho thây ngoài Iy do di chuyên dê
ké't hôn, cac Iy do nhli Ci dây không c6 vi~c làm, thu nh~p thâp, diêu
ki~n hQc hành không tÔt, di chuyên dê hQc t~p và dào t~o dligc nhiêu
ngliài tra lài so v6'i nhung Iy do khac. Phai chang v6'i nhung Iy do này
ngliài ta hy vQng tim nai c6 diêu ki~n sÔng tÔt han.
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Ly do di chuyên vi không co vi~c làm t~p trung trong dQ tu6i tù
15-29, chié'm t6'i 79,1%. Nhùng ngliài thié'u vi~c làm thttàng nàm trong
de) tu6i tre, h<;> mong mu6n ra di co CCi he)i tim kié'm vi~c làm. Ly do di
chuyên vi thu nh~p thâp chié'm ty l~ rât cao và t~p trung trong de) tu6i
tre 15-29 là phù hgp v6'i tinh tr~ng thié'u vi~c làm, vi h<;> không co vi~c

làm nên h<;> không co thu nh~p.

Bàng 8 : Nhung ngu'oi di chuyên chia theo giâi trnh
và Iy do di chuyên (%)

Ly do di chuyên Ngu~idichuyêntheo NgU~i di chuyên trl,lc tiép

khai bâo té;ii Gan GiuQc tra I~i té;ii TP.HGM

Nam Nù % Nam Nù %

t6ng 56 t6ng 56

Két hôn/h~p gia dinh 16,3 53,7 38,1 2,9 28,8 17,0

Ô dây không co vi$c làm 38,6 24,2 30,2 33,3 24,3 28,4

Ô dây thu nh~p thap 26,4 15,9 20,3 27,5 23,3 25,2

HQc t~p, dào té;io 27,1 12,8 18,8 42,5 22,9 31,8

E>oàn tl,l gia dlnh 8,8 8,9 8,9 16,3 20,1 18,4

Thfch cUQc song 9,6 6,5 7,8 3,8 5,6 4,7

thành th!

Muon thoât Iy khôi 3,7 2,9 3,2 2,1 5,6 4,0

nông thôn

E>iéu ki$n song khâc 2,3 1,0 1,5 13,3 0,4 11,7

Gan GiuQc không t6t

Tham gia quân dQi 2,5 0,3 1,1 5,0 - 2,3

E>iéu ki$n chàm soc 1,5 0,3 0,8 - 0,6 0,4

suc khôe ... 1,1 0,5 0,6 3,3 2,4 2,8

Mu6n thoat Iy nông

nghi$p 0,1 - 0,4 0,4 0,0 0,2

Ly di

Ti né;in chién tranh - - - 2,9 5,2 4,2

Thiéu dat không co daL - - - 1,7 0,0 0,8

Khac 0,9 0,2 0,8 7,1 2,0 4,4

T6ng 50 793 1.113 1.906 240 288 528

Ghi chu: MQt ngu~i co thê nêu Mn mQt Iy do.
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Bàng 9 : Phân bo ngu'ai di chuyên theo giâi tinh
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Thai diêm Nam Nû %tôngso~
diehuyên

So mâu % So mâu % s6 mâu %
~-

Tn/ôe 1975 70 8,8 139 12,5 209 11,0

1975-1980 108 13,7 140 12,6 248 13,1

1981-1985 61 7,7 74 6,7 135 7,1

1986-1990 149 18,8 165 14,9 314 16,5

1991-1995 217 27,4 292 26,3 509 26,8

1996 dén nay 186 23,5 299 27,0 485 25,5

T6ng so 791 100 100 100 100 100

Nguon: E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

vê thài di~in di chuy~n, chi c6 6 ngliài không khai bao nâm di
chuy~n. Con llili 1.900 ngliài, trong d6 209 nglidi di chuy~n rài Cân
GiuQc tniac nâm 1975, chiem 11%. Con llili 89% di chuy~n trong
khoang thdi gian tü 1975 den nay (bang 9). Neu tinh tü 1975 den nay,
vi~c nh~p cu vào thành ph6 da giam cho den nâm 1985. Giai dOliln
1981-1985 là thài ky it ngliài nh~p cu vi chinh sach ki~m soat ch~t

chë vê cu tru và tinh hinh tâng truÛ'ng không nhanh cua nên kinh te,
không tlilo ra nhiêu chÔ làm vi~c; thài ky gân nay bât dâu tü 1986 là
thdi ky c6 nhiêu nglidi di chuy~n (68,8%). Thdi ky này duQ'c d~c tntng
Û' vi~c thljC hi~n nhiêu chinh sach mai trong nhiêu lanh vljc, th~ hi~n

qua vi~c thu nh~n mQt lljc IUQ'ng lao dQng quan trçmg tü nhùng công
ty trong và ngoài nuac vai mQi trinh dQ chuyên môn. Diêu này xay ra
trong nhùng nam dâu thljc hi~n chinh sach mÛ' clia. Dlili bQ ph~n

nhùng nglidi di chuy~n da tranh thu nhùng thay doi kinh te xa hQi và
s6 IUQ'ng ngliài di chuyên không ngling tang lên. Ty l~ nam nù gân nhu
ngang bâng nhau vai xu huang s6 IUQ'ng tâng lên cua nhùng nâm gân
dây.

VI. Mc)t slf. budn chai tudng d6i cùa ng1ioi di chuyên ngay khi
dé'n thành ph6.

Van dê ngl1ài cùng di.

Khi rdi khôi Cân GiuQc, s6 ngliài di chuy~n mQt minh chiem ty l~

cao 69%. Trong d6 nam giai di mQt minh d~c bi~t chiem ty l~ cao han
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nu, di cùng vC! chÔng chiém 16,6%, di cùng anh em chiém 6,3%, di cùng
vÔ'i b~n bè 1,6%, di cùng bo m~ chiém 5,4%. Con ty l~ di vÔ'i ngl1ai
khac không nhiêu (bang 10).

Bàng 10 : Nhung ngu'oi di chuyên chia theo gidi tinh
và ngu'oi cùng di tru'dc khi chuyên khoi Can GiuQc (%)

NgLloi cùng di INgVOi di chuyên theo tre. loi Ngvoi di chuyên tn,tc tiép 1

1 cua cha mo toi Can GiuQc tre. loi tq.Î TP.HCM
1

Nam Nù %Nam 1 Nù 1%
t6ng 50 t6ng 56

Không ai di cùng 70,6 67,9 69,0 64,4 52,8 58,1

B6 me 5,2 5,6 5,4 6,7 6,6 6,6

VQ,ch6ng 13,5 18,9 16,6 8,3 19,8 14,6

Con 5,9 4,9 5,4 3,3 5,6 4,5

Anh chi em 7,6 5,4 6,3 10,0 11,8 11,0

Bà con khac 1,3 1,5 1,4 4,6

1

3,8 4,2

Bq.n bè 2,1 1,3 1,6 8,3 6,3 7,2

Không biét 0,5 0,3 0,4 - - -
T6ng 50 793 1.113 1.906 240 288 528

Ngu6n : Eliéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Vâ'n d~ mang theo ti~n/hàng h6a khi chuyin khoi C&n Giu(Jc.

Khi duC!c hôi vê tài san ngl1ai di chuyên mang theo khi rai khôi
Clin GiuQc, co dén 69,4% cha m~ cua hl? tra lai ding hl? không mang
theo tiên/llàng h6a dén ndi sinh song mÔ'i. Khoang 1/3 là c6 mang theo
tiên, hàng h6a. Néu so vÔ'i 528 ngl1ai hi~n dang song TP.HCM th! c6
dén 45% tra lai c6 mang theo tiên/llàng h6a khi rai Clin GiuQc, trong
d6 nu chiém ty l~ cao hdn (bang 11). Sv khac bi~t này c6 thê duC!c giai
thich bai mQt sv nh?n thlic khac nhau vê câu hôi d~t ra.
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Bàng 11 : Nhung ngu'oi di chuyên chia theo giôi tinh và tlnh tr~ng

mang theo tién/hàng h6a khi chuyên khoi Can GiuQc

288240

Mang theo Ngvoi di chuyén theo trà loi cùa Ngvoi di chuyén tn,lc tiép trà loi tGii

tién/hàng h6a cha m~ tGii Can Giui)c TP.HCM

r-
I Nam Na % tông 50 Nam Na % tông 50

C6 35,3 24,9 29,2 39,6 49,3 44,9

Không 63,2 73,9 69,4 60,4 50,7 55,1

Không biét 1,5 1,2 1,4 - - -
- -

Ir6n9 s6 L79c! 1.113 Ê
---' --------'

Ngu6n : 8iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Vâ"n d~ gidi quy~t nhà clÏa vd dâ"t dai tntâc khi di chuy€n.

Van dê giai quyêt nhà clia và giai quyêt dat dai tniâc khi di
chuyên chi phông van trl!c tiêp 528 ngu'ài di chuyên hi~n dang sông (j

TP.HCM. VI v~y trong phân này chung tôi sli dl,mg nhùng thông tin
cua 528 ngu'ài di chuyên t~i TP.HCM dê phân tfch. M~c dù nhùng
thông tin trong phân này không d~i di~n cho toàn be) nhùng ngu'ài di
chuyên, nhling qua dây cüng cho thay phân nào tlnh hinh tài san cua
nhùng ngu'ài di chuyên và sV gàn bo nhiêu hay ft ch~t chê vâi làng
quê.

Nhti v~y là hâu hêt trong sô 528 ngtiài di chuyen 95,8% trVc tiêp
trâ lài câu hôi này da cho biêt khi rài khôi Cân GiuQc hÇ) không co
nhà riêng. Chi co 2,5% co nhà clia riêng trtiâc khi di chuyen da cho
biêt nhà ngu'ài khac giù dùm nhà clia cua hÇ) (bang 12). ThVc ra diêu
này là hoàn toàn hgp ly vi da sô hÇ) khi ra di côn (j de) tuôi tre, chtia
l~p gia dinh nên côn (j chung vâi bô m~.
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Bang 12 : NhU'ng ngu'oi di chuyên chia theo giài t1nh
và giai quyét nhà cÙ'a tru'àc khi chuyên khôi Cân GiuQc

8 3,4

2 0,8

Ela ban

Ela cho thuê

NgLJài khac giU

Elé hoang

Trà IGli nhà nLJoc

Không co dat riêng 228 95,0 278 96,5 1 506 90~~8 1

lK_h_Ô_n_9_d_at_V_i_b_a_n__+--_2_-t--_O_,8_+-_2_--+ 0._7_-j--_4_---T_~

tong 56 .._--,--1_2_4_0__'--__1_00_-'__28_8_..l-_1_0_0.----L_5_2._8__-'--_1_0_0.----J1

Nguon : Eliéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999

1Giài quyét nhà cùa 1 Nam ~.-~;~ % '6n9 s6 -

S6 mâ~---%---I-s-ô-'-m-au-r- % &;-mâuT- % ~

~- 0:7 2f":4-
5 1,8 13 2,5

1 0,3 3 0,6

Qui dinh vê dat dai dé canh tac, mÔi gia dinh du'gc cap dât canh
tac theo sô lao di)ng, nghïa là co ca phân dat. cua ngu'ài di chuyén,
nhu'ng thu'àng do chu hi) dûng tên và ca gia dinh cùng canh tac chung,
thu hO:;lch chung không phân chia cho cac thành viên. Co le chinh vi
le do khi ngu'ài di chuyén tra lài câu hôi này, khai ni~m dat riêng chi
tÔn t:;li trong y nghïa ngu'ài di chuyén co gia dinh riêng, du'gc canh tac
riêng, thu hO:;lch riêng. Do v~y mà d:;li da sô tra lài là không co dât
riêng (bang 13).

Bang 13 : NhU'ng nguoi di chuyên chia theo giài t1nh và
vi(!c giai quyét dat dai truàc khi roi Cân Giuôc

0/0 s6 mâu %~1

0,3 1 0,2

- - -
1,4 14 2,7

- - -
0,6 3 0,6

95,8 502 95,1

1,7 8 1,5

100 528 100

6

8

Na :r- % tong 56 1
--'1--+- 1 ------1

au

T
Giài quyét dat dai Nam

olc~s6 mâu• o 0 m
--1----

Ela ban - - 1

Ela cho thuê - - -
NgLJài khac giU 10 4,2 4

Elé hoang - - -
ITrà IGli nhà nLJoc 1 0,4 2

!Không cô da' ,;êng

:;:~
94,1 27

Không dat vi ban 1,3 5

!Tong 56 240 1
100 28

Nguon : Eliéu tra di dân nông thôn-thành thi TP.HCM, 1999.
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12

Ngùùi di chuyén trol19 thùi gian
sOlig t2)i Thànl1 phu Hô Chi Minl1

Lê Van Thành

V di ket câu cua" cac bang hôi, chung ta co duQ'c hai nguÔn s6li~u

vê ngtfài di chuyên trong thài gian s6ng t~i TP.HCM. Trong
phân phân tich này, chung tôi xIÎ ly rnQt phân nhung thông tin do cha
rn~ cua 1.906 ngtfài di chuyên hi~n dang s6ng t~i TP.HCM cung câp
và phân khac là nhung thông tin tü 528 nguài di chuyên duQ'c tirn thây
dê nghiên cûu nhung d~c diêrn và hành vi cua ngtfài di chuyên trong
thài gian s6ng t~i TP.HCM. Diêu này cho phép chung ta co duQ'c
nhung nh~n dinh dây du hdn vê nguài di chuyên.

1. MQt qua trinh di chuyên thay dÔi theo thOi gian và theo cac
hoàn cành khac nhau.

Vi~c phân tich dong di chuyên tü Cân GiuQc vê TP.HCM tü nhung
thông tin Ci nhung nguài di chuyên hi~n dang s6ng t~i thành ph6 là
kha te nhi vi dây là nhung nguài co thê "trl,l l~i" duQ'c. Con s6 ngttài
di chuyên da co thé Mn hdn nhiêu, d~c bi~t là d6i vdi s6 ngliài den
thành ph6 tü lâu, vi trong s6 hÇ> co thê co rnQt s6 dâ quay trd l~i ho~c

dâ chet. Chung ta co thê tirn 'g~p rnQt bQ ph~n cua s6 nguài này trong
s6 ngttài trCi vê hi~n dang s6ng t~i làng quê. Dù sao di nua thi nhung
khai bao cua cha rn~ Ci Cân GiuQc và cua nhung ngtfài di chuyên hi~n

dang s6ng t~i TP.HCM cùng cho chung ta rnQt cai nhin dung dàn vê
sI! bien dQng cua qua trinh di chuyên này.
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Ty l~ kha cao ngl1di di chuyên d thdi ky tniôc nam 1975 (d6 là chi
dé c~p nhung ngl1di di chuyên con trl,l l~i) c6 liên quan dên yêu to
chien tranh. Nhung ngl1di di chuyên da dÔ xô vé thành pho khi mà
làng quê không con an toàn nua. Sau nam 1975, vôi chfnh sach hôi
hu'dng rât c6 thê nhiéu ngl1di trong so h9 da trd vé quê cu.

Trong thdi ky 1975 dên 1985 là thdi ky thành pho ap dl,lng m~nh
më chfnh sach güln dân, du'a dân di xây dVng cac vùng kinh te môi
và cac chfnh sach quan ly hQ khâu ch~t chë nhâm h~n chê nh~p cu' W
do vào TP.HCM th! cung c6 mQt ty l~ không nhû (trên 20% tÔng so
ngl1di di chuyên) ngl1di Cân GiuQc vào TP.HCM và dl~i cho dên nay
(bang 1). Tu nam 1986 trd di vôi chfnh sach dÔi môi và sV khdi sâc
vé kinh tê cua TP.HCM th! so ngl1di Cân GiuQc vé thành pho chi trong
vong 10 nam l~i dây, da vu'<Jt lên rât nhiêu, chiêm trên 2/3 tÔng so
ngl1di di chuyên cho tât ca cac thdi kY.

Bàng 1 : Phân bo ngùai di chuyên theo giôi tfnh và thai diêm di
chuyên theo loi khai bao cùa cha m~ t~i Can GiuQc và cùa chinh

ngùai di chuyên t~i Thành pho Ho Chi Minh (%)

Thèlï diêmdi chuyên Cha mE;! khai bac Nguèli di chuyên khai bac Ci

dén TP.HCM Ci Can GiuÇ>c TP.HCM

Nam NO % t6ng s6 Nam NO % t6ng s6

Truck 1975 8,8 12,5 11,0 10,7 16,0 14,2

1975-1980 13,7 12,6 13,1 13,0 11,1 11,9

1981·1985 7,7 6,7 7,1 8,4 9,0 8,9

1986-1990 18,8 14,9 16,5 17,1 18,4 17,1

1991-1995 27,4 26,3 26,8 27,9 26,1 26,9

1996-1999 23,5 27,0 25,5 22,9 19,4 21,0

1

1

86 mâu 791 1.109 1.900 240 288
1

528
1 1

Ngu6n : Eliéu tra di dân nông thôn - thành th! TP.HCM,1999.

Chu dân : Co 6 nguèli không khai bac tq.i Can GiuÇ>c.

Khi công bo vé quy mô khoi lu'<Jng dân nh~p cu' th! cân c6 nhung
cân nhâc th~n tr9ng nhât dinh. Chi trong ph~m vi vùng nghiên cûu
gÔm 3 xa Tân Kim, Phu'ôc L~i và Tru'dng Binh, vôi tÔng so dân là
31.661 ngl1di th! tU tru'ôc den nay da c6 17% ngl1di da tUng mQt lân ra
di trong d6 c6 9,8% con sinh song t~i TP.HCM, 1,8% song d nhung ndi
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khac và 6,7% nguèti da quay trd vê. Hdn nùa, Cân GiuQc là mQt d!a
bàn duqc chQn v6'i sô luqng nglièti di chuyên kha nhiêu và là d!a
phudng gân TP.HCM nên vi~c di l~i nit dê dàng.

Tù nhùng ly do chQn Ilja TP.HCM làm ndi dé'n, co thê gom l~i

thành 2 nhom ly do chu yé'u. Nhom thû nhât bao gôm cac ly do kinh
té' nhu co thê tim vi~c dè dàng hdn, co thê co thu nh~p cao hdn, muôn
làm an, buôn ban, kinh doanh ho~c dâu tu t~i thành phô; nhom thû
hai gôm nhùng ly do phi kinh té' nhu diêu ki~n hQc hành, chùa b~nh

tôt hdn và cac ly do doàn tl,l gia dinh. Theo nhu trên, thi chi co 46%
sô nglièti duqc hôi là tra lèti da chQn TP.HCM vi ly do kinh té', sô con
l~i chQn ly do phi kinh té' (bang 2). Diêu này cho thây cac ly do phi
kinh té' co tâm quan trQng nhât d!nh trong quyé't d!nh Ilja chQn
TP.HCM làm ndi dé'n. Chung ta co thê xem xét thêm là nhùng nglièti
di chuyên vi ly do phi kinh té' co cùng luc nhùng dQng cd kinh té' không
(tim vi~c làm, Um thu nh~p cao hdn) và câu tra lèti là không vi hQ
không di Um vi~c làm ngay khi dé'n TP.HCM. Tuy nhiên né'u xem xét
ky hdn theo tüng giai do~n thi cac ly do kinh té' co xu hu6'ng tang dang
kê và dé'n giai do~n sau cùng thi vuqt lên hân nhom cac ly do phi kinh
té'. So sanh v6'i cUQc diêu tra di dân tlJ do thljc hi~n nam 1996 (Vi~n

Kinh té', 1997), th! nhom nguèti dé'n tü cac vùng nông thôn thèti ky
1991-1996 co ty l~ là 58,6% vi ly do kinh té', thi nglièti di chuyên tü
Cân GiuQc thèti ky 1990-1994 là 49,7% và 59,4% thèti ky 1995-1999,
thi co tUdng dôi thâp hdn mQt it nhung cùng trong xu hu6'ng tang dân
lên theo thèti gian. Vi~c di chuyên dé'n TP.HCM vi ly do kinh té' tang
dân lên cüng da chûng minh phân nào là do slj tang trudng kinh té'
thành phô da t~o thêm nhiêu chô làm vi~c m6'i, trd thành mQt Iljc hut
quan trQng dôi v6'i bQ ph~n dân cu nông thôn.

Co dé'n hdn mQt nlia tong sô nglièti di chuyên duqc hôi, dêu tra lèti
là co it nhât 2 ly do dê hQ chQn TP.HCM làm ndi dé'n sinh sông, và
trong sô do, th! co dé'n 34% tra lèti v6'i 3 ly do. Diêu này cho thây quyé't
d!nh chQn Ilja dé'n sinh sông t~i thành phô không chi là mQt quyé't
d!nh ddn thuân mà con là quyé't d!nh dlja trên nhiêu ly do thuètng bao
gôm ca yé'u tô kinh té' lân yé'u tô phi kinh té'. Theo diên tié'n thèti gian
thi cacquyé't d!nh xuât phat tü mQt ly do giam dân nhuètng chô cho
cac quyé't d!nh dlja trên nhiêu ly do. Diêu này co thê duqc giai thich
là TP.HCM ngày càng co sûc hut tong hqp hdn bao gôm ca kha nang
co duqc mQt chô làm vi~c tôt v6'i thu nh~p cao và cac diêu ki~n sông
khac tôt hdn d nông thôn và ml,lc dich ra di cua nglièti di chuyên cüng
da d~ng hdn.
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Bàng 2 : Phân bo ngu'oi di chuyên theo thoi diêm dén
và theo Iy do chQn Thành pho Hô Chi Minh làm ndi dén (%)

Ly do Thai diém dén TP.HCM
!

1995--

Dio

chQn tong

TP.HCM Trl1<k 1975- 1980- 1985- 1990- cç>ng
1975 1979 1984 1989 1994 1999

Ly do kinh té . 29,2 30,2 44,2 43,7 49,7 59,4 46,4

Ly do phi kinh té 70,8 ifrt 55,8
56,3 50,3 40,6

~
53,6

1 Iy do 56,9 54,7 39,5 53,1 46,4 47,5 49,2

2-3 Iy do 43,1 45,3 60,5 46,9 53,6 52,5 50,8

86 mau 72 53 43 64 153 143 528

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn-thành thi TP.HCM,1999.

Khi xem xét mQt s6 ly do chinh quyé't dinh chuyên lên TP.HCM
thl Ci nhom 1906 ngu'ai di chuyên do cha m~ khai bao t~i Cân GiuQc,
ty l~ ly do vi hôn nhân kha cao (bang 3). Ngugc l~i, Ci nhom 528 ngu'ai
trvc tié'p tra lai, thl ty l~ tlm vi~c, VI thu nh~p cao và h<;>c hành l~i cao
han. Nhung khac bi~t tù hai nhom khai bao này co thê dugc giai thich
mQt phân do hiêu bié't khac nhau giùa cha m~ và con cai (con cai co
thê giâu cha m~ ly do th~t sV cua vi~c ra di) và phân khac là do sV
khac nhau vê nh~n thâc và vi~c nhâ l~i cac sv ki~n trong qua khâ dôi
khi da qua lâu. Nhln chung Ci ca hai nhom thl cac ly do kinh té' nhl1
thu nh~p cao han và dê tlm vi~c làm co phân trQi han cac ly do phi
kinh té' nhu hôn nhân và doàn tl,1 gia dlnh. Sv khac bi~t ciing thê hi~n

kha ra giùa nam và nu trong ca hai nhom này. Nam giâi co xu huâng
di chuyên dê tlm kié'm vi~c làm vâi thu nh~p cao han ho~c di h<;>c t~p

trong khi do thl nu di chuyên chu yé'u là VI cac yé'u t6 gia dlnh nhl1
hôn nhân, doàn tl,1 gia dlnh.
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Bang 3 : Phân bo ngu'oi di chuyên theo gidi tfnh, nhem khai bao
và Iy do chuyên dén Thành pho Ho Chi Minh (%)

--

Ly do chuyén Cha m~ khai bao Nguoi di chuyén khai bao

dén TP.HCM
-

Nam Na % Nam Na 0/0

tông 50 tông 56

Hôn nhân 16,4 53,7 38,0 4,6 29,5 18,2

EJoàn tl,l gia dlnh 8,8 9,0 8,9 16,7 24,0 20,6

1

HQc t$p dào ti;lo 23,0 10,7 15,9 28,3 16,3 21,8

EJé tim vi$c làm 38,5 24,2 30,2 45,4 31,9 38,1

Thu nh$p cao hem 26,1 16,0 20,3 26,7 26,7 26,7

S6mâu 799 1.107 1.906 240 288 528

Ngu6n : EJiéu tra di dân nông thôn -thành th! TP .HCM, 1999.

II. ngtiài di chuyên co xu huông cu tru fJ nhùng dia bàn gân
ndi xuât cu.

Ngu'i'ti di chuyên tU Cân GiuQc (tU vùng nghiên cûu thuQc huy~n

Cân GiuQc), kha t~p trung theo dia bàn qu~n C\l thê là cac qu~n 8,
huy~n Binh Chanh, qu~n 6 và huy~n Nhà Bè (bang 4). Dây là nhung
qu~n huy~n gân neti xuât cu nhât. Khi xem xét ky vê vi tri dia ly cac
qu~n này, da so dêu nâm phia Nam thành pho, trên nhung con dui'tng
noi liên Cân GiuQc vai thành pho. Diêu này thê hi~n st! phân bo cua
ngu'i'ti nh~p cu vào TP.HCM theo cac cQng dÔng neti xuât cu. St! t~p

trung này giup cho ngui'ti di chuyên hai diêu 19i: mQt là hl? co thê nh~n

dugc dê dàng st! giup da vê nhà cr và vi~c làm và hai là hl? co thê cr
gân nhung tuyên giao thông vê quê. Cac qu~n 8 và 6 dap ûng dugc
nhung yêu câu do. Trui'tng hgp doi vai cac nu di chuyên thi kha d~c

bi~t: ngu'i'ti ta da tim thây kha nhiêu nu di chuyên quê Cân GiuQc song
vai chông cr cac huy~n Binh Chanh, Nhà Bè, kê c~n ngay quê cuahl?
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Bàng 4 : Phân bo ngu'ai di chuy~n theo qu~n (j Thành pho Hô Chi
Minh theo lai khai cùa cha m~ (j Can GiuQc

-Dia bàn cl1 tru ~oi di chuyén dén Ty '. nguai di chuygn dén ta Can GiU"C:
1 tù Can GiuQc trong tong 56 dân cl1 (/10.000)"

Cac qu~n 1.137 68,3 5,0

Qu~n 1 39 23 3,1

Qu~n 2 13 0,8 2,3

Qu~n 3 35 2,1 2,9

Qu~n 4 54 3,2 5,0

Qu~n 5 67 4,0 5,7

Qu~n 6 146 8,8 10,2

Qu~n 7 65 3,9 10,3

Qu~n 8 334 20,1 18,0

Qu~n 9 13 0,8 1,6
Qu~n 10 39 2,3 2,9

Qu~n 11 74 4,4 5,5

Qu~n 12 9 0,5 0,9

Phu Nhu~n 11 0,7 1,1

Binh Thé;lnh 54 3,2 2,4

Tân Binh 39 2,3 2,2
G6 Vap 105 6,3 3,2
Thù Duc 40 2,4 3,4

Cac huy~n 528 31,7 10,3

Blnh Chanh 322 19,3 17,2
H6c Môn 19 1,1 1,7
Nhà Bè 141 8,5 39,5
Cù Chi" 14 0,8 1 1,0
Can GiCl'" 32 ~ 9,8

Không biétl

~.không khai bao -
IT6ng so =J1.9061 100 5,9

Nguon : 8iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

(") Haï huy$n này dâ b! IOl;li ra khôi giai dOl;ln 2 cUQc diéu tra

(") Trên cCI 50 TDTDS nam 1999, ty 1$ mâu cUQc diéu tra, và phân b6 theo ty 1$ nhung

ngl10i không trà loi cho cac qu~n hUY$n.
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Ngu6n: Diéu tra di dân n6ng tMn thành /hi - Vien Kinh Te' 1999

PHÂN BD NGUOI DI CHUVEN
THEO QUAN HUVÊN

> 11+ phh mlti:1i ngàn

2 - 3 phh mlti:1i ngà n

> 9 - Il phân mu'i:1i ngàn

3 - 9 phân mu'i:1i ngàn

< 2 ph~n muèli ngàn

M~t dé) nguai di chuyên
trên tÔng s6 dân
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Bon qu~n huy~n kê trên (qu~n 8, 6, Nhà Bè, Binh Chanh) là
nhùng don vi co nhiêu ngu'ài di chuyên goc Cân GiuQc, ty l~ cao han
mûc trung binh chung cua TP.HCM (5,9 ngu'ài goc Cân GiuQc /10.000
dân thành pho); ngoài ra phai kê thêm qu~n 7 và huy~n Cân Già, gân
vùng xuat cu', vâi dân so thap da làm ty tr(;mg ngu'ài di chuyên goc Cân
GiuQc n6i b~t lên. Nhin chung, trong tat ca câc qu~n, huy~n, huy~n

NhàBè rat gân cân GiuQc, là noi cO- ty l~ ngu'ài di chuyên goc Cân
GiuQc cao nhat 39,5/10.000).

Kê tü khi dên TP.HCM, mQt ty l~ khâ lân ngu'ài di chuyên không
thay d6i cha d (63,5%); 24,4% là co di chuyên 1 lân và thu'àng hÇ> di
chuyên ra khôi ph~m vi qu~n hÇ> dang d và chi co 8,5% chuyên chÔ d
lân hai.

Bàng 5 : Phân bo ngu'ai di chuyên theo giâi
và theo 50 lan thay dôi cha Ci (0/0)

~

1

1

~Ian Nam Na 0/0

thay d5i cha d t5ng 50

Không thay d5i 62,1 64,6 63,4

1 lan 25,5 24,0 24,4

2 (an 9,2 8,0 8,5

3 lan trd lên 3,2 3,4 3,7

Somâu 240 288 528

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn • thành th! TP.HCM,1999.

Là h~ qua cua vi~c it chuyên chÔ d, nhin chung, co 59,1% ngu'ài
da tüng song trong ngôi nhà minh dang d tü 5 nam trd lên, 13,6% tü
3 dên 4 nam, 19,7% tü 1-2 nam con ty l~ song chu'a dây mQt nam
chiém mQt ty l~ rat thap chi co 7,6%. Cüng cân du'qc nhâc l~i dây là
528 ngu'ài di chuyên tu'ong doi "6n dinh" da du'qc nâm bât tu'ong doi dê
dàng so vâi nhùng ngu'ài di chuyên khac. Vi v~y, không nên co nhùng
kêt lu~n vQi vàng vê tinh 6n dinh vê cu' tru cua ngu'ài di chuyên.

III. Xu huông tim vi~c ngay khi dên thành ph6 tâng, thOi gian
tim vi~c ngày càng rut ngân.

Theo so li~u diêu tra, mQt ty l~ kha lân, 49,2% nhùng ngu'ài di
chuyên không di tim vi~c ngay khi dén thành pho. HÇl dên TP.HCM
không don thuân vi ly do di tim cho minh mQt vi~c làm mâi (bang 6).
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Tuy nhiên, nêu nhin theo thài diém dên thành pho theo dièn biên thài
gian thi ty l~ không di tim vi~c ngay, ngày càng giam ri) r~t. Nêu thài
ky tniac nam 1974, ty l~ này là 65,3%, thài ky 1980-1984 ty l~ này là
58,1% thi den thài ky 1995~1999, ty l~ này chi con 41,3%. So sanh vai
kêt qua diêu tra di dân tI! do do Vi~n Kinh tê thvc hi~n nam 1997 ciing
thây ri) xu huang di chuyén dé tim vi~c tàng dang ké. Ty l~ ng11ài
không di tim vi~c làm ngay ciing giam tü 44,1% thài ky 1986-1990
xuong con 37% thài ky 1991-1996 (Vi~n Kinh tê, 1997).

Bang 6: Phân bo ngLiai di chuyên theo thai diêm dén
và theo tlnh tre;tng di tlm vi~c ngay khi dén

Thành pho Hô Chi Minh (%)

18; !lm viee ngay khi dén Thaï gian dén TP.HCM %

thành ph6
TrLloc 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-

tông

1975 1979 1984 1989 1994 1999
cQng

Tim vi$c ngay Không di 1 34,7 43,4 41,9 54,7 54,2 58,7 50,8

tim vi$c ngay 65,3 56,6 58,1 45,3 45,8 41,3 49,2

s6 màu 72 53 43 64 153 143 528

Nguon : Diéu tra di dân nông thôn - thành th! TP .HCM, 1999.

Thài gian tim kiêm công vi~c dâu tiên t~i thành pho tuang doi
ngân, 74,6% nguài tim dugc công vi~c chi trong vong 1 thang trd l~i.

D~c bi~t 60,4% chi mât mQt tuân dé tim công vi~c dâu tiên (bang 7).
Nêu nhung thài ky 1975-1979, chi co 52,2% tim dugc vi~c làm trong
tuân lè dâu tiên thi dênthài ky 1995-1999 ty l~ này da lên dên 76,2%.
Không co sv khac bi~t dang ké giua nam và nu trong thài gian di tim
vi~c, nam giai co xu huang tim vi~c nhanh han mQt it. 64,2% nam tim
vi~c trong vong mQt tuân, con d nu ty l~ này là 57,2%.

Phai chang vi mQt m~t do nhu câu lao dQng thành pho tàng dân
theo toc dQ phat triénkinh tê và m~t khac là nhu câu thôi thuc nguài
di chuyén W cac vùng nông thôn di tim vi~c d nhung nai khac, hi~n

nay co phân cao han nhung thài ky truac. Biên dQng vê nhu câu này
phai chang con là do sv xuât hi~n mQt so dich v\l mai t~o vi~c làm mà
yêu câu ng11ài lao dQng co trinh dQ thâp, th~m chi không cân trinh dQ
chuyên môn?



193 ----- Ngltài di chuyin trong thài gian s6ng tq,i TP.HeM

Bang 7 : Phân bo ngu'ai di chuyên di tlm vi~c theo thai diêm
dén Thành pho Hô Chi Minh và thai gian tim du'c;1c

công viêc dau tiên (%)

1 Thai gian tim kiém 1 ThO; gian dén TP.HCM

, công vi$c dau tiên f--T-nJ-Ô-c----r-1~9~75--~-,----11-9-80----,-1-9-8-5-----,II'-1-9-90-

t~i thành ph6 1975 1979 1 1984 1989 1994
1995

1999

-~/=--l

tong 1

cQng

60,4

14,2

14,2

5,6

5,2

0,4

100,0

268

76,2

8,3

11,9

1,2

2,4

1,2

52,2 66,7 48,6 51,8

13,0 11,1 20,0 18,1

13,0 16,7 11,4 15,7

- 5,5 14,3 8,4
1

21,8 - 5,7 4,8

Trong v6ng1 tu~n 56,0

1 tuan-1 thang 16,0

1-3 thang 20,0

3-12 thang 4,0

Trên 12 thang 4,0

Chua co vi$c -

~6."9 :0"9 3-'1'0-0-'-0-+--1~0~0-,-0-i 100,0 100,0 100,0 100,0

So mau 25 23 18 35 83 84
____ __'-__L- .L '- L-_~

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn.thành th! TP.HCM,1999.

SI! chuyen cu tU nông thôn ra thành th! lôi kéo theo sI! thay doi
công vi~c, lïnh vl!c ho~t dQng, tU nông nghi~p là chinh, 48% truac khi
di chuyen (dôi vai nhom 1906 nglfÔ'i thl ty l~ này con cao hdn 62,8%),
sang lïnh vl!c công nghi~p và thudng m~i d!ch Vl,l. Ty l~ vân tham gia
san xuât nông nghi~p chi con 6,4%. Nhu v?y, qua trlnh di chuyen da
kéo theo qua trlnh thay doi ngành nghê trong mQt tiên trlnh chuyen
biên xa hQi rô r~t. Cd câu công vi~c dâu tiên cua nglfÔ'i di chuyen khi
dên thành phô the hi~n rô câu truc cac ngành kinh tê dô th! nhu công
nghi~p, d!ch Vl,l và thudng m~i. Tinh chât công nghi~p cua TP.HCM
da duQ'c minh h9a rô nét qua mQt ty l~ 43,8% nglfÔ'i tham gia khu vl!c
này. Kê dên là cac ngành thudng m~i 15,7% và d!ch Vl,l vai ty l~ 13,5%.
B~c bi~t theo thÔ'i gian, ty l~ tham gia công nghi~p, tieu thu công
nghi~p tang lên dang ke. Nêu thÔ'i ky truac 1989, ty l~ này là 24,8%
th! dên thÔ'i ky sau nam 1989, ty l~ này da tang lên dên 55,4%. Biêu
này tudng ûng vai sI! gia tang dâu tu và phat trien công nghi~p cua
thành phô trong nhùng nam qua và the hi~n rô sûc hut mang tinh
quyêt d!nh cua no dôi vai vi~c nh?p cu vào thành phô. Trong khi do
ty l~ nglfÔ'i buôn ban và làm d!ch Vl,l nhû l~i giam dân theo thÔ'i gian
tù 38,6% truac nam 1989 xuông con 23,4% sau nàm 1989. SI! bien doi
Cd câu ngành nghê này hàm chûa mQt yêu câu thich nghi cua nglfÔ'i
nh?p cu dôi vai môi truÔ'ng vi~c làm mai mà ban thân no ciing da co
sI! thay doi. Ngoài ra, thÔ'i gian tim công vi~c dâu tiên co liên h~ ch~t
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che den tinh chât ngành nghê. d cac ngành kinh doanh buôn ban và
công nghi~p che bien, co thai gian tim vi~c tliang dai ngân, chi sau
vi~c làm trong lînh vvc nông ~ghi~p và nQi trq (bang 8).

Bàng 8 : Phân bo ngu'ai di chuyên tlm du'Qc vi~c làm dâu tiên
t~i Thành pho Hô Chi Minh theo thai gian tim vi~c và

theo t1nh chat ngành nghé (%)

1 Công vi$c dau
--

Thaï gian tlm ch/QC công vi$c dau tiên So

1 tiên t1;ii thành f- %

1 tuan 1 tuan- 1 DLloi
1

3-6 6-12 Trên
mau

pho
1 thilng 3 thang thang thang 12 thilng

Làm nông 91,7 - - - - 8,3 12

nghi$p

Chan nuôi, - .
1

100,0 - - - - 1

danh bat

CN - TTCN 62,4 11,1 13,7 5,1 2,6 5,1 117
1

Xây dvng 42,9 35,7 7,1 - - 14,3 14

Chuyên chà 58,3 - 41,7 - - - 12

IBuôn ban 64,3 21,4 11,9 - - 2,4 42

Dich vt.J (tn] 52,8 11,1 16,7 5,6 5,6 8,3 36

igiup vi$c gia
1

dlnh)

Giup vi$c gia 100,0 - - - - - 8

dinh 1

Viên chue nhà 43,5 26,1 21,7 - 1 4,3 4,3 23

nLloc

Khilc 50,0 - -
50,0 ~ 1 ~ 2=t 9 J 6 14-267-~Iso m~u 162 L38 38

Nguon : 8iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Sv khac bi~t vê công vi~c dâu tiên giua nam và nu di chuyen the
hi~n phân nào anh hliÜ'ng cua gi6'i tinh. Ty l~ nam gi6'i nhieu han Ü'
mQt sa nghê nhli xây dvng 7,1%, nu gi6'i chi chiem 0,3%, giao thông
nam 5,8%, na 1,4%. Trong khi do ty l~ nu gi6'i kha cao Ü' ngành nghê
buôn ban 23,3%, nam chi chiêm 6,3%. Diem dang chu y là ca nam và
nu dêu co ty l~ tham gia công nghi~p cao, nam 32,1% và dl).c bi~t Ü' nu
gi6'i ty l~ này là 26,1% (con cao han ty l~ nulàm nghê buôn ban).
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IV. M~t trâi cùa vân dê: nhùng kh6 khan dê thay dÔi công
vi~c.

Tinh nang dQng trong vi~c thay dôi công vi~c thê hi~n không
rn~nh. 76,3% ngttài di chuyên chi làrn rnQt vi~c, không thay dôi tU khi
dè'n TP.HCM dè'n nay (bang 9). Ty l~ thay dôi công vi~c Mn thû hai
chi chiè'rn 18,2%, Mn thû ba trd lên chiè'rn rnQt ty l~ rât thâp, chi là
5,5%. Khi quan sat theo cac nh6rn co thài gian cu' tru khac nhau thi
ta thây ty l~ thay dôi công vi~c co quan h~ nhât dinh vdi thài gian cu'
tru t~i TP.HCM. Ngttài dè'n thành ph6 vào cac giai do~n tru'dc co ty l~

thay dôi công vi~c kha cao nhu' giai do~n 1980-1984 là 25,6% và giai
do~n 1985-1989 là 26,6%, giai do~n 1990-1994 là 24,3%. D(ic bi~t,

trong giai do~n tru'dc 1975 co ty l~ thay dôi công vi~c cao nhât là
43,1%. Thài gian cu' tru co thê là yè'u t6 anh hu'dng và chi ph6i kha
nang thay dôi công vi~c. Noi cach khac, càng d lâu ngu'ài di chuyên
càng c6 nhiêu kha nang thay dôi, chçm h,ia công vi~c t6t hdn. Ngttqc
l~i, yè'u t6 gidi tinh không chi ph6i tinh nang dQng, ho(ic noi cach khac
không co st! khac bi~t ldn giaa narn và nu trong tinh hay thay dôi công
vi~c. 79,4% nu không thay dôi công vi~c tU khi dè'n TP.HCM và ty l~

này d narn là 72%, co phân nang dQng hdn.

Bàng 9 : Phân bo ngu'ai di chuyên theo thai diêm dén
và s6 công vi~c da tung làm èJ Thành pho Hô Chf Minh (%)

So công Thaï gian dén TP.HCM ~
vi~c f-----,---------r----,------,----~--____I t6ng 1

dâ làrn Ci TnJôc 1975- 1980- 1985- 1990- 1995- cçng 1

TP.HCM 1975 1979 1984 1989 1994 1999

1 56,9 66,0 74,4 73,4 75,7 92,3 76,n

2 31,9 22,6 18,6 23,4 19,1 6,3 18,2

r--3_tr_Ci_lê_n-+-_1_1,_2--+_1_1_,4 t~J 3,2 1__5'_2__1 ~g _
'--------S_o_rn_â_u-------'-__72_ _____'__'1__3_5 '--------_4_3_~4_______'__11_1_5_2----l~~ 527 1

Nguôn : Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM,1999.

Khi xern xét vê tinh tr~ng ho~t dQng hi~n nay,co 74,8% dang làrn
vi~c trong khi dân s6 trong dQ tuôi ho~t dQng cua 528 ngu'ài di chuyên
kha cao khoang 96%. Trong s6 25,2% không làrn vi~c này thi ty l~ già
yè'u là 4,2%, 9,7% di h9C, 8,5% làrn nQi trq và 2,6% th~t st! thât
nghi~p. Ty l~ 9,6% s6 ngttài di chuyên dang di h9C này rdi chu yè'u vào
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hai nh6m tuÔi tü 15-19 (25% cua so ngu'à'i di hQc) và tü 20-24 (50% cua
so ngu'à'i di hQc) và trong tÔng so ngu'à'i di hQc thi nam chié'm 2/3 trong
khi nu chi c6 113. Ty l~ 8,5% làm nQi trg t~p trung 100% a nu. MQt ty
l~ 2,6% dân so hay gân 3% dân so trong dQ tuÔi lao dQng that nghi~p

là mQt ty l~ tu'ang doi thap so v6'i ty l~ that nghi~p chung a thành th!,
nhling dang lliu y là 78,6% so that nghi~p dêu a trong dQ tuôi 20-34
tuÔi, và 21,4% trong so nhung ngu'à'i hi~n nay that nghi~p thi tru'6'c
khi chuyên dé'n thành pho da tüng c6 vi~c làm a nai a cû. Rô ràng dây
cûng là mQt minh chling cho vi~c ft thay doi công vi~c cua ngu'à'i di
chuyên không phai hoàn toàn do công vi~c hQ on dinh mà vi kha nàng
thay doi mQt công vi~c khac là không phai dé dàng, v6'i mQt trinh dQ
chuyên môn thap cua hQ.

Khi so sanh tinh tr~ng vi~c làm tru'6'c khi di chuyên và hi~n nay,
chung ta thay co mQt st! thay doi rat ca ban và co thê là yé'u to thà'i
gian da co tac dQng nhat dinh. Diêu này du'gc khâng dinh bai st! vi~c

chi c6 48% so ngu'à'i dang làm vi~c hi~n nay là da co vi~c làm khi con
a cân GiuQc. MQt ty l~, khoang 24%, ngu'à'i tru'6'c kia di hQc nay bo
sung vào dQi ngû nhung ngu'à'i dang làm vi~c. Ngu'gc l~i, mQt so ngu'à'i
tru'6'c kia da tüng làm vi~c nay a nhà, hoi;ic tra nên già yé'u hoi;ic co
thê mat slic lao dQng (bang 10).
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Bàng 10 : Phân bo ngùài di ehuyên theo tlnh tr~ng ho~t dQng
tn/ôe khi di ehuyên vôi tlnh tr~ng ho~t dQng hi~n nay

E>ang làm vi~c

Tlnh tr1;ing

vi~c làm

hi~n nay

f-----__--,--__T1_lnh tr1;ing vi~c làm tnJôc khi di chuYén_ ---J
8.ng Thal 8.ng Thôi hQc, 1Chi r.m-iŒ' y~u, So 1

"m vioc ~ghiO~' di hQc côn nhô 1 nQi Ir" khO~g ml\u 1

tlm VI~C muon

làm vi~c 1

f------{------+------+-------I--
48,4 13,2 24,3 6,1 7,1 1,0 395

14

512,0

21,4

5,984,3

35,7

3,9

21,4

3,9

21,4

E>ang di hQc1

:rhfit nghi$p,
tim vi(lc

Thôi hQc,

con nho dé 1

làm

Chi làm nQi tr<;j

44,4 6,7 17,8 4,4 26,7 45

Già yéu,

không mu6n

làm vi$c

59,1
4,5

9,1 9,1 9,1 9,1
22

S6 mâu 229 61 155 31 45 7 528

Ngu6n : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM,1999.

v. MQt s,! chuyên dÔi sâu sAc vê cd câu ngành nghê trong mQt
thành ph6 lôn.

Khi xern xét st! thay d5i công vi~c chinh cua nguài di chuyen, co
thé thây duc;1c ding nhùng ngành nhu công nghi~p, d!ch V\l và buôn
ban dêu chi co rnQt ty l~ kha thâp khoang tü 20-30% là dà tüng làrn
cùng rn(>t nghê tü truck khi chuyén dên thành ph6. Han 2/3 dêu tü cac
d~ng công vi~c khac chuyén sang, d~c bi~t là rn(>t ty l~ kha lân tü ho~t

dQng nông nghi~p (bang 11).
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Bang 11 : Phân bo ngu'ai di chuyên dang làm .vi~c theo công
vi~c chinh tru'ôc khi di chuyên vôi công vi~c chinh hi~n nay (%)

c~.ngl - Công vi$c chînh tru(Jc khi di chuyên

v'ec 1 ~:: 1 ~ CN, Chuyên] Buôn Dich Vl,l Giup So. Làm Chàn Xây Viên
chînh '

TTCN chà 1 ban (trù vi$c mau
-. nông fUÔ;' dl,lng chuc

hlen .
giup vi$c GE) nhà. nghi$p danh

nay
bât GE)) nuoc

1

Nông 88,2 - 5,9 . - - 5,9 - - 17

nghi$p

Chan

1

1

nuôi, 50,0 50,0 - - - - - - -
1

2

danh

bât

CN, 51,6 3,1 29,7 - 3,1 3,1 1,6 1,6 6,3 64

TTCN

Xây 28,6 . - 42,9 - - 14,3 14,3 - 7

dl,lng

Chuyên 66,7 - - - 33,3 - - - - 3

chà.
Buôn 37,8 - 6,7 - - 37,8 6,7 2,2 8,9 45

ban

D!ch Vl,l

(trù

giup 46,4 - 3,6 - - 10,7 21,4 3,6 14,3 28

vi$c gia

1 dlnh)

Djch Vl,l

giup 46,4 - . - - - - 33,3

1

16,7 6

vi$c gia

hdinh

Viên

chuc 29,4 - - - - 5,9 64,7 17

nhà

nuoc

Khac - - 50,0 - - 50,0 - - - 2

S6 mau 91 3 25 3 3 23 13 6 24 191

Ngu6n : E)iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.
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Ca câu công vi~c chînh hi~n nay cua ngu'ài di chuyê'n thê' hi~n ra
nét cac thé' rn~nh cua thành pha nhu' công nghi~p và dich V\J buôn ban.
Xu thé' ngu'ài lao dQng tharn gia san xuât công nghi~p tang dân qua
cac thài kY. 33,2% t6ng sa nhùng ngu'ài dang làrn vi~c ho~t dQng trong
cac ngành nghê công nghi~p và tiê'u thu công nghi~p, 18,2% buôn ban
và 16,4% làrn dich V\J. ChI co 7,6% vân càn làrn nông nghi~p và chan
nuôi, danh bât. Bây là sô ngu'di co dia bàn

1
cu' tru chu yé'u t~i cac huy~n

ngo~i thành nhu' Binh Chanh và Nhà Bè
1

J. He;> di chuyê'n vê TP.HCM
nhu'ng vân giù phu'ang thûc ho~t dQng san xuât nông nghi~p. Biêu
dang htu y là rnQt sa lu'gng không nhô khoang 17% là viên chuc nhà
nu'ac. Ll!c lu'gng này ît nhât ciing da co trinh dQ Iap 12 ho~c co thê' da
qua nhùng Iap dào t~o nghi~p V\J nhât dinh. Bây là sI! chuyên dich
theo rnQt chiêu hu'ang ngu'gc l~i vai sI! rnong d~i, dang lë bQ ph~n l1u

tu do cua nguÔn nhân ll!c phai tif thành thi tang cu'dng vê cho nông
thôn.

Khi so sanh giùa công vi~c chînh hi~n nay và công vi~c chînh dâu
tiên khi dé'n TP.HCM, chung ta thây chI co rnQt sI! thay d6i nh~

nhàng. Nhin chung, chu'a dây 1/3 thay d6i lïnh vl!c ho~t dQng (bang
12). Công nghi~p gia công ché' bié'n và kinh doanh buôn ban là nhùng
ngành co thê dê dàng thay d6i nhu'ng ty l~ thay d6i công vi~c i1 cac
khu vl!c này ciing thâp. Biêu này chung tô IIlQt sI! thay d6i không dang
kê vê công vi~c cua ngu'ài di chuyên trong thài gian sang t~i TP.HCM.

(1) Can nhô râng ty 1$ ngLJèli làm vi$c trong Iïnh vVc nông nghi$p da không dLJQc LJôc

ILJQng day du, cüng nhLJ ty 1$ ngLJèli di chuyén song t~i cac hUY$n ngo;,ii thành.
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Bàng 12 : Phân bo ngu'oi di chuyên dang làm vi~c theo công vi~c

chinh hi~n nay và công vi(!c chinh dau tiên khi dén TP.HCM (%)

Công

vi~c

chfnh

dau

tiên khi

dén

TP.HCM

Công vi~c chfnh hi~n nay
f------r--~--~--,_____--,____-,___---,____-,_____-_,___---.-,.___

Làm Chân CN, Xây Chuyên Buôn D!ch VI) Giup Viên HOÇlt s6
nông nuôi, TTCN dt,lng chà ban (trù giup vi~c' chue· d9n9 mau

nghi~p danh vi~c gia gia nhà khéic

bât dinh) dinh mlôc

Nông 1 71,0 1 6,S 6,S . 3,2 3,2 6,S . 3,2 . 31 1

f---n-=---ghi--,-,--~P-+-__I---+-_+---+-_-+-----+---_+-----+--_\-__~
Chân

nuôi, SO,O SO,O l' . - . . . . . 1 2

danh bât

CN,

TICN

0,8 83,7 0,8 S,4 3,9 1,6 3,9 - 129

1

Xây dt,lng

il Chuyên
chà

6,7

18,8

6,7

62,5

6,7

6,3

66,7

6,3

13,3

6,3 . 1· 16

-H'5
Buôn béin 10,9 81,3 3,1 4,7 64

1,8 5S14,S 70,9 1 .7,3 1,8

D!ch V(,J

(trù giup 3,6

vi~c gia 1

dinh)

~~::~--+--.--+-1-2-,S---+-.-+----.-+-1-2-,S-+--.-+-7-S-,0--+--.-b1+---.--+-1:l
gia dinh 1 1

Vién - - 1,B - - 3,5 3,5 - B9,5 1,B -571
chue nhà

1

mlôc

f---
K
-

h
-a-c---+--.--+-.-f----

22
-,-2-+--S-,6--+--.-+--S-,-6--+--1-6-,7-+--.~~~t18l

~S6 mau 1 26 ----'----_4_'---1_3_1---'---_1_3-----'-__1_3_-'--7_2_-----'---_S_6_Et~ 41395
1

Ngu6n : 8iéu tra di dân nông thôn·thành th! TP.HCM, 1999.



201 -------- Ngztài di chuyln trang thài gian sông tg,i TP.HCM

Sv khac bi~t giua nam và nu thé hi~n nam giai tham gia vào cac
ngành n~ng nhÇlc nhu xây dVng, giao thông nhiêu hC1Il hân nu giai,
trong khi do linh vVc buôn ban là cua phl,l nu (bang 13).

Bang 13 : Phân bo ngu'oi di chuyên dang làm vi~c theo giôi tfnh
và theo công vi~c chfnh hi~n nay (%)

Công vi$e ehinh Nam Na % t5ng s6

Làm nông nghi$p 3,7 9,2 6,6

Chan nuôi, danh bât 1,1 1,0 1,0

CN - TTCN 37,8 29,0 33,2

Xây dl,1ng 5,9 1,0 3,3

Chuyên ehÔ 6,4 0,5 3,3

Buôn ban 7,4 28,0 18,2

D!eh Vl,l (trù giup vi$e gia dinh) 17,0 11,6 14,2

Giup vi$e gia dinh 1,1 3,4 2,3

Viên chue nhà mJôe 19,1 15,0 17,0

Khae 0,5 1,4 1,0

T5ng s6 100 100 100

86 màu 188 207 395

Nguon : 8iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

VI. Xu hllông giàm dân vi~c làm cho bàn thân và gia dinh
minh.

MQt vân dê dang 100 y là thành phân kinh te cua công vi~c ngl1ài
di chuyén cüng co sV thay dÔi ra r~t. d Cân GiuQc, gân 46% ngl1ài di
chuyén truac khi di chuyén làm vi~c trong thành phân kinh te gia
dinh, co thé hiéu là làm rUQng rây cho gia dinh minh ho~c nhung Cci

sa TTCN gia dinh và trong da s6 truàng hCJp không duCJc tra lUC1Ilg và
co 28,8% làm an ca thé. Khi den TP.HCM, do câu truc ngành nghê
thay dÔi nhu dâ phân tich phân trên, ngl1ài lao dQng làm công an
lUcing tang lên kha nhiêu và tra thành mQt bQ ph~n chinh. Chi tinh
riêng ty l~ làm vi~c cho qu6c doanh và tu nhân thi dâ lên den 59,7%.
Neu xem xét ca nhung ngl1ài huang lUcing dài h:~m và ngân h~n (bang
15) thi ty l~ này lên den 64,8%. Tinh chât thl,l huang cach tra công
mai này cüng là sV thay dÔi cân thich nghi cua ngl1ài di chuyén. Tuy
nhiên Ci nu giai, ty l~ tham gia kinh te gia dinh và ca thé vân chiem
ty l~ cao (bang 14).
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Theo diên tién thài gian, cùng vd'i chinh sach dÔi md'i và sV phat
triên cac thành phan kinh té ngoài qu6c doanh, thi ty l~ tham gia khu
VVC qu6c doanh giam dan: Néu nhung nâm 1975-1979 ty l~ tham gia
qu6c doanh là trên 42% thi nhung nam gan dây 1995-1999 thi ty l~

này chi con khoang trên 18%.

Bang 14 : Phân bo ngu'ai di chuyên dang làm vi~c theo giôi t1nh
và theo thành phan kinh té (%)

Thành phan kinh té

1

Nam

~
Nu ~16ngS6 '

NN/qu6c doanh 36,2 24,6 30,1

T$p thê/HTX 0,5 0,5 0,5

Tu' nhân 37,2 22,7 29,6
1

Liên doanh nu'ôc ngoài 3,7 2,4 3,0 1

Kinh té gia dinh 6,9 21,7 14,7
1r" th.

15,4 28,0 22,0 ,

S6 mau 188 207 395 JL

Ngu6n : Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

d ngành công nghi~p và tiêu thu công nghi~p, ngành kinh té thu
hut nhiêu lao dQng, thê hi~n ra thé ml;mh cua khu VVC tu nhân vd'i ty
tr<;mg 59,5%, trong khi d6 qu6c doanh là 21,4%, liên doanh chi chiém
6,9%. N6i cach khac, chinh sV phat triên ml:.lnh kinh té tu nhân cua
TP.HCM dâ thu hut ngu'ài nhl%p cu.

D6i vai khu VVC liên doanh vai nud'c ngoài, nhin chung, thi chi thu
hut khoang 3% lao dQng nhl%p cu. Ngay ca nhung nam gan dây (1990
1999) ding chi thu hut tif 3-4%. Con d6i vai khu vVc kinh té gia dinh
và ca thê thi chiém 36,7%, nhling chu yéu nâm trong cac ngành buôn
ban dich V\l nhô. Khu vvc kinh té tu nhân ngày càng phat triên và co
xu hud'ng thu hut ngày càng nhiêu lao dQng.

VII. Công vi~c Ôn dinh hdn, vi tri tÔt hdn, nhling clii1ng de) làm
vi~c nhiêu hdn.

Khi tra lài vê vi tri công vi~c cua minh dang làm, mQt ty l~ kha
quan trçmg c6 vi tri làm chu dugc tim thây trong cUQc diêu tra này,
11,4%, rât khac thuàng so vai cac cUQC diêu tra trud'c v6n chi trên duai
1%. Diêm d~c bi~t chu y là nu c6 ty l~ làm chu con cao han nam gid'i
và vi tri công vi~c c6 tinh Ôn dinh han. Cac ty l~ làm công hul1ng luang
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dài h~n và làm an ca thê anu dêu cao han nam giai.

Co le nhà vào công vi~c tuang d6i 6n d!nh và phai dành phân !an
thài già cho công vi~c chiIih này nên 83,2% s6 ngtiài dang làm vi~c

không làm thêm công vi~c ph\! thû hai. 86 làm vi~c ph\! thêm, chi co
16,8%, t~p trung vào nông nghi~p, chan nuôi và buôn ban d!ch V\!. Ty
l~ ngtiài tham gia làm vi~c ph\! cua s6 nguài co thài gian cu tru lâu a
thành ph6 thi co cao han mQt chut. Ty l~ ngtiài co tham gia làm thêm
vi~c ph\! a cac thài ky 1975-1979 và 1980-1984 lân lugt là 34,1% và
22,5% thi vào cac thài ky 1990-1994 và 1995-1999, cac ty l~ này lân
lugt chi là 13,9% và 8,3%. Khi dugc hai co làm vuàn, chan nuôi dê cai
thi~n dài s6ng gia dinh, chi co 37 ngtiài tra lài co, chiem 1 ty l~ khiêm
t6n 7% so vai t6ng s6 528 ngtiài di chuyên. Bo là nhung ngtiài a cac
qu~n 8, Tân Binh, Nhà Bè, Binh Chanh co dât dê làm.

Bang 15 : Phân bo ngu'ai di chuyên dang làm vi~c theo giâi tinh
và theo vi tri công vi~c (%)

Vi trf công vi~c Nam Nu % t6ng 56

Làm chù 6,4 15,9 11,4

HVdng IVdng dài hé;1n 45,7 34,3 39,7

Ngân hé;1n, không ôn d!nh 33,0 17,9 25,1

Làm an ca thé 14,4 27,5 21,3

Làm cha gia dlnh 0,5 4,3 2,5

T6ng 56 100 100 100

S6 mau 188 207 395

Nguon : Eliéu tra di dân nông thôn - thành th! TP.HeM, 1999.

86 ngày làm vi~c trong tuân thê hi~n cuàng dQ làm vi~c cua ngtiài
lao dQng. 42% làm vi~c 6 ngày trong tuân là binh thuàng (trtiac khi co
che dQ làm vi~c 5 ngày/tuân cua chfnh phu). Bang 100 y là khoang 51%
da phai làm vi~c 7 ngày trong tuân và gân 1/3 s6 ngtiài da phai làm
vi~c trên 8 tieng/ngày (bang 16).
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Bàng 16 : Phân bo ngu'oi di chuyên theo giôi tinh và
theo thaï gian làm vï~c (%)

204

Thaï gian làm viEilc

Nam

Giôi tfnh

Ni)

% têlng 56

56 ngày làm vi~c trong tuan

2-5 ngày 6,9 6,8 6,9

6 ngày 47,9 36,7 42,0

1

7_n_g_àY ---j- 4_5_,2 t- 5_6_,5__---t 5_1,_1__-----I

T5ng 56 100 100 100
1

56 gia làm vi~c trong ngày
r-----~-----------,-------___,_------.,------___1

2-4

5-8

9-15

T5ng 56

56 mau

2,6

68,1

29,3

100

188

4,9

62,7

32,4

100

207

3,9

65,2

30,9

100

395

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn- thành th! TP.HCM, 1999.

Thu nh~p binh quân cua ngl1ài di chuyên là trên 900.000 d6ng.
Dây là mûc thu nh~p kha cao vl1gt hàn so v~i mûc thu nh~p cua cac
dgt diêu tra trl1~c chi giai h~n trong khoang tU 500.000-600.000 d6ng,
neu tinh yeu tô trl1gt gia thi khoang 650.000-780.000 d6ng. (Vi~n

Kinh te, 1997). Tuy nhiên, mûc sai bi~t chênh l~ch giua cac nhom kha
Mn, trên 60% co mûc thu nh~p dl1~i mûc thu nh~p trung binh 900.000
d6ng (bang 16). St! khac bi~t giua nam và nu kha Mn, 65,5% nu co
mûc thu nh~p dl1~i mûc trung binh, trong khi do ty l~ này a nam là
54,1%. Ciing cân nhâc l~i râng 528 ngl1ài di chuyên dl1gc tim thây,
không d~i di~n chung cho toàn thê ngl1ài di chuyên, co thê co m9t mûc
sÔng cao han mûc binh quân chung cua ngl1ài di chuyên.
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Bang 17 : Phân bo ngu'ai di chuyt!n theo giâi tfnh
và theo thu nh~p hàng thâng (0/0)

Tong thu nh~p hàng thang Nam i NO % tong 56

< 400.000 8,0 18,6 13,5

400.000-700.000 25,2 30,3 28,1

700.000-1.000.000 24,7 18,6 21,6

1.000.000-2.000.000 36,5 27,3 31,7

2.000.000-10.000.000

1

4,8 2,5 3,7

Không biét 0,8 2,7 1,4

T6ng 56 100,0 100,0 100,0

56 mau 188 207
1

395
1 1 --

Ngu6n : Diéu tra di dân nông thôn - thành th! TP.HCM, 1999.

VIII. 811 ghip dO' cua ngdài di chuyên d6i vôi thân nhân d quê
cüng chi du ghip gia dinh vào vi~c chi dùng hàng ngày.

Néu mai nhin vào so ltiqng th! chi co 48,5% ngtiài di chuy€n ho~c

chi co 65,5% so ngtiài dang làm vi~c là co gai hàng tién vé cho gia
dinh aCân GiuQc (bang 18). Nhting adây là ca mQt sI! tiét ki~m chi
tiêu d€ gai tién vé cho gia dinh. Liên h~ vai güi tri tién gai sè dé c~p

aphân dtiai thi dây là c6 gâng lan cua ngtiài di chuy€n thê hi~n moi
quan tâm d6i véti ngtiài thân aquê và dÔng thài cüng cho thây mac dQ
giai h;;tn vê khà nang gai tiên cua hl?

Bang 18 : Phân bo ngu'ai di chuyt!n theo 50 lan gdi hàng, tién vé
Cân GiuQc, theo giâi tfnh và theo nguôn khai bâo (0/0)

56 lan gài tién, hàng Cha m~ khai bac Ngl1èli di chuyên khai bac

vé can GiuQc Nam NO % tong 56 Nam NO % t6ng 56

ft nhat 1 lan trong tuan 2,0 2,2 2,1 4,2 2,8 3,4

MÔi thang it nhat 1 lan 19,1 11,7 14,8 18,8 13,9 16,1

Moi quy it nhat 1 lan 12,1 12,6 12,4 12,1 9,4 10,6

MÔi nam it nhat 1 lan 7,1 7,0 7,0 12,1 14,9 13,6

Vài ba nam 1 lan
1

1,1
1,5 1,4 4,6 4,9 4,7

Chl1a Jan nào 58,5 65,1 62,3 48,3 54,2 51,5

Tong 56 100 100 100 100 100 100

56 mau 800 1.107 1.907 240 288 528

Ngu6n : Diéu tra di dân nông thôn - thành th! TP.HCM, 1999.
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Trong so nhùng ng1iài gai tiên vê quê thi so ng1iài gai tl1<1ng doi
thl1àng xuyên (hàng tuân, hàng thang và hàng quy) vê quê chiêm ty
l~ kha cao khoang 80%. Nêu tinh vê gia tri tiên gai, thi so gai trên
m(lt tri~u d6ng hàng nâm d~t dên 62,3% tÔng so ng1iài gai. B~c bi~t

co khoang 10% gai tù 6 tri~u d6ng tra lên trong 12 thang qua và da
so h9 là nhùng ngl1ài dên thành pho thài ky sau nâm 1989. Giùa gia
tri tiên gai và mûc thu nh~p hàng thang cua ng1iài di chuyén co moi
quan h~ nhât dinh. 40% so ng1iài gai co mûc thu nh~p tù 1-2 tri~u

d6ng/thang và h9 cung chiém 80% so ng1iài gai tiên amûc cao nhât là
trên 4 tri~u dÔng trong 12 thang qua.

Theo cha m~ ng1iài di chuyén acân Giu(lc, thi h9 co thüa nh~n

ding co 37,5% là co gai tiên vê nhà và trong so nhùng ngl1ài gai tiên
thi co 77,8% gai tiên thl1àng xuyên.

Biêu thu vi adây là khi so sanh lài khai cua ng1iài di chuyén v6'i
lài khai cua gia dinh h<;> aquê thi gia tri tiên gai dl1gc nâng lên thêm
theo lài khai cua ngl1ài di chuyén, trong khi do thi dl1àng nhl1 vê phia
gia dinh, cha m~ co xu hl16'ng khai thâp di. Chung ta không phan xét
dung sai nhting qua dây cung thây tinh cam muon dong gop cua ng1iài
di chuyén vê quê nhà (bang 19).

Bang 19 : Phân bo ngu'oi di chuyÊ!n theo giâ tri hàng, tién gai
vé cân GiuQc, theo gidi tinh và theo nguon khai bâo

trong vong 12 thang qua (%)

Gia tri tién, Cha ml;! khai bao NgL10i di chuyén khai bao

hàng da gèli trong yang

12 thang qua (dong) Nam Nu % Nam Nu %

tông 56 tông 561

DL1ôi 400.000 21,0 37,1 29,7 14,5 27,3 21,3

400.000-1.000.000 17,8 18,8 18,2 8,3 19,0 16,4

1.000.000-2.000.000 38,9 31,2 34,7 30,2 30,1 30,3

2.000.000-4.000.000 17,3 11,8
1

14,3 25,0 16,9 20,9

1

~oo.ooo 5,0 1,1 3,1 22,0 6,7 11 ,1

Tông 56 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

l S6 mau 242 283 525 96 106 202

Nguon : Diéu tra di dân nông thôn - thành thi TP.HCM, 1999.
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Khi xem xét ml,lc dich sU' dl,lng sÔ tiên, hàng gÜ'i vê quê, diêu nh~n

thay ra ràng nhat là vi~c chi cho an uÔng chiem mQt phân kha Mn
trong tÔng thê ca cau chi. Chi riêng cho vi~c chi cho an uÔng dan
thuân da chiem ty l~ khoang 62% và neu cQng thêm cho nhung chi
tiêu nhiêu ml,lc dich (trong do dêu co phân chi cho an uÔng) thi hâu
nhu toàn bQ nguÔn vi~n trq tù nguài di chuyên Ü' TP.HCM dêu duqc sU'
dl,lng vào ml,lc dich an uÔng (bang 20). Ngay khi xét mÔi quan h~ giua
gia tIi tiên gÜ'i và ml,lc dich sU' dl,lng thi trên 80% nhung nguài co mûc
gÜ'i cao nhat tù 5 tri~u trÜ' lên cüng duqc nguài thân chi dùng vào vi~c

an uÔng sinh ho~t hàng ngày. Sau ml,lc dich an uÔng là chua b~nh, chi
cho giao dl,lc không dang kê. M~t khac khoan chi cho dâu tu san xuat
kinh doanh chi chiem khoang 4% rat thap. Tù nhung duli~u này, co
thê nh~n dinh râng sÔ tiên gÜ'i vê quê chi co tac dl,lng cai thi~n mQt
phân dài sÔng hàng ngày cua gia dinh ngtlài thân cua ngtlài di chuyên,
chû không thê dâu tu phat triên thêm cho kinh te dia phuang th~m

chi không cho ca kinh te cua nhung gia dinh ngtlài di chuyên. Do v~y,

neu co sv ung hQ cua cac hQ gia dinh vê vi~c ngtlài thân di chuyên tù
nông thôn ra thành thi thi tru6'c het là vi mong muÔn diêu tÔt d~p han
cho chinh ban thân ngtlài ra di.

Bàng 20 : Phân bo ngliai di chuyên theo ml,Jc dich chinh su dl,Jng
so tién, hàng gài vé Cân GiuQc, theo gidi tinh

và theo nguon khai bao trong yang 12 thang qua (%)

i' Môl s6 mve dieh ehinh sa Cha mE;! khai bac 1NgLloi di chuyén khai bac

dl,mg 56 tién, hàng g(ji vé Can ---,--

GiuQc
Nam Nù

1 % Nam Nù %

tong 56 16ng S6

1Chi tiêu an u6ng hàng ngày 38,2 31,4 34,3 22,9 23,6 23,3

Chi cha hQc hành 4,0 3,9 3,9 - 0,7 0,4

Chi cha chùa bEilnh 14,9 11,5 12,9 5,8 4,5
5,1 1

Elau tLl sàn xuflt kinh doanh 0,3 0,2 0,2 2,9 0,7 1,7

Chi cha nhiéu ml)C dfch 42,6 53,0 48,7 68,4 70,5
69~

[T6,n
g
~6 100,0 100,0 100,0 1 100,0 100,0 100,0

1.906 l, 240
1

S6 mâu 800 1.106 288
1

528
1~

Ngu6n : Eliéu tra di dân nông thôn - thành th! TP.HCM, 1999.

Phân tich ca cau sU' d\,mg tiên hàng gÜ'i vê cua 1906 ngtlài, thi
phân chi cho an uÔng tiêu dùng hàng ngày vân chiem mQt ty tr~mg
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16'n, co den 34,2%. Cac phân chi khac dang chu y là chi dé chua b~nh,

gân 13%, 3,9% chi cho giao d\lc, 2,5% slia chua và mua nhà, và 1,3%
cho tra nq. Diêu này mQt lân nua khâng dinh so tiên mà nguài di
chuyén gai vê quê chu yeu dé giup gia dinh chi dùng vào vi~c an uong
hàng ngày.

IX. MQt sv. gitip do h~n chê tii quê nhà.

vê khfa c~mh ngu'ài di chuyén a TP.HCM, co thé gân mQt phân
nlia, khoang 45% hoàn toàn không nh~n duqc sv giup da nào ca (bang
21). 80 con l~i chu yeu nh~n duqc sv giup da trong vong gia dinh thân
thuQC a hai dâu di den, cân GiuQc và TP.HCM (khoang 50%). Diêu
dang lttu y là ty l~ nh~n duqc sv giup da a TP.HCM Mn gap dôi so
nh~n duqc giup da tù cân GiuQc. Diém d~c bi~t lttu Y là nu ft nh~n
duqc sv giup da tù quê nhà cân GiuQc nhung doi v6'i sv giup da tù
TP.HCM thi không kém Mm so v6'i nam gi6'i. Liên h~ v6'i phân ly do
di chuyén cua nu, da so là vi hôn nhân, ta co thé hiéu moi liên ket
cua h9 v6'i quê nhà co phân long leo han. M~t khac, neu không tinh
so di chuyén vi ly do h9C hành thuàng xuyên nh~n giup da tù quê, thi
yeu to nguài thân aTP.HCM càng dong mQt vai tro quan tr9ng trong
vi~c giup ngu'ài di chuyén hQi nh~p cUQc song m6'i.

Bang 21 : Phân bo ngLioi di chuyên t~i Thành pho Hô Chi Minh
theo gidi Unh và theo nguôn nh~n giup da (%)

! Nguén giup da ngLlài di chuyên Nam Na %

t<;ii TP.HCM t6ng 56

Không ai giup da 41,7 49,0 45,6

Gia dinh, ngLlài khac Can GiuÇlc giup da 19,6 11,8 15,4

IGia dinh TP .HCM 32,1 31,9 32,0

Gia dinh, b<;in bè Mi khac nLlôc ngoài 0,3 0,2

Nhà nLlôc, t6 chuc tù thi$n 1,3 2,8 2,1

Khac 0,8 1,0 0,9
1

Nhiéu nguén 4,5 6,0 3,8

T6ng 56

1

100 100 100

86 mau 240 288 258

1

Nguén : Eliéu tra di dân nông thôn - thành thi TP.HCM, 1999.
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Sl,f giup da tù Cân GiuQc kha hq.n chê thê hi~n qua ty l~ ngttài di
chuyên nh~n tiên hàng tù quê chi chiêm khoang 1/3 sa ngttài duqc giup
da. Biêu này càn duqc thê hi~n ra qua sa nguài co nh~n tiên tù Cân
GiuQc chi chiêm gân 33% (xem bang 21).

Ty l~ nh~n hàng, tiên hàng thang co tân suât cao nhât (bang 22).
Duàng nhu ngttqc lq.i vâi suy doan thông thuàng, a dây nguài di chuyên
khai co nh~n hàng, tiên nhiêu han phân cha m~ h9 gai di. Trong sa
h9 co 67% khai là không nh~n gi ca, trong khi do th! co dên 85,8%
cha m~ a Cân GiuQc khai là không gai gi ca. Co thê co mQt dq.ng giup
da bâng hi~n v~t nhu thl,fC phâm châng hq.n mà ngttài di chuyên vân
ghi nh~n và coi do là mQt sl,f giup da th~t sl,f.

Bàng 22 : Phân bo ngu'oi di chuyên theo 50 lan nh~n tien hàng
tU Can GiuQc, theo giài t1nh và theo nguôn khai bac (0/0)

1
80 lan nh~n tién hàng 1 Cha m~ khai bao NgLlèli di chuyén khai bao

tù Can GiuÇlc
Nam Na 0/0 Nam Nu 0/0 1

tong 50 tong 50

it nhat 1 lan trong tuan 3,5 1,4 2,3 4,6 1,0 2,7

MÔi thé.ng ft nhat 1 lan 6,5 4,1 5,1 13,8 9,4 11,4

MÔi QUY ft nhat 1 lan 3,6 1,9 2,6 3,8 4,9 4,4

MÔi nâm ft nhat 1 lan 4,0 3,4 3,7 8,3 5,9 7,0
Vài ba nam 1 lan 0,1 0,8 0,5 6,7 8,3

1

7,6

ChLla lan nào 82,3 88,4 85,8 62,9 70,5 67,0 1

Tong 50 100 100 100 100 100 100
-

80 mâu 800 1.106 1.906 240 288 528

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn - thành th! TP.HCM, 1999.

Vâi sa li~u khai bao cua nhùng ngttài nh~n duqc tiên, hàng thi chi
co gân 34,9% là nh~n duqc mQt sa tiên tuang dai trên 2 tri~u dÔng
trong vàng 12 thang qua (bang 23). Phân lân sa tiên này ding chi chi
dùng chu yêu cho vi~c an uong. Tuy nhiên cân hiU y là mQt diêm kha
d~c bi~t là khoang 55% nhùng nguài nh~n tiên là nhùng ngttài dang
làm vi~c. Ty l~ này càn lân han ty l~ dang di h9C von chi là 35%. Hi~n
tUCJng này cân co nhùng nghiên cûu sâu thêm. Duàng nhu là vi~c gai
tiên là do kha nang kinh tê cua gia dinh a Cân GiuQc han là nhu câu
thl,fC tê cua nguài di chuyên.
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Bàng 23 : Phân bo ngu'ai di chuyên theo gidi t1nh
và theo gia tri hàng h6a nh~n du'Qc tu Can GiuQc (%)
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1
'Qc T-----Gia tri hàng h6a Nam Nû %

nh~n dl/Qc tü Can GiuÇ>c tong s6

Dl/ai 400.000 16,7 38,8 27,0

400.000-1.000.000 14,7 17,1 15,7

1.000.000-2.000.000 31,3 12,2 22,4

2.000.000-4.000.000 16,7 14,6 15,8

Tü 4.000.000 trd lên 20,6 17,3 19,1

Têing s6 100,0 100,0 100,0

s6 mâu 48 41 89

Ngu6n : Diéu tra di dân nông thôn-thành thi TP.HCM, 1999.

Sô tién nh<%n tü Cân GiuQc cüng dl1Ç1c chu yeu siX d\mg vào cac chi
tiêu sinh hO:;lt hàng ngày (bang 24). Ke tiep theo sau kha xa là cac chi
tiêu cho hQc t<%p trong khi cac chi tiêu khac déu không dang ké.

Bàng 24 : Phân bo ngu'ai di chuyên theo gidi t1nh và theo mvc
dich chfnh sÙ' dVng tién, hàng nh~n du'Qc tu Can GiuQc (%)

Ml,lC dfch chfnh su dl,lng tién, hà~ Nam Nû
1

%

nh~n dl/Qc tü Can GiuÇ>c tong s6

Không nh~n dl/Qc 64,6 71,5 68,4

Chi an uong 21,3 21,2 21,2

. Chi an và hQc hành 6,3 1,7 3,8

Chi an và thuoc men 0,4 - 3,8

Chi hQc hành 7,1 3,5 5,1

f)au tl/ sàn xUélt kinh doan - 0,7 0,4

Khac 0,4 1,4 0,9

Tong so 100 100 100

'IS6 mâu 240 288 528
L

Ngu6n : Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.
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x. Vi~c duy tri quan h~ vdi làng quê.

s6 ngliài vê thârn gia dinh thuàng xuyên chiern rnQt ty l~ không
nhô: gân nhu cùng rnQt ty l~ vê thârn quê rnQt thâng rnQt Mn a hai
nguÔn khai bâo (55,3% a cha rn~ và 55,1% a ngliài di chuyên) (bang
25). Ngliài di chuyên narn thuàng vê quê han ngliài di chuyên nù co le
vi hl? co phân trâch nhi~rn han d6i vÔ'i gia dinh a quê và co thê hl?
tharn gia giup dâ thêrn công vi~c dÔng âng. Nhùng chuyen vê thârn
quê thuàng xuyên này thê hi~n rnQt sv gân bo giùa ngliài da ra di vÔ'i
quê nhà cua hl?

Bang 25 : Phân bo ngu'ai di chuyên theo 50 lân vé tham gia dinh
Ci cân GiuQc, theo gidi trnh và theo nguon khai béo (%)

S6 lan vé thâm gia dJnh Cha m~ khai bac Ngl1ài di chuyén khai bac

(j Can GiuQc --

Nam NU~% Nam Nu %

t6ng 56 t6ng 50

ft nhat 1 lan trong tuan 16,S 11,2 13,4 23,3 11,8 17,0

Moi théing ft nhat 1 lan 43,0 41,1 41,9 37,S 38,S 38,1

Moi quy ft nhat 1 lan 28,9 34,6 32,2 16,7 20,S 18,8

Moi nam ft nhat 1 lan 8,6 11,7 10,4 19,6 24,3 22,2

Vài ba nam 1 lan 1,9 0,7 1,2 2,S 3,8 . 3,2

Chl1a lan nào 1,1 0,7
1

0,9 0,4 1,0 0,8

T6ng 56 100 100 100 100 100 100

S6 màu 800 1.10S 1.90S 240 288 S28

Nguon : Diéu tra di dân nôngthôn - thành th! TP.HCM, 1999.

Gân 11,2% tong s6 ngliài di chuyên tra lài ràng ft nhât 1 lân trong
vong 1 thâng da co gl?i di~n tho~i hay gai thu vê quê, trong khi chi co
5,4% trong tong s6 dugc gia dinh khai bâo là co Hên l~c thuàng xuyên
vÔ'i gia dinh (bang 26). Sv chênh l~ch này co thê hiêu là do haï ly do:
rnQt là gia dinh co thê quên và hai là trong tong thê 1.906 ngliài di
chuyên co rnQt bQ ph:%n khâ Mn không on dinh, ft co thi già Hên l~c

thârn hôi gia dinh. Nhin chung ty l~ gl?i di~n và gai thu co thâp vi
TP.HeM gân quê, hl? da co thê di vê thuà~g xuyên han và han nua
di~n tho~i cüng không pho bien anông thôn.
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Bang 26 : Phân bo ngu'ai di chuyên theo 50 lân g(ji thu', di~n
tham hoi gia dlnh (j Cân GiuQc, theo gidi t1nh

và theo nguôn khai bâo (%)
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1 s6 lan gdi thLl, di~n thàm hoi
----------------~--l

Cha m~ khai bac NgLloi di chuyén khai bac 1

1 gia dinh d Can GiuQc
-- ---------~-----I

Nam Nù % Nam Nù % i
tong 56 tong 56

ft nhât 1 lan trong tuan 2,8 1,6 2,1 5,0 3,1 4,0

Moi thang it nhat 1 lar. 4,6 2,4 3,3 7,1 7,3 7,2

Moi quy it nhat Î lan 5,3 5,5 5,4 5,4 11,5 8,7

Moi nam it nhat Î lan 2,9 3,8 3,4 8,3 - 16,3 12,7

1

Vài ba nam 1 lan 1,1 0,8 0,9 3,3 2,8 3,0

IChLla lan nào 83,4 85,9 84,8 70,8 59,0
~

!Tong 56 100 100 100 100 100 100
1

IS6 màu 799 1.106 1.905 240 288 528

Nguon : Diéu tra di dân nôngthôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Néu ngu'ài di chuyên co thê vê tharn quê dè dàng th! ngligc 11;J.i cha
rn~ h<;> cüng không co kho khan gi ian dê lên tharn h<;>. Co 44,3% ses
ngu'ài di chuyên tra lài là dligc ngu'ài thân tli Cân GiuQc lên tharn ft
nhat rnQt Mn trong vàng 3 thang, ty l~ này (j phân cha rn~ khai bao
là 32,8% (bang 27). Ty l~ kha èao này, rnQt Mn nua, co thê là do nhung
ngu'ài di chuyên (j dây co tfnh 6n dinh cao h<1n nhung ngu'ài di chuyên
khac. M~c dù co st! chênh l~ch giua hai con ses nhling ca hai ty l~ này
cho thay vi~c di lên TP.HCM cua ngu'ài thân (j Cân GiuQc dê tharn
viéng ngliài di chuyên dièn ra kha dêu d~n.
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Bàng 27 : Phân bo ngu'oi di chuyên theo 50 lan ngu'oi thân (j Can
GiuQc lên thâm, theo giâi tfnh và

NgVài di chuyên khai baos6 lan ngvài thân

Ci Can GiuÇ>c lên tham

1 Cha mE;! khai bao

~ Nù %
1 '''arn t6ng s6

Nam NV %

tÔng s6

ft nhat 1 lan trong tuan

Moi thang ft nhat 1 lan

Moi quy ft nhat 1 lan

Moi nam ft nhat 1 lan

Ival ba nam 1 làn
Chva lan nào

T6ng s6

1,8

12,5

17,6

12,0

2,8

53,4

100

2,6

10,1

20,3

16,7

2,0

48,4

100

2,3

11,1

19,2

14,7

2,3

50,5

100

5,4

12,9

22,1

25,8

7,9

25,8

100

2,1

17,0

28,5

22,2

10,8

19,4

100

3,6

15,2

25,6

23,9

9,5

22,3

100

,---ls_6_m_à_u~~_~_~----...L1__~_1_.1_0_4--"-~1._9_04~,---_24__0~--,--_2_8_8~l- __52_8_1

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn-thành thj TP.HCM, 1999.

Ty l~ gQi di~n tho~i và gai thti tü Cân GiuQc lên TP.HCM và ty
l~ theo chiêu ngligc l~i ttidng dOl kha gân nhau (bang 28). è5 dây nglià'i
ta cô th~ ghi nh~n nhùng khoang cach giùa hai nguÔn khai bao (cha
m~ và nglià'i di chuy~n) và tînh ît ph5 biên cua phtidng ti~n thông tin
liên l~c này.

Bàng 28 : Phân bo ngu'oi di chuyên theo 50 lan nh~n thu', di~n
thâm hoi tù Can GiuQc, theo giâi tfnh và

1 S6 lan nh~n thV, di~n thâm Cha mç khai bâo Ngvoi di chuyê'n khai bao
hôi tù Can GiuÇ>c

Nam Nil % t6ng s6 Nam Nil % t6ng s6

ft nhat 1 lan trong tuan 1,1 1,4 1,3 2,5 2,4 2,5

Moi thang ft nhat 1 lan 3,3 2,2 2,6 9,6 6,3 7,8

Moi quy ft nhat 1 lan 3,8 3,5 3,6 5,0 7,6 6,4

Moi nam ft nhat 1 lan 4,1 4,7 4,5 7,1 12,5 10,0

Vài ba nam 1 lan 0,8 0,6 0,7 5,0 5,2 5,1

Chva lan nào 87,0 87,5 87,3 70,8 66,0 68,2

T6iJ.g s6

S6mâu
1

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.
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cua hQ, da cho thây là rât ft ngt1ài co nhùng d~ng tài san này (bang
29). (J nhùng vùng nông thôn nhu Cân GiuQc thi ruQng dât co thê' xem
là mQt lo~i tài san quy dê' làm an. Truac khi di chuyê'n co 14 ngt1ài
con dât riêng t~i Cân GiuQc, nhling so vai thài diê'm phong vân thi so
ngt1ài co dât riêng lên dé'n 29 ngt1ài. Nhu v~y co thê' co thêm 15 ngt1ài
da mua dâ't mai ho~c ké' thùa tài san cua cha m~, gia dinh.

Bàng 29 : Phân bo ngu'oi di chuyên theo gidi tinh và theo tlnh
tr~ng sCi hllU rUQng dat và nhà Ci t~i Can GiuQc (%)

1 TInh tri;lng sà hùu Giôi tfnh %1

Nam Nù
tong so

TInh tr<;ing sà hùu rUQng dat à Can GiuQc

Co 7,9 3,5 5,5

Không 92,1 96,S 94,5

1

Tong s6 100,0 100,0 100,0

1 TInh tri;lng sà hùu nhà à Can GiuQc
1

1
Co 7,5 2,8 4,9

Không 92,S 97,2 95,1

Tong so 100,0 100,0 100,0
--

S6 màu 240 288 528

Ngu6n : Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP .HCM, 1999.

CGng tuang tl! nhu tinh tr~ng sa hùu dât dai, vê nhà a truac khi
di chuyê'n co 16 ngt1ài con nhà riêng t~i Cân GiuQc (13 nhà ngt1ài giù
và 3 dê' trong), nhling so vai thài diê'm phong vân thi so ngliài co nhà
riêng lên dé'n 26 ngliài.

Nhu v~y co thê' co thêm 10 nguài da mua nhà mai hoiflc ké' thùa
tài san cua cha m~, gia dinh. Do cGng là mQt dâu hi~u cho st! ràng
bUQc dê' co thê' tra vê. Tuy nhiên nhin chung, ty l~ co nhà hOiflc dât t~i

Cân GiuQc tuang doi thâp, chi khoang 5% so vai tong so. Do v~y, co
thê' thây ding moi liên h~ vai Cân GiuQc rât yêu hay noi cach nào do
thi hQ không co nhiêu goc ré, slic hut vê quê cG. Ngoài ra cGng co mQt
st! khac bi~t giùa nam và nù, nam giai co phân u'U thê han nù giai tu
4 dên 5% trong vi~c sa hùu tài san nhà dât. Diêu này co thê là nam
giai co u'U tiên han trong vi~c thùa kê tài san cua cha mç.
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XI. 811 hài long cua cac gia dinh èJ quê khi nhin thây
nglioi thân chuyên lên thành ph6.

Khi du'gc hai vê thai dl) cùa minh doi vai vi~c ng1iài thân trong
gia dinh di chuy~n vê thành pho, d~i di~n cac hl) dâ tra lài vai thai
di) kha ra ràng: 25,7% rât hài long, 64,5% hài long, 8,2% cam thây
binh thu'àng và so con l~i là không hài long thi rât it (bang 30). Nhin
chung, ml)t ty l~ rât lan 90,2% so hi) dâ ta ra hài long vai vi~c di
chuy~n cùa con em minh. Dây là mQt dl)ng hIc rât m~nh khuyên khich
vi~c di dân rài khai nông thôn.

Bàng 30 : Phân bo ngùoi di chuyen theo giôi tinh và theo
thai di) cùa gia dinh vôi vi~c di chuyen (%)

1

Thai di> vôi vi~c di chuyén % tông 50Nam Na

Rat hài làng 26,9 24,8 25,7

Hài làng 64,1 64,8 64,5

Blnh thllàng 7,0 9,1 8,2

Không hài làng 1,3 0,3 0,7

Rat không hài làng 0,1 0,1 0,1

Không biét, kh6 n6i 0,6 0,9 0,8

Tông 56 100,0 100,0 100,0

S6 mâu 799 1.106 1.905

Nguon: Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HeM, 1999.

Ly do hài long cùa cac hl) t~i Cân Giui)c co kha nhiêu du'gc trinh
bày trong bang 31. Ly do hài long chinh là co vi~c làm on d!nh han,
và dè kié'm vi~c làm han. Ngliài ta co thé thêm vào nhom này ly do
thu nh~p và diêu ki~n song, von di rât liên quan dé'n ly do vi~c làm.
Ly do chinh thû hai là h~nh phuc gia dinh i1 TP.HCM vai ty l~ là
26,8%; nhom này co liên quan dên doàn tl;l gia dinh, mûc song và sV
hài long song i1 thành pho. Ml)t ty l~ kha quan trçmg hài long vi
nhùng ly do gia dinh th~ hi~n moi quan h~ d(lc bi~t giùa dân cu' i1
nhùng vùng lân c~n thành pho vai dân cu' i1 TP.HCM.
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Bàng 31 : Phân bo ngu'oi di chuyên theo gioi t1nh và theo Iy do
chinh hài long voi vi~c di chuyên cùa ngu'oi thân (%)

Ly do hài long vài vi~c Nam Na 0/0

dichuyên tong 50

Vi~c làm on d!nh, dé tim vi~c 43,1 26,8 33,7

H~nh phuc gia dinh à thành pho 9,7 39,1 26,8

Diéu ki~n hoc tot hc1n 14,8 7,0 10,3

Gia dinh doàn tl,l 6,0 10,8 8,8

Thu nh~p cao

và co diéu ki~n gài tién vé nhà 11,4 5,5 8,0

Diéu ki~n song tot hc1n 5,7 5,1 5,3

Tlldng lai tot hdn cho con 1,9 0,3 1,0

H~nh phuc vài cUQc song thành pho 1,0 0,7 0,8

Da xong nghia VI,I quân sl,l 1,0 - 0,4

Co ngllèli cham soc 0,1 - 0,1

An ninh tot Mn 0,1 - 0,1

Ly do khac 4,9 4,9 4,9
1

l=----36ng 56 100 100 100

So mau
1

770 1.064 1.834
~

Ngu6n : Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP .HCM, 1999.

Nhùng diêu ki~n h<)c hành tÔt han dugc 10,3% nêu lên dê tô thai
dQ hài long vai vi~c di chuyên. Nhom "tU<1ng lai tÔt han cho con cai"
cüng co y nghïa gân vai nhom vùa nêu. Nhin chung dây là nhom t~p

trung nhùng ngliài di chuyên vi ly do h<)c vâ'~. Nhin chung, vi~c theo
du6i acac b~c h<)c cao han bao hàm vi~c phai vê thành phÔ, vi thuàng
chi co a thành phÔ Mn mai co dugc nhùng ca sa dào t~o chât lugng
cao.

Nhùng ngliài thân acân GiuQc khi dugc hôi vê nhùng anh huang
difn kinh tif gia dinh khi mQt trong sÔ thành viên gia dinh h<) di
chuyên vê TP.HCM, tra lài theo nhùng ty l~ sau: 3,7% cho ding nhà
vi~c di chuyên cua ngliài thân gia dinh h<) khâ lên nhiêu, 14,2% cho
là co kha lên chut dinh, 77,1% cho là không co anh huang gi Mn difn
gia dinh thân nhân al~i và ty l~ cho là co anh huang tiêu clfc difn dài
sÔng gia dinh co rât ft chi 3,2% (bang 32). .Â.nh huang tfch clfC thây ra
qua vi~c gai hàng tiên vê và co thê giam dugc mQt mi~ng an cho gia



217 ________ Ngl1ài di chuyin trong thài gian s6ng tq.i TP.HeM

d!nh. Anh htlÜ'ng tiêu ct!c là gia d!nh phai chi phi thêm nêu ngt1à'i di
chuyên làm không du an và thiêu lao dQng cho công vi~c d6ng ang.
Nhtl v~y khi liên h~ nhùng ty l~ này v6'i phân thai dQ hài làng nêu
trên, th! co thê thây ra là do kêt qua di chuyên tÔt ho'n cho ban thân
ngtlà'i d6 và cho ca gia d!nh h<;>.

Bàng 32 : Phân bo ngu'ai di chuyên theo gidi Unh
và theo ành hu'dng dén kinh té gia dlnh (%)

Ânh hl1CJng dén Nam NO 0/0

kinh té gia dinh tong s6

Làm cha gia dinh khâ nhiéu 4,6 3,2 3,8

Làm cha gia dinh khâ 1 chut 17,8 11,7 14,2

Không anh hl1CJng gi 71,5 81,0 77,0

Làm cha gia dinh kém di 2,9 2,5 2,7

Làm cha gia dinh kém nhiéu 1.0 0,2 0,5

Không biét 2,3 1,4 1,8
1

L:::IT~ng :0 100 100

1.106 1.906Sa mau

Ngu6n: Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

XII. Mc)t s1:f. mong mu6n m;.tnh me dttgc i'J l;.ti Thành ph6 HÔ Chi
Minh.

Khi dtleJc hai vê nhùng dt! dinh ctl tru trong ttlo'ng lai, th! 67,9%
thân nhân nhùng ngt1à'i di chuyên trii là'i là h<;> quyêt dinh Ü' hân ll;li,
0,9% muon di no'i khac, 18,3% càn chân chù chtla quyêt dinh và chi co
12,8% co y dinh vê ll;li Cân GiuQc (bang 33). MQt cach rât lô gich là so
ngt1à'i dên thành phÔ co thà'i gian ctl tru càng lâu th! càng c6 quyêt
tâm Ü' ll;li thành pho. Trong tÔng so 263 ngtlà'i c6 y dinh rà'i khai thành
pho, th! co 58,6% co thà'i gian dên thành phÔ tù 1995-1999, 27,8% dên
trong giai dOl;ln 1990-1994.
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Bang 33 : Phân bo ngùài di chuyên theo giôi Unh
và theo nhung dl! djnh vé ndi cù tru (0/0)
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1

Nhùng dl,! dinh vé Mi cu tru Nam Nù %

tong 50

Së (j hân thành pho 59,8 73,5 67,8

IChl t<;lm thai và vé Long An 15,3 11,0 12,8

'T<;lm thaï và di Mi khac 1,5 0,5 0,9

Không biét 23,4 14,9 18,5

Tong 50 100 100 100

~o mâu 800 1.106 1.906

Ngu6n : 8iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Nhùng ngLioi phl,l nù dLiong nhLi 6n d!nh cLi tru ho'n VI thLiong
nhùng di chuy~n cua hÇl phl,l thuQc vào chÔng nhiêu, hÇl it c6 nhùng
quyet d!nh dQc l~p.

Nhùng trâ loi tù 528 ngLioi di chuy~n cho thây c6 moi liên h~ nhat
d!nh giùa tInh trlilng vi~c làm hi~n nay, nghê nghi~p hÇl dang làm,
thành phlin kinh te và V! tri công vi~c cua hÇl v6'i y d!nh a llili lâu dài
tlili TP.HCM. vê tinh trlilng vi~c làm, 70,4% nhùng ngLioi dang làm
vi~c, 82,2% nhùng ngLioi nQi trg và 86,4% nhùng ngLioi già yeu dêu
quyet dinh a llili (bang 34). Trong khi d6 chi c6 58,8% sa dang di hÇlC
và 64,3% sa thât nghi~p là vàn tiep tl,lC muon a llili thành pho.

vê nghê nghi~p dang làm, nhin chung dêuc6 trên 75% quyet dinh
a llili, chi c6 hai ngành nghê là công nghi~p và giup vi~c gia dinh là
c6 ty l~ dLio'ng doi thap ho'n cac nghê khac, chi khoang trên 55%. Diêu
này cho thây a hai ngành nghê này c6 nhiéu kha nang bâp bênh
không 5n dinh. Khi xem xét ngành nghê công nghi~p, thi dây là
ngành thu hut nhiêu lao dQng nh~p cLi nhLing phlin 16'n là nhùng co' sa
gia công che bien tLi nhân phl,l thuQc nhiêu vào vi~c ky ket cac hgp
dÔng nên công vi~c thLiong không 6n d!nh.

vê thành phlin kinh te, ty l~ làm vi~c trong khu vlfc tLi nhân c6
ty l~ a llili thâp nhât so v6'i cac thành phlin kinh te khac, chi khoang
60% nhùng ngLioi làm vi~c trong khu vlfc tLi nhân tra loi là c6 y dinh
allili.

vé vi tri công vi~c, nhùng ngLioi hLiang lLio'ng ngân hliln co ty l~

dlf dinh a llili thâp nhat.
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Bàng 34 : Phân bo ngu'ai di chuyên theo dl,t dinh ès li[li Thành pho
Hô Chi Minh và theo câc d~c diêm khâc nhau (%)

B~c diêm ca nhân d lGJ,i TP.HCM

Co Không Không biét s6 mau

Tinh trGlng vi~c làm

Bang làm vi~c 70,4 10,6 19,0 395

That nghi~p 64,3 7,1 28,6 14

Bang di hQc 58,8 9,8 31,4 51

Không hQc nua nhung con nhô 100,0 - . 1

NQi tr<;1 82,2 6,7 11,1 45

Già yéu, b~nh t~t 86,4 9,1 4,5 22

% t6ng so 70,8 10,0 19,1 -

s6 mau 374 53 101 528

Nghé nghi~p hi~n nay

Làm nông nghi~p 80,8 3,8 15,4 26

Chan nuôi, danh bât 75,0 . 25,0 4

CN - TTCN 57,3 15,4 28,2 131

Xây dl/ng 76,9 7,7 15,4 13

Chuyên chè.1 92,3 - 7,7 13

Buôn ban 77,8 11 ,1 11,1 72

D!ch Vl,l (trù giup vi~c gia dlnh ) 71,4 8,9 19,6 56

Giup vi~c gia dlnh 55,6 11 ,1 33,3 9

Viên chuc nhà nucc 77,6 10,4 11,9 67

Nghé khac 100,0 - - 4

% t6ng so 70,4 10,6 19,0 -
s6 mau 278 42 75 395

Thành phân kinh té

Nhà nucc/quoc doanh 71,4 14,3 14,3 119

T~p thê/h<;1p tac xa - - 100,0 2

Tu nhân 59,8 12,8 27,4 117

Liên doanh nucc ngoài 75,0 8,3 16,7 12

Kinh té gia dlnh 77,6 8,6 13,8 58

Ca thê 79,3 4,6 16,1 87

% tong so 70,4 10,6 19,0 -
So mau 278 42 75 395
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Vi trÎ công vi~c

Làm chù 75,6 8,9 15,6 45

Hl1Ông \l1dng dài hq.n 70,7 14,0 15,3 157

Hl1Ông 111dng ngân hG\n 56,6 12,1 31,3 99

Làman ca thé 81,0 4,8 14,3 84

Làm cha gia dinh 90,0 - 10,0 10

% t6ng 56 70,4 10,6 19,0 -

86 mâu 278 42 75 395
L

Nguon : 8iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Trong tÔng so 263 ngliai co y dinh rai thành pho, thi chi co 11%
co thê tra lai dût khoat là se rai trong yang mQt nâm trÜ' l~i. Gân 85%
không biêt luc nào se ra di thê hi~n phân nào thai dQ phân vân chùa
quyêt dinh ra ràng (bang 35).

Bang 35 : Phân bo ngu'oi di chuy~n co y dinh roi Thành pho Ho
Chi Minh theo giôi t1nh và theo thoi di~m dl! dinh ra di (%)

1

Nhang dl,! djnh vé ndi cl1 tru Nam Na % t6ng 56

Trang vàng 1 thang 1,5 3,1 2,3

1-12 thang 9,7 7,8 8,8

1-2 nâm trÔ lên 5,2 3,1 4,2

Không biét 83,6 85,9 84,7

T6ng 56 100 100 100

86 mâu
L

134 128 262

Nguon : 8iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP .HCM, 1999.

vê ly do rai khüi thành pho, thi nhùng ly do kinh tê là nhùng ly
do quan tr<;mg nhat. Nhom ly do này chiêm mQt ty l~ là 65,7% trong
tÔng so cac ly do rai thành pho, bao gôm cac ly do nhù thu nh~p thap,
công vi~c không Ôn dinh, không tim dùqc vi~c làm, van dê nhà Ü' (bang
36). Cac ly do doàn tl,l gia dinh, hôn nhân, ly di chiêm 34,3% ngùai di
chuyên dinh ra di. MQt so ngliai sau khi hoàn tat ml,lc tiêu ra di trù6'c
kia cua minh .nhù di h<;>c, chùa b~nh nay l~i quay vê (4,2%). Ngùai ta
ghi nh~n ding co 3% vê vi ly do thùa kê tài san mà trong do ty l~ nam
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dugc thl;l huang nhiêu hcm. Và cuoi cùng là co 20,9% so nguèti di chuyên
không nêu ra ly do nào.

Bàng 36 : Phân bo ngùoi di chuyên co y djnh roi Thành pho Hô
Chi Minh theo giâi t1nh và theo 1'1 do ra di (%)

1 Ly do roi TP.HCM Nam Nu % t6ng 56

Vi$c làm không 6n dinh 32,1 28,3 30,3

Doàn tl,J gia dinh 25,4 22,7 24,0

Thu nh~p thap 11,9 15,0 13,4

Không tim dl/Qc vi$c 14,1 11,7 12,9

Hôn nhân 8,9 10,9 9,9

Không c6 nhà Ci 7,4 10,9 9,1

Da hQC xong, chua b$nh xong 3,7 4,7 4,2

Không mu6n s6ng Ci TP.HCM nua 3,0 5,5 4,2

Thùa ké tài sàn 4,4 .,6 3,0

Ly di - 0,8 0,4

Mâu thuan lang giéng - 0,8 0,4

Ly do khac 2,2 - 1,1

Không biét 20,0 21,9 20,9

T6ng 56 100 100 100

56 mau 135 128 263

Nguôn : Diéu tra di dân nông thôn - thành th! TP.HCM, 1999.
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Tài liçu tham khao
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Vi~n Kinh tê Thành ph6 HÔ Chi Minh, 1997, Bao cao kêt qua diéu

tra di dân tif do vào Thành ph6 HÔ Chi Minh. TP.HCM, 114-25 tr. (Dt!

an VIE/95/004).
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13

Nhùno thay doi chinh
trooo qua trinh di chuyen

Lê Th? Huang

V
i~c phân tich tlnh tr~mg 528 nguà'i duqc tim thây t~i Thành
phô HÔ Chi Minh tru6'c và sau khi he;> rà'i làng quê cho phép

nh~n biêt nhung mlllt tich ct,ic và tiêu ct,ic cua qua trinh di chuyên và
nhung thay d6i dên v6'i he;>.

1 MQt s,!- nâng cao vê trinh dQ hQc vân và trinh dQ chuyên môn
nghi~p vy.

Tru6'c khi rà'i Cân GiuQc, ty l~ chua di he;>c éJ nhung ngu"à'i nhl}p cu
cao h<1Il nhiêu so v6'i ngu"à'i hi~n dang sông TP.HCM, 6,3% so v6'i 1,7%
(bang 1), trong do ty l~ nu vuqt trQi han ty l~ nam gi6'i. Ty l~ 16'p 1-5
tru6'c khi di chuyên chiêm 24,2% nay giam di con 22,5%, ty l~ 16'p 6-9
tru6'c và sau khi di chuyên thay d6i không nhiêu, gân nhu ngang bâng
nhau vê ty l~ tü 32,6% so v6'i 33,1%. Ngugc l~i, ty l~ co trinh d(> van
hoa câp 3 tü 36,9% tang lên 42,6%. Nam gi6'i tang nhanh han nu gi6'i:
nam gi6'i tü 41,3% tru6'c khi di chuyên da tang lên 48,7% sau khi di
chuyên, trong khi do cac ty l~ tuang ûng éJ nu chi là 33,3% và 37,2%.

Bang 2 cho thây, ty l~ không co trinh dQ chuyên môn nghi~p vt,J
tù 92,2% tru6'c khi di chuyên nay giam xuông con 77,7%, ri) r~t nhât
là ty l~ co trinh d(> d~i hÇ>c tréJ lên tang gâp 3 lân so v6'i nguà'i tru6'c
khi di chuyên (3% so v6'i 11,9%). Ty l~ co trinh d(> cao dâng cung tang
gap 3 lân (2,3% so v6'i 6,8%).
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Bang 1: Phân bo ngu'oi di chuyen theo trlnh de;> hQc van
tru'âc khi di chuyen và hi~n nay (%)
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Trinh de;> hoc van Trinh de;> hoc van hi$n nay % 50 mau l

tnJôc di chuyên Chua 1-5 6-9 10-12 T5ng so T5ng so

di hoc

Chua di hoc 27,3 15,2 27,3 30,3 100 6,3 33

1-5 - 89,1 8,6 2,3 100 24,2 128
1

6-9 - - 90,1 9,9 100 32,6 172
1

10-12 - - - - 100 36,9 195

T5ng so 1,7 22,5 33,1 42,6 100 - -

'Emau 9 119 175 225 -
1

- 5~

Nguon : Eliéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

SI! thay doi vê trinh dô hÇlc vân và chuyên môn nghi~p vl,l khâng
dinh l~i cho ta thây di chuyê'n dé"n TP.HCM là môt cd hÔi. dê' ngl1ài di
chuyê'n nâng cao trinh dQ phù hgp vâi ly do di chuyê'n dé"n TP.HCM.

Bang 2: Phân bc5 ngu'oi di chuyen theo trlnh dQ chuyên môn
nghi~p vl,J c:huyên môn tru'âc khi di chuyen và hi~n nay (%).

Trinh de;> chuyên môn hi$n nay
1

% 1861FTr;nhdô
chuyên môn truôc khI Không co Công Trung hoc Cao Elç.i hoc, T5n~- T5ng maul

dichuyên trinh d9 nhân ky chuyên dâng trên dç.i ," so
1

so
thu~t nghi$p hoc

Không co trinh dQ 84,2 0,8 4,9 0,6 9,4 100 92,2 487

Công nhân ky thu~t . 66,7 33,3 - - 100
0,6 1

3

Trung hoc - . 91,7 - 8,3 100 2,3 12

1

chuyên nghi~p

1 Cao dâng - - - 100 - 100 1,9 10
!

1 Elç.i hQc & trên dç.i hQc - . - - . 100 3,0 16

l % t5ng so 77,"1 1,1 6,8 2,5 11,9 =tj-Ic-= 50mau
1

410 6 36 13 63
1 - - 52~

Nguon : Eliéu tra di dân nông thôn- thành th! TP.HCM, 1999.

II MQt sT!- thay dÔi quan trQng v~ tlnh tr~ng hôn nhân

Vi bic dQng cua yé"u tÔ tuoi tac, ty l~ ngliài dôc thân giam tù 74,1%
trl1âc khi di chuyê'n, nay con 40,2% (biê'u 3). SI! thay doi này da khié"n
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cho ngliè1i di chuyên kém "nang dQng" he1n so ',râi tntâc khi di chuyên
. MQt van dê dang quan tâm là ty l~ ly di co sI! thay doi ra r~t, tù 0,6%
t~i thè1i diêm tntâc khi di chuyên tang lên 1,9% sau khi di chuyên. Ty
l~ goa tù 0,8% tang lên 1,9%. B~c bi~t sI! thay doi Ci nu giâi là rat lân
tù 0,7% tang lên 2,8%, trong do 80% nllm trong dQ tuoi tù 35-49 tuoi
và 10% trong dQ tuoi 25-29. SI! thay doi vê ty l~ ly di trl1âc và sau khi
di chuyên da phan anh tac dQng xa hQi cua qua trinh di chuyên tù
nông thôn ra thành thi.

Bang 3: Phân bo nguai di chuyên theo tlnh tr~ng hôn nhân
trudc khi di chuyên và hi~n nay (%)

Tlnh trq.ng hôn Tlnh trq.ng hôn nhân hi$n nay 1 % 86 mau

nhân tntôc khi di t6ng

chuyên Chua co Dâ co Ly di. Goa t6ng 56

vc;1/ch6ng vc;1/ch6ng vc;1/ch6ng 56

ChLta co vc;1/chong 54,2 43,5 1,5 0,8 100 74,1 391

Dâ co vc;1/ch6ng . 94,6 1,5 3,8 100 24,6 130

Ly di - 33,3 66,7 - 100 0,6 3

Goa vc;1/chong - 50,0 . 50,0 100 0,8 4

T6ng 56 40,2 56,1 1,9 1,9 100 . .

86 mau 212 296 10 10 - - 528

Ngu6n : Diéu tra di dân nông thôn-thành thi TP.HCM, 1999,

III Tinh trl:lng vi~c làm

Co sI! thay doi rat lân vê tlnh tr~ng vi~c làm cua ngliè1i trl1âc và
sau khi di chuyên dé'n TP.HCM. Ngliè1i di chuyên t~i thè1i diêm rè1i Clin
GiuQc ty l~ dang làm vi~c tù 43,5% tang lên 71,9% (bang 4) sau khi di
chuyên dé'n TP.HCM. Ty l~ nam giâi co vi~c làm tang nhiêu he1n nu
giâi. Ci nam giâi ty l~ này trl1âc khi di chuyên chi là 36,3% da tâng
lên 71,1% sau khi di chuyên.Trong khi do Ci nu giâi cac ty l~ tl1dng
âng là 49,3% và 67,6%, Co 85,2% that nghi~p Ci Clin GiuQc tim dl1gc
vi~c làm Ci thành ph6, 59,1% trl1âc khi di chuyên di hÇlc nay co vi~c

làm, 77,4% không làm vi~c vi con nho nay dl1gc di làm, 55,6% phl,l nu
trl1âc khi di chuyên làm nQi trg nay co vi~c làm. Co thê noi.s6Ii~unày
da châng minh cho thay mQt thl!C té' là di chuyên dé'n TP.HCM da
mang l~i Cd hQi làm vi~c cho da s6 trong tong s6 528 ngliè1i dl1gc phong
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vân, cüng vi co cd h(>i tÔt dé tim vi~c làm mà ty l~ nglidi ra di không
co vi~c làm tu 11,6% nay chi con 2,5% không co vi~c làm khi Ci
TP.HCM.

Bàng 4 : Phân bo ngLiai di chuyên theo tlnh trt.ll1g vi~c làm
trLiôc khi di chuyên và hi~n nay (%)

Tinh tri;l.ng vi$c làm hi$n nay % Is6 1

Dang Thât Dang Không ChTTGià yéuI~~ t6~.g 1mâu Il

làm nghi$p di làm làm 1 b$nh 50 50 1

vi$c can vi$c hc;>c vi$c nQi tr<;l mât suc
---+---+--- --1

80,8 0,9 0,9 - 11,4 6,1 100 43,5 229

85,2 4,9 1,6 - 4,9 3,3 100 11,6 61

1 Tinh tri;l.ng

1 vi$c làm trltôc khi

dichuyén

Dang làm vi$c

Thât nghi$p, can

vi$c làm

E>ang di hQc 59,1 3,2 29,9 - 6,5 1,3 100 29,2 154

IKhông làm vi$c 77,4 3,2 6,5 - 6,5 6,5 100 5,9 31

Icon nhô 1 1

I

Chllàm n(>i tr<;1 gia 55,6 2,2 - 2,2 35,6 4,4 100 8,5 45 1

~nh 1

11-~_~_/_:_'~_~_b_$n_h_,___+_12-8-,6_+-1-4,-3___+-1-4-,3_+_----+_14_,3--+_2_8,_6--+_1_0_0-+-_':3 1 7 1

T6ng s6 71,9 2,5 9,9 0,2 11,0 4,6 100 ~I
So mâu 379 13 52 1 58 24 - - 5271

Ngu6n : Diéu tra di dân nông thôn- thành thj TP.HCM, 1999.

l)ông thài cüng co st! thay dôi !an vê nghê nghi~p chinh cua 528
nglidi trliac và sau khi di chuyén. Trliac hét do tinh chât dô thi cua
thành phÔ!an nhli TP.HCM, cd câu ngành nghê trong s6 nhùng ngliài
di chuyén co vi~c làm da chuyén dich theo hliang tu nông nghi~p - dich
VI,I buôn ban sang dich VI,I, buôn ban - công nghi~p... Rô ràng st! thay
dôi nghê nghi~p nhli trên là hoàn toàn phù hqp vai yêu câu lao d(>ng
cho TP.HCM (bang 5).
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Bang 5: Phân bo ngu'ai di chuyên theo nghê nghi~p chrnh
tru'ôc khi di chuyên và hi~n nay (%)

Tlnh tr;;tng Tinh tr<;lng vi~c làm hi~n nay % S61
vi~c làm

Làm Chan CN- Xây Giao Buôn D!ch Phl,Jc Viên T6ng t6ng mâu l
tnJôc

TTCN ban VI,J,C1 chuc .'rUQng nuôi, dl,lng thông VI,J 50 .'khi di 50
%

nhà
chuyên

ray danh v~n ml1ôn

bât tài nl1ôc

Làm 16,5 1,1 36,3 2,2 2,2 18,7 14,3 3,3 5,5 100 47,6 91

rUQng

Chân nuôi/

danh bât 33,3 66,7 100 1,6 3

1

CN 4,0 76,0 12,0 4,0 4,0 100 13,1 25

TTCN

Xây 100 100 1,6 3

dl,lng

Giao

thôngv~n 66,7 33,3 100 1,6 3

tài

Buôn 8,7 73,9 13,0 4,3 100 12,0 23

ban

D!ch VI,J

(trù giup

vi~c gia 7,7 7,7 7,7 23,1 46,2 7,7 100 6,8 13

dinh)

Djch VI,J

giup vi~c 16,7 16,7 16,7 16,7 33,3 100 3,1 6

gia dinh

Viên chuc

nhà 16,7 16,7 16,7 4,2 45,8 100 12,6 24

nl1ôc

% 8,9 1,0 33,S 3,7 1,6 23,6 14,7 3,1 8,9 100 . -
t6ng 56

s6 17 2 64 7 3 45 28 6 17 191 - 191
mâu

Nguôn : E>iéu tra di dân nông thôn- thành thi TP.HCM, 1999.
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Kê dên là sV thay. d5i d6i v6'i nhom ngtiài di chuyên trti6'c dây
chtia làmvi~c. Nhùng ngtiài thât nghi~p trti6'c khi di chuyên nay dâ
tim dtiqc vi~c làm trong ngành CN-TTCN chiêm 42,3%, ngành giao
thông v~n tai 15,4%, ngành d!ch V\l buôn ban 19,2%, d~c bi~t trong cd

quan nhà nti6'c chiêm ty l~ kha cao 11,5% (bang 6). Nhùng ngtiài trti6'c
dây di hÇ)c hi~n nay làm vi~c trong cac Cd quan nhà nti6'c là 38,5%,
trong ngành san xuât CN-TTCN 22,9%, d!ch V\l 14,6% và thtidng mlili
là 10,4%. Nhin chung, tinh trlilng hOlilt dOng kinh tê cua nhùng ngtiài
trti6'c và sau khi di chuyên qua s6 li~u trên co thê phan anh nhùng
biên dOng vê mOt s6 ngành nghê trong qua trinh di chuyên cua hÇ).

Bàng 6 : Phân bo ngu'oi di chuyen không làm vi~c tnJôc khi
ra di theo tlnh tr~ng ho~t dQng tru'ôc khi ra di và

tlnh tr~ng viêc làm hiên nay

Tlnh tr<;lng vi~c làm nnh trç.ng hoç.t dQng tnJôc khi ra di

hi~n nay That nghi~p f)ang di hoc Tông 50

Soli~u % Soli~u % Soli~u %

Làm rUQng ray 2 3,8 4 4,2 6 4,1

Chan nuôi, dânh bat - - 2 2,1 2 1,4

CN-TTCN 22 42,3 22 22,9 44 29,7

Xây dl,lng 1 1,9 4 4,2 5 3,4

Giao thông v~n tai 8 1 15,4 2 2,1 10 6,8

Buôn ban 4 7,7 10 10,4 14 9,5

Dich Vl,J (trù giup vi~c 6 11,5 14 14,6 20 13,5

gia dlnh)

Dich Vl,J giup vi~c gia 3 5,8 - - 3 2,0

dinh

Viên chuc nhà mlôc 6 11,5 37 38,5 43 29,1

Nghé khâc - - 1 1,0 1 0,7

Tông 50 52 100 96 100 148 100

Nguon : f)iéu tra di dân nông thôn- thành th! TP .HCM, 1999



eiéu tra di dân nông thôn - thành thi dén Thành Pho Ho Chi Minh
HUêln luy~n diéu tra viên t~i Can GiuQc và t~i Thành PhO Ho Chi Minh

Can GiuQc

8âng ky dl! Iuyên (liéu Ira viên

Huan IUY$n dieu tra viên (1)

Huan IUY$n dieu Ira viên (2)

Huao IUY$n dieu tra viên (3)

Huan IUYÉfln dieu tra viên (4)

Thành Pho Ho Chi Minh

Trlnh bày dan nh$p

Huan IUY$n dieu tra viên (1)

Huan IUY$n dieu tra viên (2)



eiéu tra di dân nông thôn - thành th! dén Thành Pho Ho Chi Minh
MQt 50 phu'dng ti~n di chuyên

... bang xe hdi

... bang "xe lam"

xe mà ngl1ài ta leo lên phfa dàng sau

... bang xe gânmay

... bang "Honda ôm"

... bang xu6ng may

... di bÔ

dôi khi vài nhùng chiêc cau chông chênh



Diéu tra di dân nông thôn . thành th! dén Thành Pho Ho Chi Minh
Diéu tra t~i Can GiuQc (1)

Trl,f sa Uy Ban Nhân dân Huy~n Can Giu(>c

Eliéu tra té,li Phuôc Lé,li (1)

Eliéu tra té,li Phuôc Lé,li (2)

Kiêm tra bàng hai té,li Phvôc Lé;li

Elieu tra té,li Trvè1ng Blnh (1)

Eliéu tra té,li Truè1ng Blnh (2)

Eliéu tra té,li Truè1ng Binh (3)

Eliéu tra té;li Truè1ng Blnh (4)



E>iéu tra di dân nông thôn - thành th! dén Thành Pho Hô Chi Minh
E>iéu tra t«;li Can GiuQc (2)

Dieu Ira IÇli TnlèJng Binh (5)

Dieu Ira IÇli TruèJng Blnh (6)

Kiêm Ira bang hoi IÇli TruèJng Binh (1)

Kiêm Ira bang hoi IÇli TruèJng Blnh (2)

Dieu Ira IÇli Tân Kim (1)

Dieu Ira IÇli Tân Kim (2)

Dieu Ira IÇli Tân Kim (3)

Dieu Ira IÇli Tân Kim (4)



Mot vùng dat cua dong bang sông Cùu Long nhln tU trên không, thang 10-2001

M(lt vùng phfa Bac Thành Phô Ho Chf Minh nhin tU trên không, thâng 10-2001



MQt d09.n bèJ sông xa PhUôc L9.i, hUY$n Can GiuQc, thang 1-1999

Sàng lua hi$n d9.i à xa Tân Kim, hUY$n Cari GiuQC, thang 1-1999

E)9.i IQ Lê L<;1i, 0.1, Thành PhÔ HÔ Chf Minh thang 10-2001
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Nhung j kiln cua ngliiri di ChuYBn

Patrick Gubry

Nhin chung, kêt qua cua vi~c di dân dugc danh gia là tich c,!c.
Nhu'ng CI,! thê thi d6i v6'i ngu'Ô'i di chuyên, thành ph6 co nhùng

thu~n 19i và nhùng bât 19i nào so v6'i nông thôn, trong truÔ'ng hgp
nghiên cûu này thi TP.HCM co nhùng thu~n 19i và nhùng bât 19i CI,!
thê nào so v6'i Cân GiuQc? Dê tra IÔ'i câu hai này, chung tôi dâ diflt hai
câu hôi, mQt câu hôi "mÔ''' và mQt câu hai "dong" kèm theo danh sach
nhùng IInh v'!c mà chung tôi mu6n biêt tinh hinh Ô' thành ph6 so vâi
nông thôn co kha han không, hay cüng v~y, hay t~ han.

1. il thành phÔ co nhiêu thu(in lqi hdn là bât lqi.

Câu trâ IÔ'i cua ngu'Ô'i di chuyên vê nhùng thu~n 19i cua thành pho,
dugc nhân viên diêu tra ghi l~i nguyên van (bâng tiêng Vi~t) và vi~c

phân lo~i theo tùng nhom lân dugc thê hi~n trong tà phI,! dinh sau dây
(câu hai 2.48).

Vi~c làm là thu~n 19i dugc nhac dên nhiêu nhât, bô xa nhùng yêu
to khac vi dugc gân mQt ntta SQ ngu'Ô'i di chuyên nêu lên (tÔng cQng là
47,2% nêu không xét h<;> xem do là thu~n 19i thû bao nhiêu, và 35,2%
cho râng do là thu~n 19i lân nhât) (bang 2 và hinh 1). Nêu gQP chung
vi~c làm, thu nh~p, mûc song và diêu ki~n làm an dê dàng, 62,1%
ngu'ài di chuyên cho râng Ô' thành phô diêu ki~n mu'u sinh thu~n 19i
han. 10,2% noi dên Co' hQi làm an và diêu này hiên nhiên là mQt yêu
to quan tr<;>ng trong nên kinh tê th! truÔ'ng con non tre cua Vi~t Nam.
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Giao dl,lc Ming Ci Vl tri thû 2 (26,9% ngu'ài di chuygn), dieu do cûng
dê higu vi thu'àng phai ra thành phô dg tiêp tl,lc h<;>c lên cao vi thu'àng
Ci thành phô t~p trung nhieu tru'àng d:;ü h<;>c, cao dàng và co cac IÛ'p du
trinh di) dành cho ngu'ài da di làm. Rat dông ngu'ài tham gia cac IÛ'p
này, nhat là cac l6'p ngo:;J.i ngu.

Bang 1: Nhung thu~n IQi cùa Thành pho Ho Chi Minh so vdi
Can GiuQc do nhung ngu'ai di chuyên nêu lên

Thu~n iQi TThu~n IQi thu 1 Th",n IOIITh",n 1011 Th",nIOI ' T6ng
1

thu 2 thu 3 thu 4 cQng

SolùQng %

Vi$c làm 186 35,2 53 10 - 249

Giao dvc 87 16,5 41 10 4 142

Thu nh~p 58 11,0 40 6 2 106

Muc song 45 8,5 28 7 - 80

Kinh doanh 39 7,4 10 4 1 54

Giao thông 14 2,7 9 7 3 33

Ti$n nghi 8 1,5 7 2 · 17

i song van héa 8 1,5 7 1 1 17

Elùong xa 8 1,5 6 2 - 16

m séc suc khoe 6 1,1 15 4 2 27

ChQ bua 5 0,9 8 5 2 20

Giai tri 5 0,9 10 12 · 27

Nhà C1 4 0,8 3 3 1 11

d SC1 hG! tang 3 0,6 1 2 - 6

hQi van minh 3 0,6 - - - 3

Eli$n 2 0,4 3 1 - 6

Gan gia dinh 1 0,2 - - - 1

1

ng nang dQng 1 0,2 1 - - 2

Môi trùong - - 4 - · 7

Nùoc - - 3 4 · 7

n h$ lang giéng - - 1 - - 1

An ninh - - 1 . - 1

hQn bG!n doi - - - 1 - 1

• ng cé thu~n iQi 11 2,1 . - - 11

Không biétl 34 6,4 (277) (447) (512) 34

Không tra loi

T6ng cQng 528 100,0 251 81 ~~ 876~
1

Cha

C

Kho

Qua

Sô

C

Xâ

Elo

:
1

L

Nguôn: 528 ngùoi di chuyên tG!i TP.HCM.
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Giâo duc

16.2% "" .

Thu nh~p

12.1 % ------

Mucs6ng
9.1%

Viéc làm .

28.4% / Kh~.~~:iét

/ _ Không co thu~n Iqi
~ 1.3%

ChQ'
2.3%

Hinh 1: Biéu do phân b6 nhùng thu~n lc;1i cua TP.HCM
tinh theo tong 56 nhùng thu~n lc;1i dL1c;1C nêu

Thu~n l«;1i (Q. 2.48)

VifC làml thu nhi),pl mûc seing

01 Dê kiém vi~c làm, vi~c làm tôt ho'n, co nhiéu vi~c làm, dê co
du'gc vi~c làm, diéu ki~n làm vi~c tôt ho'n, nhà' phat triên nên công
vi~c nhiéu ho'n, Cl Cân GiuQc không co nhà may, tôi co nhiéu co' hQi
làm vi~c dung chuyên môn cua minh, ngu'à'i co bâng câp co thê tim
du'gc vi~c làm, néu co tài thi co thê thành công, công vi~c không n~ng

nhÇlc nhu' Cl nông thôn, công vi~c không phl,l thuQc vào thà'i tiét

02 Thu nh<}p cao ho'n, dê kiém tién, dè tim ké mliu sinh ho'n, diéu
ki~n kinh té tôt ho'n

03 Mûc sông cao ho'n, cUQc sông dê ch!u, diéu ki~n sông tôt ho'n,
gia dinh h~nh phuc ho'n

Buôn bânlkinh doanh

11 Buôn ban dê, làm an dè, co chÔ tôt dê làm an, dân cu' dông duc
(th! tru'à'ng rQng ho'n)

Tru'à'ng hÇlcl hQc t<}p
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21 Nhiêu tntà'ng, nhiêu diêu ki~n di hl)c han, giâng d~ylbÔi du'àng/
h9C t~p rat tôt/tôt han! dè dàng/ phù h<Jp/ ti~n l<Ji, khâ nang d~t trlnh
di? h9C t~p/ nghê nghi~p cao han, co th~ di h9C cac lâp bu6i tôi, co thê
vùa di h9C vùa di làm

Thiit hi/ cd sd hÇl tàng

31 Bi~n

32 Nu'âc, nu'âc dây du

33 Bây du ti~n nghi, thiêt bi

34 B~nh vi~n, sûc khoe, sûc khoe tôt

35 Ch<J

36 Bu'à'ng xa, du'à'ng xa tôt han

37 Nhà CI, co nhiêu nhà d~p

38 Ca sCi h~ tâng

Giao thông

41 Giao thông tôt han (nhiêu)/ dè dàng han

Gicii tri

51 Giâi tri tôt/ tôt han

Thông tin/ van hoa

61 Nhiêu ho~t di?ng van hoa han, c~p nh~t thông tin van hoa
khoa h9C, thông tin nhanh han

Quan h~/ cUQc song thành thi

71 Quan h~ vâi dia phu'ang/ lang giêng tôt han

72 CI gân ngu'à'i thân

73 Xii hi?i van minh han, thai di? tôt han, thai di? lich sI! han

74 Dè tlm b~n dà'i

75 Môi tru'à'ng tôt han

76 CUQc sông tat b~t han

77 An ninh han

Không co thui),n lçli

81 Không co thu~n l<Ji, ding v~y, blnh thu'à'ng
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99 Không trâ lèfi, không biet, không co y kien

Ty l~ ng1.ièfi di chuyén noi ding a thành ph6 phtio'ng ti~n giao
thông dè dàng ho'n chiem 6,3%. Con tât ca nhung thu~n lQ'i khac ft
dtiQ'c noi den ho'n nhiêu. Ca hai yeu t6 thiet bi và co' sa h~ tâng gQP
chung chi dtiQ'c 20,8% ng1.ièfi nêu lên và do cung chi là thu~n lQ'i dâu
tiên d6i v6"i 6,8% ng1.ièfi.

Co thé nh~n thây nhung thu~n lQ'i dtiQ'c nêu ra co lê không phan
anh hoàn toàn tht,tc te. Châng h~n vê cham soc y te, cac co' sa y te a
TP.HCM dtiQ'c trang bi t6t ho'n gâp ba lân so v6"i Cân GiuQc: a thành
ph6 ty l~ gitièfng b~nh là 395 ngtièfi dân/1 gitièfng (so v6"i 1.252 ng1.ièfi a
cân GiuQc) và 1.l29 ng1.ièfi dân/1 bac sI hay mQt y sI (so v6"i 3.955
ngtièfi a cân GiuQc) (s6 li~u cua Tông C1,lC Th6ng kê, nam 1988,
TP.HCM; s6li~u th6ng kê thu th~p t~i chÔ Cl Cân GiuQc). Trong trtièfng
hQ'p C1,l thé này, co thé co hai ly do giai thich vi sao chi co 5,1% ng1.ièfi
di chuyén nêu ra thu~n lQ'i vê cham soc y te t~i TP.HCM: thû nhât,
thành ph6 rât gân Cân GiuQc vi the trong trtièfng hQ'p b~nh n~ng ng1.ièfi
dân dè dàng den thành ph6 dé dtiQ'c diêu tri; thû hai, cung may b~nh

t~t không dièn ra thtièfng xuyên vi v~y ngtièfi di chuyén da không nghI
den no ngay.

Ci dây cân noi thêm mQt chut vê phtio'ng phap diêu tra. "Thu~n lQ'i
dâu tiên" không co nghIa là "thu~n lQ'i Mn nhât" (trong ban diêu tra
không co hai vê "thu~n lQ'i l6"n nhât"), mà chi là thu~n lQ'i dâu tiên mà
ngtièfi di chuyén da nêu ra (trtièfng hQ'p nêu nhung bât lQ'i cung ttio'ng
tt,t nhti v~y). Nhung ta vân co thé suy ra râng thu~n lQ'i dâu tiên dtiQ'c
nêu ra châc phai hi~n di~n thtièfng trt,tc trong tâm tri ngtièfi dtiQ'c hai
vi v~y hân là "quan trçmg nhât". Co thé Mm chû! L~i co nhiêu nhom
câu tra lèfi ft nhiêu liên quan den thu nh~p vi v~y l~i gian tiep liên
quan den vi~c làm: co thu nh~p cao châc chân là co cUQc s6ng dây du
"ti~n nghi", co "di~n", co "nhà d~p", co "nti6"c may" dù nhà ano'i nào
di nua. Ngoài ra, mQt s6 câu trùng v6"i nhau, vf d1,l mQt "con dtièfng t6t"
cung giup co "phtio'ng ti~n giao thông" dè dàng và mQt s6 câu tra lèfi
da dtiQ'c nêu ra dé cùng giai dap nhiêu câu hai khac nhau.

Nhung lInh vt,tc it dtiQ'c xem nhti thu~n lQ'i cua thành ph6 dl nhiên
là nhung bât lQ'i dtiQ'c nêu ra dâu tiên: do là môi trtièfng, an ninh và
quan h~ xa hQi.

MQt s6 thu~n lqi dtiQ'c nêu, m6"i nghe co thé làm buÔn ctièfi, nhti
"co nhiêu co' hQi ho'n dé lây chÔng". MQt ph1,l nu nhà t~i qu~n Tân Binh
cho râng a thành ph6 "dé kiem dtiQ'c chông kha ho'n". Chung ta cân
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hiéu câu tra lai này cho th~t dung: c6 th~t là athành pho dé ch9n bé:;m
dai han không hay dây là ca hQi thoat ly khai cUQc song nông thôn,
khai công vi~c dang ang bâng cach lâ:y chang a thành pho, và chinh
vi ngliai chang này a thành pho "tot han" nha tinh tr~ng cli tru và V!
tri xa hQi? Ngliai ta vân biet râng a nhiêu nliâc, mong muon này là
mQt nguyên nhân quan tr9ng thuc dây ngliai dân rai nông thôn vê
thành pho.

it ngliai di chuyén khâng d!nh râng aTP.HCM không c6 thu?n lqi
gi. Nhùng ngliai không trii lai ho~c tra lai không biet châc hân là phai
dlia vào cùng nh6m này. vê vi~c này mQt cli dân aqu?n 8 da nh~n xét
rat chi li:

"TP.HCM và cân GiuQc ding nhli nhau: adâu cùng phai làm vi~c

mâi c6 an".

Nhùng ngliai di chuyén da nêu nhiêu bat lqi cua TP.HCM so vâi
Cân GiuQc. Nhùng bat lqi ay dliqc thé hi~n qua phl,l dinh sau dây (Câu
hai 2.49).

Ô nhiêm môi trliang dûng dâu .bang", ba xa nhùng bat lqi khac;
18,4% ngllai di chuyén n6i den bat lqi này, con 13,4% cho râng do là
ôbat lqi dâu tiên9 (bang 2, hinh 2). Tuy nhiên, dé co cai nhin toàn
di~n vê cac van dê môi trliang t~i TP.HCM, it nhat phai thêm vào do
"tieng on", khi h?u "không tot" (không khi ngQt ng~t), "bl,Ii", "ô nhiêm
không khi", "rac bân", nhùng van dê liên quan den nliâc (chat lliqng,
cap, thai, thoat nliâc): tat ca co 28,0% ngliai di chuyén da nêu lên mQt
van dê liên quan tn,tc tiep den môi trliang hiéu theo nghla hEilP (liên
quan den dat, không khi, nliâc, nhling phai thêm vào do ca tieng on
nùa).

Nhling môi trliang dô th! con co thé hiéu theo nghla rQng han
nhiêu, bao gom ca van dê nhà a, t~ n~n xa hi)i và mat an ninh, m~t
di) dân so cao, n~n kEilt xe, tai n~n giao thông, kiéu cach di l~i, nghla
là toàn bQ cac yeu ta cau thành cUQc song dô th! và nhùng phiên hà
do ho~t dQng con ngliai gây ra. vê phân minh, chung tôi muon phân
bi~t ra cac cac nhom yeu to này.

o dây cùng the, hinh nhli mQt so van dê không dliqc ngliai di
chuyén danh gia dung tâm quan tr9ng th?t sI! cua chung, nhli ô nhiêm
nguÔn nliâc dang de d9a nghiêm tr9ng sûc khoe ngliai dân t~i TP.HCM
(Thai Th! Ng9c Dli & al., 1993; Nguyên Th! Lan, 1996; Gubry, 2000).
Bai vi chi nhùng ngliai song trên kênh r~ch mâi t~n mât thay nliâc ô
nhiêm nhli thé nào và vi cac b~nh do nliâc ô nhiêm gây ra thliang
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không thê hi~n ra ràng Mm.

Trong cac bâ1 lqi cua TP.HCM so vÔ'i Cân GiuQc, gia ca dûng hàng
thû hai: "Gia ca qua cao, không phù hqp vÔ'i cUQc song cua ban thân".
13,1% ngu'èti di chuyên da dê c~p dén gia ca con doi vÔ'i 8,9%, gia ca
cao là bat lqi Mn nhat. i1 thành pho cai gi cüng phai mua mà gia hàng
th! gÔm ca phi v~n chuyên và tiên lèti cho cac khâu trung gian. Ci quê
th! hoàn toàn khac, ngu'èti ta co thê song thoâi mai bâng thu ho~ch

rUQng vuètn ho(lc mua thljc pham vÔ'i gia th~t re. D(lc bi~t vùng dÔng
bâng sông Cau Long nai co thê duqc vi nhu vlja lua cua ca nuâc vê
nhiêu m(lt và là nai trÔng nhiêu cây an qua chiém Liu thé ra ràng so
vÔ'i TP.HCM.
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Bang 2: Nhùng bat lc;1i cùa Thành pho Ho Chi Minh so vâi Can
GiuQc theo y kién cùa nhùng ngu'ai di chuyén

Sat IQi Sat IQi thû 1 Sat IQi thû 2 Sat iQi thû 3 Tong cÇ>ng

So ILiQng %

Ô nhiem môi trLiong 71 13,4 23 3 97
Gia cà 47 8,9 17 5 69

Tiéng on 40 7,6 17 2 59
Nhà CI 33 6,3 8 - 41

Mat an ninh 31 5,9 10 1 42
Quan h$ xà h(>i 29 5,5 14 4 47

T$ nÇn xà hÇ>i 21 4,0 24 3 48
Thoi tiét 19 3,6 2 - 21

Dân cLi qua dông dûc 16 3,0 11 1 28
Vi$c làm 15 2,8 8 3 26

KE;lt xe 14 2,7 10 5 29
CUÇ>c song phûc tçp 11 2,1 3 - 14

Sl,Ji 8 1,5 6 3 17
Ô nhiem không khi 7 1,3 6 1 14

Thu nh~p 4 0,8 - - 4
Cap nLiôc 3 0,6 - - 3
Nhô nhà 3 0,6 - - 3

Giao thông công cÇ>ng thiéu 2 0,4 1 - 3
Giài tri 2 0,4 1 - 3

Kh6 xin hÇ> khau 2 0,4 - - 2
Rac ban 1 0,2 2 - 3

Tai nÇn giao thông 1 0,2 4 1 6
NLiôc 1 0,2 3 - 4

ThoatnLiôc 1 0,2 - - 1

Cûp di$n - - 1 - 1

Xa trLiong h<;>c 1 - 1 - 1

NgLioi an xin 1 - 1 - 1

Không c6 bat IQi 44 8,3 - - 44

l
Không biétl không trà loi 101 19,1 (355) (496) 101

1

Tong cÇ>ng 528 100 173 32 733

Nguon: 528 ngLioi di chuyen vào TP.HCM.
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Gia sinh hO;:lt
9.4%

T~ n;:ln xà h(li
6.5%

Quan h~ xà h(li
6.4%

Mât an ninh
5.7%

Nhà tr«;l
5.6%

K~txe

4.0%
Co qua nhiéu nguài

3.8%

Tiéng on
8.0%

Vi~c làm
3.5% Cac thû khac

13.9%

Ônhiem
13.2%

Không biét
13.8%

Không co bât l'li
6.0%

Hlnh 2: Biéu do phân bD nhû'ng bat l<;li cua TP.HCM

Nhùng bât lqi (Q. 2.49)

VifC làm

01 Dê bi thât nghi~p, vi~c làm không 6n dinh, chi c6 công vi~c

t~m thài

02 Lu'C/ng/ thu nh~p thâP hC/n

Gia ca/ thué

11 Gia cao hC/n,cuQc sÔng dât do, tiên thuê nhà cao, hÇ>c phi cao,
gia di~n cao

12 Thuê cao

Môi trlii/ng

21 Ô nhiêm môi tru'àng, môi tru'àng thiêu v~ sinh, b~nh t~t do ô
nhiêm, anh hu'àng sûc khoe do môi tru'àng .

22 Ô nhiêm không khi, không khi dQc, không khi không s~ch

23 Rac bân, chg rât bân

24 Bl;li

25 Tiêng Ôn
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26 Khi h~u không tot, khi h~u thành pho ngQt ngl:;lt

Dân s6 và mq;t di)

31 Dông ngttÔ'i qua, dông dân qua thi kho quan ly, tang trttÔ'ng
dân so

32 Giao thông

41 Loo thông ach tllc, k~t xe vào giÔ' cao diém, nhiéu xe qua

42 Thiêu phtto'ng ti~n công cQng (bl:;ln phai co xe may)

43 Tai nl:;ln giao thông

Thiê't hi/ ca sU h{L tnng

51 Ntt6'c, thiêu ntt6'c

52 H~ thong ntt6'c thai bi hong, van dé thoat ntt6'c

53 Chat lttgng ntt6'c không tot

54 H~ thong dan ntt6'c bi hong, that thoat ntt6'c

55 Diéu ki~n nhà Ô' kém, không co nhà

56 Giai tri it! xa

57 Quan ly di~n, mat di~n

58 TrttÔ'ng xa qua

Mat an ninh! t~ nl:;ln xâ hQi

61 Mat an ninh, an ninh phûc tl:;lP ho'n, ke trQm, vy trQm

62 T~ nl:;ln ma tuy, ml:;li dâm, tre em dé mllc nhùng hành dQng
không tôt

63 Co qua nhiéu ngttÔ'i an xin

Quan hf/ cui)c sô'ng dô thi

71 Kho xin hQ kh<Ïu

72 Quan h~ xâ hQi phûc tl:;lP hay kho khan, it doàn kêt ho'n, qUl:m
h~ v6'i dia phtto'ng không tot, kho mttgn tién, qua it bl:;ln bè hay qua it
quan h~

73 CUQc song dô thi phûc tl:;lP, phai dau tranh dé song, luôn luôn
co van dé dé giai quyêt, không co thÔ'i gian dé cham soc con cai hay
dé h<.>c t~p', Ô' TP.HCM luc nào bl:;ln ding phai Wxét ll:;li minh và nâng
cao kha nang cua minh, bl:;ln phai 10 cho cUQc sông v~t chat
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74 Nh6' quê hl1ang hay nh6' gia dlnh

Không co bdt IÇli

81 Không co bât lÇfi, cüng v~y, blnh thl1ètng

99 Không trà lèti, không biêt, không y kiên

Mât an ninh (5,9%) và "t~ nl;ln xà hQi" (4,0%) gQP ll;li chiêm ty l~

9,9% nhùng bât lÇfi dl1Çfc dân dâu tiên. "Mât an ninh" co nghia là trQm,
câp và du m<;>i dl;lng tân công, trong do Cl16'p gi~t là hi~n tl1Çfng pho
biên nhât. Con "t~ nl;ln xà hQi" trên nguyên tâc là ml;li dâm và sa dl:mg
ma tuy. Bôi khi kho phân bi~t hai yêu tô này VI co thé mQt sô ngilèti
li~t trQm câp vào nhom t~ nl;ln xà hQi. Nêu dlfa vào kinh nghi~m hàng
ngày, vào thông kê cua canh sat và vào tin Wc dang trên bao thl ra
ràng dây là mQt vân dê nghiêm tr<;>ng. Trong nhùng nam t6'i, chàc
chAn tlnh hlnh mât an ninh së con nghiêm tr<;>ng han v6'i dà tang
trl1Ô'ng dô thi và kha nang gia tang cua nl;ln thât nghi~p. Nhùng ngl1èti
di chuyén dôi khi bi kêt an vQi vàng là nguyên nhân chfnh gây mât
an ninh dô thi nhling th~t ra chfnh h<;> cüng là nl;ln nhân. Trong bôi
canh mât an ninh do, do tre em dé "giao du v6'i bl;ln bè xâu" mà cha
m~ ll;li ft co thèti gian dành cho con cai nên nhiêu ngilèti ta ve 10 lâng,
sÇf dô thi anh hl1Ô'ng tiêu clfc dên gidi tre và làm h<;> hl1 hang. "Tuoi tre
dé hl1 hang".

MQt ngl1èti khac thl nêu lên mQt h~u qua khac cua thât nghi~p và
nghèo doi, mà h~u qua dôi khi gân liên v6'i tQi phl;lm: do là nl;ln an
xin. Vi v~y dôi vdi chi ta vi~c thl1ètng xuyên bi ngl1èti an xin quây nhiéu
ngoài dl1ètng là mQt bât lÇfi: "Bl1ètng phô nhiêu ngilèti an xin".

Nhiêu ngl1èti di chuyén tiêc ding quan h~ xà hQi hay quan h~ lang
giêng không dl1Çfc tôt nhl1 Ô' làng quê (tong sô co 5,5% xem dây là mQt
trong nhùng bât lÇfi dâu tiên và 8,9% xem dây là mQt bât lÇfi):

Nông thôn không 10 lâng nhiêu vê v~t chât nhl1 Ô' thành phô. Co
thi d~ dàng vay ml1qn czla hàng xom néu thiéu hl!t.

"Tlnh làng nghia xom không bângnai cha m~ sông".

Bôi v6'i nhùng ai biét râng Ô' bât ky dât nl16'c nào, mâu thuân giùa
lang giêng, giùa cac làng hay ngay trong cùng mQt làng dêu co thé rât
dù dQi thl dây là mQt cach nhln hai ly tl1Ô'ng hoa cUQc sông làng quê.
Nhling dung là cUQc sông dô thi rât "n~c danh" và dung là khi cân, ft
co thé trông c~y ai giup do.
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Mi?t so nh?n xét khac, tuy không nhiêu nhling cûng dang chu y,
dê'c?p dên nhùng kho khan cua ngl1ài di chuyên dê thich nghi v6'i cui?c
song dô th! von sôi nôi và cang thàng, dài hüi me.>i ngliài luôn phai tif
xét l~i minh và nhli V?y co thê nhùng gia tr! th?t slj không càn nhiêu
cho dûng nùa:

"Sông Ci thành phô phdi luôn luôn ut;în d(Jng mai tôn tçli dUÇ/c".

"Bài hüi phai phan dau".

"Con cai he.>c hành không ai cham soc, làm vi~c ca ngày lân dêm
không ranh dê cham soc gia dinh".

Cuoi cùng, clin phai xem xét nhùng kho khan he.> g::[lp phai do
không co hi? khâu:

"Vi chlia chuyên hi? khâu nên moi khi xin thuoc, kham b~nh co
kho khan".

Bao già dên nhùng d!ch V\l công ci?ng ngliài dân cûng clin phai
trinh hi? khâu vi V?y mà he.> g::[lp nhùng kho khan nêu trên. Trli6'c dây
hi? khâu thliàng tru là công C\l chu yêu trong chinh sach phân bo
không gian cua Vi~t Nam nhâm kiêm soat ch::[lt che cac lu6ng di dân
và C\l thé là giù ngl1ài dân Ci l~i nông thôn. Ngày nay, trli6'c nhùng
thay dôi kinh tê-xa hi?i, rat nhiéu ngl1ài không clin hi? khâu vân Ci
thành pho dligc. Theo so li~u chinh thûc cua TP.HCM, nâm 1994, 18%
dân so thành pho không co hi? khâu. DI nhiên chung ta co quyén nghI
râng trên thljc tê ty l~ này phai cao han. Nhling dù san phai ghi nh?n
là chi co hai ngliài di chuyên cho râng van dé hi? khâu là mi?t bat 19i
và ngày nay chàng ai càn nghI râng không co hO khâu thi không thê
di dân ra thành pho.

II. Ci thành ph6 co nhiêu diêu ki~n thu{ln lqi hdn

Bé h~ thong hoa y kiên vé nhùng diêu ki~n de dàng trong cui?c
song t~i TP.HCM, chung tôi da phông van ngliài di chuyên vê 10
nhom diêu ki~n de dàng (bang 3).
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Bang 3: 50 sânh vài diéu ki~n de dàng t~i TP.HCM và Can GiuQc
theo y kién ngu'oi di chuyén (%)

Diéu ki~n {je dàng Tot hem Cüng v~y Kém hem Không biét

Giài tri 88,9 4,9 1,3 4,9

Châm s6c suc khôe 86,7 6,4 2,5 4,4

Vi~c làm/ thu nh~p 85,6 7,2 1,3 5,9

Giao thông 83,7 8,3 5,5 2,5

Ch<;l/ buôn ban 80,5 10,0 3,4 6,1

Nhà èJ 71,6 16,5 9,8 2,1

Giao dl)c 69,9 3,0 10,0 26,1

An ninh 24,1 24,4 41,1 10,4

Môi tnJàng/ v~ sinh 18,8 15,3 57,0 8,9

Quan h~ lang giéng 8,5 24,2 58,0 9,3

Ngu6n: 528 ngl1ài di chuyén vào TP.HCM.

Th~t ng~c nhiên khi ngtiè1i di chuyen cho râng t~i TP.HCM co bii.y
nhom diêu ki~n dé dàng han Cân GiuQc. Dân dâu là giii.i tri. Chi trong
lïnh vt!c an ninh, môi trliè1ng và quan h~ lâng giêng, tinh hinh t~i

TP.HCM mâi bi xem là kém han. Nhùng diêu do khâng dinh tinh
chinh xâc cua nhùng nh~n dinh trliâc. Trong lInh vt!c giâo dl;lc co nhiêu
ngtiè1i tuyên bo là không biét nhât, diêu do cùng dé hieu vi không phii.i
ai cùng quan tâm dén giâo dl;lc.

Nhiêu ngtiè1i di chuyen dânh giâ rât tich ct!c vê vi~c di dân cua
minh. Dânh giâ do càng co y nghïa khi nhùng so li~u trên dliqc thu
th~p t~i TP.HCM, chli không phii.i i1 làng nai ngliè1i di chuyen dôi khi
phâi dâu diém mQt thât b~i nào do cua minh. Nhung cùng hqp ly vi
thliè1ng chinh ngtiè1i di chuyen da tif minh quyét dinh ra di và i1 l~i

thành pho. Tu do co the nghi râng vi tri cua ngliè1i di chuyen quay vê
quê té nhi han.

III. MQt s1f. di dân hoàn toàn tich c1f.c.

Ngtiè1i di chuyen dânh giâ hoàn toàn tich ct!c vi~c di dân ra thành
pho cua minh. Càn vê mlic dQ hài làng, 76,3% tô ra "hài làng", trong
do 8,9% ôrât hài làng9 (bang 4). Chi ca 7% là "không hài làng" và
không ai nai minh "hoàn toàn không hài làng".
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Bang 4: Biéu phân bo ngu'oi di ehuyén theo mûe de;> hài long
doi vôi vi~e di dân eua mlnh

1 Mac dôhà;_'6n~

~
1 K~Hà"ông 47

- 8,9

Hài long 356 67,4

Trung tfnh 118 22,4

Không hài long 7 1,3

Hoàn toàn không hài long 0 0,0

Tong cQng 528 100,0
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Ngu6n: 528 ngL1ài di chuyén dén TP.HCM.

T~i saD nguà'i di chuygn l~i hài làng nhu thé vê cUQc song mâi?
Co dén ba ly do duqc nguà'i di chuygn nêu ra (bang 5), ba ly do ây duqc
sâ.p xê'p tùy theo lo~i câu tra là'i và duqc thg hi~n trong phl;l dinh sau
dây dùng dg phap dign hoa (Câu hüi 2.53).

MQt lân nùa vi~c làm l~i dân dâu rat xa trong cac ly do làm hài
làng và doi vâi 30,1% nguà'i di chuygn do là ly do làm hài làng dâu
tiên. Néu ghép vi~c làm vâi mûc song, thu nh~p và cel hQi dg làm an,
ty l~ là 57,3%. Co mQt mûc song cao hein dg giup da gia dinh nhiêu
hein là ml;lc dich cua mQt phl;l nù song t~i qu~n 5:

"Co diéu ki~n dg giup da gia dinh".

Nhiêu nguà'i khac l~i nghi ràng cân phai t~o dljng cho minh mQt
Cel ngeli:

"T~o duqc cel ngeli riêng cho minh và con di co cUQc song 6n dinh".
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Bàng 5: Biêu phân bo ngu'oi di chuyên hài long
theo nhung Iy do làm hQ hài long1Ly do lam hài long Ly do thû 1 Ly do Ly do thû 3 T5ng c(>ng

thû 2
So IUÇ1ng %

Vi~c làm 125 31,0 8 - 133

Giao dvc 56 13,9 14 1 71

Cu(>c song dé dàng, 52 12,9 4 - 56

gia dlnh hq.nh phuc 48 11,9 11 - 59

Mûc song 43 10,7 27 1 71

Thu nh~p 15 3,7 2 - 17

Kinh doanh 11 2,7 - - 11

Song gan gia dlnh 10 2,5 1 - 11

Doàn tv gia dlnh 10 2,5 4 - 14

Hôn nhân 6 1,5 - - 6
Tl,! do Mn, cu(>c sông riêng 6 1,5 . - 6

tu han 3 0,7 2 - 5

Diéu ki~n nhà Ci 2 0,5 1 - 3
Thiét b! 1 0,2 - - 1

Thlch song Ci thành phô 1 0,2 3 - 4

Thôa man vé tinh than 1 0,2 1 - 2

Châm soc sûc khôe 1 0,2 - - 1

Giao thông - 0,0 2 - 2

Dé xin h(> khâu 12 3,0 (162) (203) 12

Co nhà riêng

Không biétl không trà loi

T6ng cçng 403 100 80 2 485

Ngu6n: 403 nguoi di chuyên hài long dang song tq.i TP.HCM.

Biêu ki~n hQc tl%P dê dàng dûng hàng thû hai trong cac ly do làm
hài long dâu tiên (13,9% ngtidi di chuyên). Bûng hàng thû ba là mQt
ly do kh6 nâm bât, tho~t nhin thi co ve không dÔng nhât (cuQc s6ng
dé dàng, gia dinh h~nh phuc, cUQc s6ng riêng tu thoai mai... ), co lë ta
co thê gQi chung bâng tü h~nh phuc.

TUdng tif ly do trên, vÔ'i ty l~ 12,9% nhu ly do dâu tiên, vê ban
chât mQt s6 ly do làm hài long là nhùng ly do rât riêng tu chû không
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phai hài long vê mQt chinh sach công cQng nào, vi dl,l nhu sÔng gân
cha m~ (2,7% sÔ nguèfi di chuyên), doàn tl,l gia dinh (2,5%) hay hôn
nhân (2,5%).

Co nhùng ly do riêng tu khac, nhulà thlfC hi~n mQt b6n ph;%n ca
nhân, nhu truèfng hqp mQt nguèfi Ci qu;%n 4, nguèfi này rât vui khi:

"Tôi dUÇJc phljc Vlj cha bà con b~nh nhân",

hay nhu mQt nguèfi khac Ci huy~n Blnh Chanh, nguèfi này noi ding
t~i thành phÔ ông da tlm thây niêm h~nh phuc tinh thân trong ph;%t
giflo:

"An nhàn nai cila Phrj,t".

Nhùng ly do làm hài long/ không hài long (Q. 2.53)

Viçc làm/ thu nhéj,p/ mûc sô'ng

01 Dé/ kho làm vi~c, tlm vi~c làm, tlm vi~c làm lâu dài, co mQt
công vi~c, co nhiêu ca hQi dê tlm mQt công vi~c, dé/ kho tlm mQt công
vi~c dê co thê sÔng mQt minh, dé/ kho tlm mQt công vi~c dê sÔng cùng
gia dinh, công vi~c it n~ng nh<;>c han Ci Cân GiuQc, tôi co thê 10 cho vq
con vi tôi co vi~c làm tôt, Ci TP.HCM công vi~c không phl,l thuQc vào
thèfi tiét (Ci Cân GiuQc chi làm mQt VI,1 lua, mà dôi khi l~i mat mùa).

02 Thu nh;%p cao han! thap hcm, thu nh;%p dé hcm, dé/ kho kiém
tiên, thu nh;%p du dê giup gia dinh du6'i quê

03 Mûc sÔng cao han! thap han, dèfi sÔng ti~n nghi/ không ti~n

nghi, diêu ki~n sÔng tÔt han! kém han

04 Hài long/ không hài long vê tinh thân, Ci dây tôi co thê cham
soc sûc kh6e cho nhiêu nguèfi, tôi hài long vê cUQc sÔng cua tôi t~i

Chùa (dèfi sÔng ph;%t giao)

Buôn ban/ làm an

Il Buôn ban! làm an thu;%n lqi, tôi co mQt doanh nghi~p

TruiJng hpc/ hpc téj,p

21 Dé/ kho di h<;>c, co nhiêu ca hQi dê di h<;>c, con cai di h<;>c dé
dàng, co diêu ki~n tÔt dê h<;>c t?p/ tif rèn luy~n, hoàn thi~n kién thûc,
co két qua tÔt dê vào d~i h<;>c, co d~i h<;>c, tôi da co bâng d~i h<;>c

Thiit bi/ cd sd hÇl tàng

33 Tât ca thiét b! co san, tôi không thiéu gl hét
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,
34 Cham soc sû'c khoe totJ không tot

Giao thông

41 Giao thông tot han! kém han

42 Giao thông công cQng dây dU! không dây dU! totJ xâu

43 Tai n~n giao thông

Quan hf/ cui)c sông dô thi

71 Song gân ngu'Ô'i thân

72 Doàn tl,l/ xa cach gia dinh, ca gia dinh tôi d dây

73 Ly diJ ké't hôn

74 Dê/ kho xin hQ khâu

75 Dê chiu han! W do han, song riêng tu nhiêu han

76 CUQc song (gia dinh) on dinh, gia dinh h~nh phuc (han), cUQc
song gia dinh/ riêng tot

77 Tôi co nhà riêng

78 Diêu ki~n ilhà d totJ không tot, nhà qua nho, chÔ d on dinh

79 Thich song d thành thiJ nông thôn! TP.HCM/ Cân GiuQc

Nhilng ly do khac

81 Môi truÔ'ng totJ tot han! không totJ kém han

82 An ninh/ mât an ninh

99 Không tra IÔ'i

MQt so ngu'Ô'i dugc hoi noi râng t~i thành pho cUQc song "w do
han", "thoai mai han", "cuQc song riêng tu dugc tôn trçmg han" và
ngu'Ô'i ta dugc "d,Qc l~p han": "TV do thoai mai, co cUQc song riêng tu".

Dung là mQt thành pho lan co thu~n 19i là it ai dê y dé'n ai và
ngu'Ô'i ta co thê di l~i Wdo mà khôpg bi nguÔ'i Iang giêng thuÔ'ng xuyên
rinh r~p tùng hành dQng ci't chi cua minh.

MQt so ngu'Ô'i thi tra IÔ'i rât dan gian và rât chung chung là he;>
thich cUQc song d thành pho.

Ngu'gc l~i, rât it ngu'Ô'i nêu ly do dê không hài long vi v~y chung
tôi không di sâu vào phân tich (bang 6).
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Bàng 6: Biêu phân bo nhung ngu'oi di chuyên không hài long
theo nhung Iy do làm hQ không hài long

Ly do không hài long Ly do thu 1 Ly do Ly do T6ng

S6111<;1ng %
thû 2 thû 2 cqng

Thfch song (j nông thôn 3 42,8 - - 3

Giao dvc 1 14,3 - - 1

1
Ly di 1 . 14,3 - - 1

Kh6 xin hq khâu 1 14,3 - . 1

Mat an ninh 1 14,3 - -
1

1

Tai ni;ln giao thông - 0,0 1 - 1 1

Eliéu ki$n nhà (j - 0,0 1 - 1

Gia dlnh chia cach - 0,0 - 1 1

Không biétlkhông trà loi - 0,0 (5) (6) -

l T6ng cqng 7 100,0 2 1 10
1

Nguôn: 7 ngl10i di chuyén không hài long ti;li TP.HCM.

Ngoài vi~c kh6 thich nghi vai cUQc sÔng dô th!, nguèfi di chuyên
không hài long chu yeu do nhùng thât b~i ca nhân (thi truqt, ly dL bi
trQm câp hay tai n~n giao thông, v.v... ).

IV. Hai kê't lu~n cân rut ra

Di nhiên chung ta không nên hiêu nhùng y kien phat biêu trên
mQt cach tuy~t dÔi theo nghia Wng W mQt vi cac câu tra lèfi tùy thuQc
rât nhiêu vào diêu ki~n thu th~p dù li~u. Tuy nhiên Mt ca nhùng y
kien này ding thê hi~n mQt cach suy nghi chung và vi v~y cung câp
cho chung ta nhiêu thông tin, vi nghe nhùng nguèfi trong cUQc phat
biêu luôn là mQt công vi~c b6 ich.

Ket qua quan tr9ng nhât là dù c6 it nhiêu thât v9ng, nhât là Ci
ngLièfi quay vê, nguèfi di chuyên vân c6 cai nhin rât tich clfc dÔi vai vi~c

di dân nông thôn-thành thi. Trong tuang lai d6 co thê là nhùng nhân
tÔ quan tr9ng trong vi~c di dân W nông thôn vê thành thi.

Ngoài ra, nghe nguèfi di chuyên phat biêu vê kh6 khan cua h9 giup
ta rut ra mQt sÔ thông tin cân thiet cho vi~c dâu tu dê di thi~n diêu
ki~n sÔng Ci nông thôn (nai nhu câu lao dQng là nhu câu cao nhât) và
ca Ci thành phÔ (nai nhùng vân dê môi truèfng dang trCi nên nghiêm
tr9ng).
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15

Cac tac nllân ành hliÙ'ng dén viçc tiép 'lIJC
Ù' It'i Thành pll0 Ho Cid Minll

Tràn Th? Thanh Thuy
Cù Duy Tùng

Chlio'ng này nghiên cûu cac yeu to tac dQng thuc dây nglièfi Clin
GiuQc (CG) dang Ci TP.HCM tiep t\}C sinh song Ci thành pho

(TP) gÔm nhung nglièfi dân Clin GiuQc hi~n dang sinh song tl;l.i TP hi~n

nay (NDC) và nglièfi da trCi vé (NTV) sinh song Ci CG. So li~u dligc chçm
trong phlin hai vé thà'i gian sinh song Ci TP cua nglièfi dang sinh song
Ci TP và phlin II tlnh trl;l.ng khi song Ci TP cua nglièfi da trCi vé CG.
Bien giai thich ( bien dQc lé)p ) gÔm co cac bien vé di[lc diem ca nhân
: tuai, gi6'i tinh, tlnh trl;l.ng hôn nhân, trinh dQ hl;>c vân, trinh dQ
chuyên môn, tinh trl;l.ng vi~c làm, nghé nghi~p, so công vi~c da tùng
làm và cac yeu to khac co the co anh hliCing den quyet dinh Ci ll;l.i TP
nhli nhà Ci CG, dât dai Ci CG, co giup dO' khi sinh song Ci TP và moi
quan h~ v6'i gia dinh Ci CG. Bien ph\} thuQc là bien "Dt! dinh sinh song
lâu dài Ci TP.HCM" neu {lglièfi dang Ci TP dt! d!nh sinh song lâu dài Ci
dây và nglièfi chlia co dt! d!nh rèfi TP co ma so là 1, ngligc ll;l.i nhung
nglièfi da vê CG và nhung nglièfi dang sinh song Ci TP co y d!nh không
tiep t\}C song Ci TP nua co ma so là O.

Khi xem. xét vân dê di chuyen doi v6'i tùng ca nhân clin phai thoa
man tinh dÔng nhât vé cac di[lc diem cua nglièfi di chuyen dang sinh
song tl;l.i TP.HCM so v6'i cac di[lc diem cua nglièfi da vé CG sinh song.
Nhung thông tin thu thé)p dligc cua NDC là tlnh trl;l.ng KT-XH cua hl;>
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tl;li thà'i diêm hi~n tl;li, con dÔi vâi NTV mQt phân sÔ li~u hi~n nay và
mQt sÔ thông tin trong khoang thà'i gian hÇ> da sÔng tl;li TP.HCM, do
do chung ta chÇ>n mÔc thà'i gian trd vê CG là nam 1998 trd vê sau và
tuÔi luc trd vê không dliâi 13 tuÔi dÔi vâi nglià'i dang sinh sÔng aCG
nhàm tranh st! thay dôi qua lân trl;lng thai KT-XH dÔi vâi thà'i diêm
diêu tra là thang 1 nam 1999. Trong phân tich này co 475 nglià'i muÔn
tiep tl;lc sÔng d TP và 198 nglià'i da tra vê và co y dinh quay vê CG
sinh sÔng.

Ket qua hôi qui logistic bàng phli<1ng phap dlia tât cà cac bien vào
cùng mQt luc, cac bien co y nghia vê ml)t thÔng kê, it nhiêu tac dQng
den vi~c quyet dinh d ll;li thành phÔ là : trinh dQ vân hoa, tinh trl;lng
vi~c làm, nhà d CG, sÔ công vi~c da tùng làm, co giup da khi sinh song
aTP và co mÔi liên h~ vâi gia dinh d CG co vai tro it nhiêu den vi~c

tiep tl;lc sinh sÔng d TP cua nglià'i di chuyên. Cac yeu tô vê giâi tinh,
tuÔi, tinh trl;lng hôn nhân, trinh dQ chuyên môn, co dât dai d CG
không co anh hlidng den quyet dinh rà'i TP. Thà'i gian sÔng tl;li thành
phÔ không dligc tinh den vi no liên quan chl)t chë vâi tuÔi tac.

Bang 1 cac yeu tô anh hliang den vi~c tiep tl;lC a ll;li TP CQt thû
nhât cho biet xac suât tiep tl;lc al<.li TP bàng phân tich tli<1ng quan cua
hai bien, cQt thû hai cho biet xac suât tiep tl;lc d ll;li TP bàng phân tich
hÔi qui logistic xem s~~ thay dÔi cua tùng bien khi cac bien khac không
thay dÔi.

Nglià'i co trinh dQ hÇ>c vân càng cao thi tiep tl;lc sÔng d TP càng
nhiêu, nglià'i co hÇ>c vân lâp 10-12 co ty l~ d ll;li TP cao h<1n 1,35 lân
so vâi nglià'i co trinh dQ lâp 6-9 và cao h<1n 1,6 lân so vâi co trinh dQ
lâp 0-5 khi hÇ> co cùng tinh trl;lng vi~c làm, sÔ công vi~c chinh da làm,
nguÔn giup da và tham vieng gia dinh vàn giù nguyên. Phân tich 2
bien cho thây không co khac bi~t vê xac suât a ll;li TP vâi trinh dQ
lâp 0-5 và lâp 6-9.

Liên quan den tinh tr<.lng vi~c làm, nhùng nglià'i không làm vi~c

(nQi trg, hÇ>c sinh, già yeu ,v.v.) co 50% tiep tl;lc d ll;li TP, co xac suât
cao nhât. Co 33% nglià'i dang làm vi~c tiep tl;lc d ll;li TP và chi co 12%
nglià'i thât nghi~p al<.li TP tiep tl;lC tim kiem vi~c làm. Ket qua này là
rât hgp ly vi nhùng nglià'i thât nghi~p ra ràng là co nhùng kho khan
trong vi~c sinh sÔng tl;li thành phÔ và nhùng nglià'i không làm vi~c thi
it nhiêu phl;l thuQc vào nglià'i khac, nên it co st! chu dQng dÔi vâi vi~c

di chuyên.
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Sô công vi~c da tUng làm, thê hi~n tinh nâng d9ng và kha nâng
h9i nh?p cua ngu'à'i di chuyên, và thà'i gian sông a thành phô ty l~

thu?n vai xac suât all;l.i TP. Càng làm nhiéu vi~c thi ngu'à'i di chuyên
càng co xac suât a ll;l.i Thành phô.

Bàng 1: Cac yéu ta anh hu'àng dén vi~c tiép tl,JC à I~i thành phO

1

1

l

0,273

0,322

0,436

0,522

0,506

0,702

1 Xac suat 0 l;;lÏ TP 1 Xac suat 0 lai i

L ----ll TP da hi$U_~~i~_=__J

1Trinh dç lop 0-5

Trinh dç lop 6-9

Trlnh dç lop 10-12

Vi$c làm

Cac yéu to anh huong

dén vi$c 0 11;Ii TP
f------

Trlnh dç van hoa

Co vi$c làm

That nghi$p

Không làm vi$c : di hQc, gia...

Iso công vi$c chfnh da làm

0,581

0,188

0,756

0,334

0,121

0,501

i
1

1

1

1

1 vi$c ] 0,584 0,333 1,

2 vi$c 0,779 0,408

3 vi$c 0,571 0,488

Nguon giup dB
1

i
Co nguon giup dB

1

0,803

1

0,449
1,
,

Không co nguon giup dB 0,816 0,258
1

j
Nhà 0 CG i

1
Co nhà 0 CG 0,250 0,103

1

Không co nhà 0 CG 0,607 0,197

1Thâm viéng gia dinh

vé CG it nhat 1 lan / tuan 0,461 0,265

vé CG ft nhât ~ lan / thang 0,507 0,316

Rat ft i
So quan sat 673

1

673 j
-

Nguon : Két qua diéu tra di dân nông thôn-thành th!, Vi$n Kinh té, 1999.

• Xac suat hi$u chlnh xem sl,l thay dôi cua 1 bién khi cac bién khac dUQc giù nguyên.

Khi di chuyên dén nai khac sinh sông thi st! hÔ trg giup da rât
cân thiét, do do ngu'à'i co nguÔn hÔ trg giup dO' co xac suât i1lé;li TP cao
gâp 1,7 Mn ngu'à'i không co bât cû st! giup dO'.
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Càn co nhùng quan h~ ch~t chë vÔ'i ngu"èti thân a CG han th~ hi~n

qua vi~c thâm vié'ng ngu"èti nhà thi së quay vê CG sÔng nhiêu. Ngu"èti
co it nhât 1 Mn trong tuân vê CG thâm gia dinh thi chi co 27% ngu"èti
a lâu dài a TP, vÔ'i nhùng ngu"èti rât it vê thâm ngl1èti thân thi co 43%
së sÔng lâu dài a TP.

Vi~c càn sa hùu nhà a CG së là yé'u tô thuc dffy ngl1èti di chuy~n

tra vê CG, co gân 20% ngu"èti không co nhà ci'ia a CG tié'p tl,lC a l:;ü TP
trong khi do ty l~ ngu"èti co nhà ci'ia a CG chi co 10%.
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NHUNG NGUIJI TRO' VE CAN Glugc

18

Ngll'ùl tro vê trlilJc khi di ChUyeo
khoi Cao GiIJôC

Hoàng Kim Chi

M Qt s6 ngliai di chuyên da tùng rai Cân GiuQc dên sinh s6ng
và làm vi~c à TP.HCM tù 6 thang trà lên, vi nhùng ly do nào

do da quay trà vê và hi~n dang sinh s6ng t~i Cân GiuQc. Thông qua
nhùng d(lc diêm trl16'c khi di chuyên, ly do di chuyên và nhùng khac
bi~t so v6'i nhùng ngliai di chuyén con dang sinh song à thành ph6,
phân nào chung ta co thé hiéu dl1çtc nguyên nhân quay trà vê cua hÇl.

1. Nhùng cUQc quay trd vê gân dây

Trong s6 670 ngliai trà vê dl1çtc phong vân, khoang trên 40% di
chuyên khoi Cân GiuQc trl16'c nàm 1975. 86 ra di trong thai gian tù
nàm 1975 dên 1998 chiêm gân 60%. D(lc bi~t, trong vong 3 nàm, tù
1995-1998 co ty 1~ di chuyén cao nhât, chiêm t6'i 20,3%.

Gia thiêt ding thai gian di chuyên cua 670 ngliai di chuyén da trà
vê d~i di~n cho tât ca nhùng ngliai di chuyên nay da trà vê Cân GiuQc
và so ngliai di chuyên dên TP.HCM nhl1ng da rai khoi ndi dây dê dên
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no'i khac ho~c da chet là nhu' nhau d6i v6'i ca ngu'Ô'i tr<1 vê và ngu'Ô'i di
chuyen dang Ci thành ph6. Ket qua cho thay thÔ'i diem di chuyen noi
chung, cho dù hl;> dang s6ng Ci TP.HCM hay da quay trCi vê Cân GiuQc
dêu t~p trung vào giai dOliln tù' 1990 den nay. Ty l~ ngu'Ô'i tù' TP.HCM
quay trCi vê so v6'i tong s6 nhung ngu'Ô'i rÔ'i khôi Cân GiuQc di chuyen
den TP.HCM, trung binh là 41,7%. N6i mQt cach khac, trung binh cu
2,4 ngu'Ô'i di chuyen den TP.HCM thi co 1 ngu'Ô'i da quay trCi vê. Ty l~

nhung ngu'Ô'i ra di tru'6'c nàm 1975 da quay trCi vê rat cao, d~c bi~t trên
75% nhung ngu'Ô'i di chuyen tU nàm 1969 trCi vê tru'6'c da quay trCi vê
và ty l~ này co xu h'u'6'ng giam dân theo thÔ'i gian di chuyen den thành
ph6 (bang1).

Bang 1 : Phân bé ngu'oi di chuyên và ngu'oi trd vé
theo thoi gian roi Can GiuQc dén Thành phé Hô Chi Minh (%)

r Thà; Q;an 'à; -1 ~~, I~ nQ"à; "0 vé Ty 1$ ngl1èJi trèi vé TY 1$ ngl1èJi trèi vé
1

Can GiuQc theo thèJi gian rèJi và ngl1èJi di chuyên trên tong s6 èJi Can
!
1

1

Can GiuQc theo thèJi gian rèJi GiuQc dén TP.HCM 1i
1

Can GiuQc
1

1

11

Trl10c nam 1960 7,4 4,3 73,6

1960-1964 10,1 5,7 75,0

1965-1969 15,5 8,5 77,5

1970-1974 7,7 5,9 55,4

1975-1979 7,3 9,3 , 32,2

1980-1984 6,2 6,7 38,0

1985-1989 9,9 11,1 37,9

1

1990-1994 15,7 20,5 31,7

!
1995-1998 20,3 28,0 29,8

r Tong s6 100 100 100

1
s6 ngl1èJi 2.120(11 5.083(2) 41,7

Ngu6n: Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

(1) Tong s6 ngl1èJi da trèi vé th6ng kê ti;lÎ dia bàn diéu tra.

(2) Tong s6 ngl1èJi di chuyên dén TP.HCM (kê cà ngl1èJi da trèi vé) th6ng kê ti;li dia bàn

diéu tra.

Co sI! khac bi~t vê gi6'i tinh trong s6 nhung ngu'Ô'i quay trCi vê:
nam gi6'i co xu hu'6'ng quay trÜ' vê nhiêu ho'n nu gi6'i. Cl,! the, trong tong
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s6 5.083 ngt1à'i da rà'i cân GiuQc (kê ca ngLfà'i tra vê và ngt1à'i dang con
aTP.HCM) co gân 42% da quay tra vê Cân Giuc)c. Ty l~ nu quay tra
vê là 33,6% trong khi ty l~ nam quay tra vê là 50,2% (bang 2).

Bâng 2 : Phân bo ngu'ài da tüng di chuyên khoi Can GiuQc theo
giâi Unh và theo ndi cu' tru hi~n nay

Ndi cl1 tru hi~n nay Tông 56 Nam Nù

Ngl1ài % Ngl1ài % Ngl1ài %
'-----

TP.Ho Chi Minh 2.963 58,3 1.244 49,8 1.719 66,4

Can GiuQc 2.120 41,7 1.252 50,2 868 33,6

T6ng 56 5.083 100 2.496 100 2.587 100

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

VI sao ll;li co stf khac bi~t này? Nhung yeu t6 nào da tac dQng dàn
den stf khac bi~t vê ty l~ tra vê giua nam và na? Dê làm ra van dê
này chung ta tiep tl;lc phân tich sâu thêm vê ly do di chuyên và nhung
d(tc diém trLf6'c khi di chuyén cua h<;>.

II. Ly do ra di chù yêu là tim vi~c làm và phân lôn di chuyên
mQt minh

Phân tich cac ly do di chuyên cho thay ty l~ tra là'i di tim vi~c

làm chiém cao nhat, khoang 45%. Tiép sau do là cac ly do nhLf thu
nh~p a cân GiuQc thap (20,6%), ly do này cüng rat gân v6'i ly do di
tim vi~c làm; ly do tim no'i hQc hành t6t han (12,4%); doàn tl;l gia dinh
(10,9%) và két hôn (7%).

Tim hiêu cac ly do di chuyên theo thà'i gian rà'i Cân GiuQc cua
nhung ngt1à'i da quay tra vê cho thay a tat ca cac giai dOl;ln, co hai ly
do dLfgc nhiêu ngt1à'i trâ lai nhat, do là (1) dé co co' hc)i tim dLfgc vi~c

làm và (2) thu nh~p acân Giuc)c thap. B(tc bi~t, ty l~ tra là'i hai ly do
này co xu hLf6'ng tâng cao d6i v6'i nhung ngLfà'i di chuyén tü sau nâm
1985, và d(tc bi~t cao trdng nhung nâm 1985-1989. Diêu này hoàn toàn
phù hgp v6'i tinh hinh phat triên kinh té-xa hc)i cua TP.HCM trong
nhung nâm gân dây. Bây là giai dOl;m bât dâu thtfc hi~n chinh sach
ma clia vê kinh té aVi~t Nam, doanh nghi~p thuc)c nhiêu thành phân
kinh té co diêu ki~n phap ly dê phat triên. San xuat "bung ra" anhiêu
ngành, dài hai nguÔn nhân ltfc v6'i s6 ILfgng 16'n. Do do dây cüng là
nhung co' hc)i t6t cho ngt1à'i lao dc)ng tü cac tinh vê TP.HCM tim vi~c

làm. Ra ràng trong hoàn canh nhLf v~y, nhung ngt1à'i tü Cân Giuc)c dén
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TP.HCM cüng không ngolili l~ trong dàng di chuyén này. Hem nua,
TP.HCM là m(>t trung tâm kinh té Jan, trong do cac ngành công
nghi~p, thl1O'ng mlili, dich Vl,l phat trién mlilnh. Tôc d(> phat trién kinh
té cua TP.HCM chac chan cao han hân nhiêu dô thi trong ca nl1âc, chû
chl1a noi dén cac tinh co nén kinh té nông nghi~p là chu yéu. Do do
vi~c hy v9ng dén TP.HCM dé tlm m(>t vi~c làm khac co thu nh~p cao
han là hoàn toàn co co' sCt và cüng là m(>t d(>ng lljc thu hut nhiéu ngl1èti
dân dang làm vi~c Ct mQt dia phl1O'ng chu yéu là kinh té nông nghi~p

nhl1 Cân Giu(>c.

Ngl1Ç1c llili, cac ly do ra di nhl1 doàn tl,l gia dlnh, trôn linh hO;;lC di
linh dl1ètng nhl1 chi chiém ty l~ cao Ct giai dOliln trl1âc nam 1975. Diéu
này dl1Ç1c giai thich bàng m(>t thljc té là Cân Giu(>c trong thèti gian
chién tranh là vùng giap ranh giua hai lljc 111Ç1ng quân giai phong và
quân d(>i Vi~t Nam C(>ng hàa. Co thé lây hlnh anh "ngày dich, dêm
ta" dé miêu ta cho tlnh hlnh chién slj ac li~t tlili khu vljc Cân Giu(>c
noi riêng và tlnh Long An noi chung luc bây gièt. Nhl1 v~y, vi~c trl1âc
nam 1975 m(>t sô 111Ç1ng lân thanh niên trong d(> tu6i phai phl,lc Vl,l .
trong quân d(>i Vi~t Nam C(>ng hàa nhung không muôn tham gia quân
dQi da rèti khüi Cân Giu(>c và dén TP.HCM dé tlm nO'i an toàn han
trong thèti gian chién tranh là m(>t thlfc té (bang 3).

Bàng 3 : Ty I~ ngu'ai trè1 vé theo rnQt 50 Iy do di chuyên chlnh
và theo thai gian roi khôi Can GiuQc

Ly do Ty 1$ Theo thài gian di chuyén 1

di chuyén chung TnJoc 1975- 1980- 1985- 1990- Sau
chinh 1975 1979 1984 1989 1994 994

d hQi vi$c làm 45,0 30,2 36,5 35,0 67,2 60,2 57.8

u nh~p , 20,6 15,3 14,0 20,0 28,4 18,1 31,8

ieu ki$n hQC t~p 12,4 8,7 17,8 25,0 7,5 12,6 16,9

oàn tl,J 10,9 21,2 11 ,1 2,5 1,5 1,3 4,8

ét hôn 7,0 8,5 7,8 7,5 6,0 9,8 1,6

ron Ifnh (tnJoc 1975) 4,1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

uon thoat kh6i nôngthôn~ 3,2 3,4 5,0 4,5 3,0
1

4,1

i linh (trvoc 1975) 1,1 ,2,6 0,0 0,0 0,0 J 0,0 1~------

Ngu6n : Dieu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999 .

Ghi chu: Câu h6i cô nhieu câu trà lài.

Dôi chiéu vâi ly do quay trCt vê Cân Giu(>c sau mQt thèti gian sông
Ct TP.HCM, cho thây 62% nhung nglièti rèti Cân Giu(>c trl1âc nam 1975
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da trii lài ly do quay tra vê là doàn t\l gia dinh; trong khi ty l~ này a
nhung ngu'ài ra di sau nâm 1975 chi là 32%. B~c bi~t thu vi là co dé'n
48,6% trong s6 ngu'ài ra di trtfÔ'C nâm 1975 da quay vê dung vào thài
diêm nâm 1975. Rô ràng phân IÔ'n nhung ngu'ài di chuyên khôi Cân
GiuQc trtfÔ'c nâm 1975 vi ly do chié'n tranh nhtf di Hnh, tr6n linh là
nam, do do nguyên nhân khié'n h<;> da quay tra vê chinh là dê doàn t\l
vÔ'i ngu'ài thân a Cân GiuQc khi chié'n tranh da ké't thuc, và dây cung
co thê là mQt nguyên nhân dân dé'n ty l~ nam quay tra vê cao han nu.

Xem xét m6i quan h~ vÔ'i nhung ngu'ài cùng di chuyên cho thây co
dé'n trên 65% ra di mQt minh khi rài Cân GiuQc dé'n TP.HCM. 86 con
h;lÏ ra di vÔ'i b6 m~ và vg chÔng, ho~c ra di vÔ'i nhung ngtfài thân khac.
Nhung ngu'ài di chuyên trtfÔ'c nâm 1975 thtfàng di cùng vÔ'i ngu'ài thân
trong gia dinh, con ty l~ ra di mQt minh l~i chié'm da s6 vào giai do~n
sau nâm 1975. Biêu này cung co thê dtfgc ly giiii bai cac ly do di
chuyên khac nhau d6i vÔ'i nhung ngu'ài ra di theo cac thài diêm khac
nhau. B6i vÔ'i nhung ngu'ài ra di trtfÔ'c nâm 1975, ly do chu yé'u là doàn
t\l gia dinh, ké't hôn ho~c ti n~n chié'n tranh. Ngu'gc l~i nhung ngu'ài
ra di sau nâm 1975 thi t4P trung vào m\lc dich kinh té' nhtf vi~c làm
hay h<;>c t~p dào t~o nên vi~c ra di mQt minh là hgp ly (bang 4).

Bàng 4 : Ty I~ ngu'ai tr~ vé co ngu'ai thân di cùng
dén Thành pho Hô Chi Minh theo thai gian di chuy~n (%)

Ngl10i cùng di Ty I~ chung Chia theo thoi gian di chuyén

Trl1ôc 1975 1975 dén nay

Cha ml;l 13,4 21,4 7,7

VQ chang 13,9 24,6 6,2

Con 6,0 10,7 2,6

Anh em 6,7 10,0 4,4

Bà con khâc 0,6 0,4 0,8

Bé;ln bè 1,6 1,1 2,1

Eli mQt mlnh 65,1 46,6 78,4

Nguan: Eliéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Ghi chu: Câu hôi co nhiéu câu tra loi.
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Ly do di chuyén

III. S,! khâc bi~t khâ rô vê ly do di chuyên cua ngliOi trd vê
và nhùng ngliOi di chuyên con d Thành ph6 HÔ Chi Minh.

So sanh ly do di chuyên giUa ngu'è1i trd vê và ngu'è1i di chuyên hi~n

dang d TP.HCM qua tni lè1i cua cha m~ h9 cho thây mQt cach t6ng
quat, ngu'è1i trd vê rè1i Cân GiuQc chu yêu vi cac ly do kinh tê (ca hQi
vi~c làm), v&i 45,5% nam gWi da tra lè1i ly do này. Ngu'gc ll:li, nhung
ngu'è1i di chuyên hi~n dang d TP.HCM ll:li n6i b<%t lên v&i ly do ra di
vi kêt hôn, v&i ty l~ d nu gWi gân 54% (bang 5).

St! vu'gt trQi vê ly do kêt hôn d nu gi&i di chuyên hi~n dang d
thành phÔ là tht!c tê vi thông thu'è1ng ngu'è1i ph1,1 nu phai theo chÔng
và theo qui dinh nh~p cu' cua TP.HCM, ph1,1 nu khi kêt hôn v&i nam
gi&i d TP.HCM së c6 diêu ki~n hgp phap dê sÔng d TP.HCM lâu dài.
Do d6 c6 thê tht!c tê này da anh hu'dng dên st! vu'gt trQi ty l~ nam gi&i
quay trd vê so v&i nu gi&i. Diêu này c6 thê thay ra han khi nghiên cûu
vê sÔ nàm sÔng d TP.HCM cua ngu'è1i trd vê.

Bang 5 : Ty I~ ngLioi trè1 vé và ngLioi di chuyên theo rnQt 50 Iy do
di chuyên chfnh và theo gidi tfnh

1 Ngl1ài tro vé Ngl1ài di chuyén 1

i------------I~_;;_;;_ Nam 1 Na Chung Nam Na 1

~C --+----+----+-----1'
1 Ci hÇ>i vî$c làm 1 45,0 45,5 44,4 30,2 38,5 24,2

iThu nh$p 0 Can GiuÇ>c thap 1 20,6 23,3 17,3 20,3 26,1 16,0

IHQct$P 12,4 13,7 10,9 15,9 23,0 10,7

iDoàn tl) gia dinh 10,9 7,3 15,2 8,9 8,8 9,0

iKét hôn 7,0 0,3 15,0 38,0 16,4 53,6

Tron Iinh (trl1oc 1975) 4,1 6,2 1,9 0,0 1 0,0 0,0 1

1~_iu_I~_~n_ht_~t_~:_'~_:__~_~_i7~__~__n_g_t::_~I_~_:_~_~i_:_:_~ __L~:~ __ 3:2 J~~_2~_9_.
Ngu6n : Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP .HCM, 1999.

(670 ngl1ài tro vé và 1.906 ngl1ài di chuyén)

Ghi chu': Câu hôî co nhiéu câu trà lài .

IV. TuÔi di chuyên t(lp trung trong de} tuÔi tre, khoe.

67,6% ngu'è1i trd vê da rè1i khüi Cân GiuQc d dQ tu6i tü 15 dên 29.
Trong d6 nh6m tu6i 15-19 chiêm ty l~ cao nhât (34,2%). So sanh v&i
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dân so chung cua Cân GiuQc tl;li thèti diêm diêu tra thi ty l~ này gâp
khoang 2 lân (bang 6). Bây là lûa tuÔi tre và nang dQng nhât. Nhùng
so li~u cua cUQc diêu tra này ding c6 sI! dÔng nhât vd'i ké't qua nghiên
cûu tnid'c dây vê nglièti nh~p cu vào TP.HCM: Nglièti di chuyên c6 sI!
ch(;m l<;>c cao vê dQ tuÔi, tuÔi di chuyên thuètng rât tre, t~p trung trong
nh6m tuÔi tù 15-29 (Tru<1ng Si Anh, 1991).

Bàng 6 : Phân bo ngu'ai trd vé theo nhom tuÔi lûc di chuyên
và dân 50 Cân GiuQc

Nh6m tuoi NgVài trèl vé Dân 56 Can GiuQc

Chung Nam Na Chung Nam Na

0-14 14,7 9,6 5,1 29,9 15,5 14,4

15-29 67,6 39,4 28,1 29,7 14,8 14,9

30-44 13,8 9,1 4,6 21,4 10,3 11,1

45-59 2,8 1,2 1,6 10,1 4,4 5,7

60-74 0,6 0,4 0,2 6,3 2,6 3,8

Tù 75 trèl lên 0,4 0,0 0,4 2,5 0,8 1,7

Tong 56 (%) 100 59,8 40,2 100 48,4 51,6

S6 mau 669 400 269 28.113 13.608 14.505

Ngu6n: Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Hlnh 1 : Thap tuÔi lûc di chuyên
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Xét m6i quan h~ giùa nhom tu6i luc di chuyén tù 15-29 vdi mQt
s6 ly do di chuyén chinh cho thây: co dên 95% di chuyén vi ly do kêt
hôn; 69% di chuyén vi ly do vi~c làm và 79,8% vi ly do h<;>c t?p. Và khi
so sanh ty l~ tni lài cac ly do di chuyén giùa cac nhom tu6i ding cho
thây: ly do di chuyén vi ca hQi vi~c làm và thu nh?p a cân GiuQc thâp
co ty l~ cao a nhùng ngu'ài khi ra di tù 15 tu6i tra lên, ly do kêt hôn
t?P trung cao a dQ tu6i 15-24 và 25-29, ly do h<;>c t?P co ty l~ vugt trQi
a nhom tu6i 15-19 (bang 7). Diêu này chûng tü st! ch<;>n l<;>c vê dQ tu6i
cua ngu'ài di chuyén co m6i quan h~ rât ch~t che vdi ly do di chuyén
và ngu'gc b;lÏ.

M~c dù ty l~ nguài tra vê rài Cân GiuQC a tu6i 10-14 không ldn,
nhLing co dên 57,3% trong s6 do l~i tra lài ly do di chuyén vi vi~c làm,
d~c bi~t a dQ tu6i 13 là 62,5% và dQ tu6i 14 là 68,8%, là mQt vân dê
rât cân dugc quan tâm khi xây dt!ng chinh sach kinh tê-xâ hQi cua Cân
GiuQc.

Bâng 7 : Ty I~ ngu'ai trà vé theo mc}t 50 Iy do di ehuyén ehfnh
và theo nhom tuai lue di ehuyén

Ly do Nh6m tuoi di chuyén Ty 1$

di chuyén
< 15 15-19 20-24 25-29 > 29

chung

Vi$c làm 29,6 49,5 40,8 47,9 47,9 45,0

Thu nh~p 8,2 16,3 23,0 32,7 29,4 20,6

HQct~p 15,3 21,8 10,0 4,0 2,7 12,4

Kéthôn 0,0 6,0 15,0 11,3 0,8 7,0

Ngu6n : Diéu tra di dân nông thôn-thành th! TP .HeM, 1999

v. Trlidc khi di chuyên, trinh dé) hQc vân và trinh dé) chuyên
môn nghi~p v~ cua nglioi trd vê thâp hdn so vdi nglioi di
chuyên.

Ty l~ 45,5% nguài tra vê luc di chuyén tù 6 tu6i tra lên co trinh
dQ tiéu h<;>c, 28,8% co trinh dQ ph6 thông ca sa (PTCS), 18,6% co trinh
dQ ph6 thông trung h<;>c (PTTH), và 7,0% chua tùng di h<;>c. D~c bi~t ty
l~ nù chua tùng di h<;>c là 11,1%, cao han nhiêu so vdi nam. Ngugc l~i,

nam gidi co trinh dQ tù ldp 6 dên ldp 12 chiêm ty l~ cao han nù gidi.
Ldp h<;>c trung binh cua ngu'ài tra vê tù 6 tu6i tra lên t~i thài diém di
chuyén là 6 ldp. Chi s6 này co st! khac bi~t ra nét giùa nam gidi Cldp
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h9C trung blnh là 6,5 16p) và na gilii (llip h9c trung blnh là 5,5 16p).

So sanh trlnh de) h9c vân vào thèti diêm di chuyên cua nglièti trd
vê và nglièti di chuyên hi~n dang sinh s6ng d TP.HCM cho thây ty l~

nglièti chLia tüng di h9c và c6 trlnh de) tiêu h9C cua nglièti trd vê cao
han nhiêu so vlii nglièti di chuyên; ngligc l~ü d trlnh de) PTCS và PTTH
cua nglièti trd vê l~ü co ty l~ thâp han hlm so vlii nglièti di chuyên (bang
8). Llip h9C trung blnh chung cho ca nam và na trLilic khi di chuygn
cua nglièti di chuygn hi~n dang d TP.HCM là 7,14 16p (nam là 7,72 và
na là 6,74) dêu cao han so vlii 16p h9c trung binh cua nglièti trd vê d
thèti digm di chuygn.

vê trlnh de) chuyên môn nghi~p V\l, 93,8% nglièti trd vê khi di
chuygn tü 13 tuoi trd lên không co trinh de). s6 nglièti co trinh de) công
nhân ky thu?t (CNKT) chi chié'm 3,5%, s6 nglièti co trlnh de) trung h9C
chuyên nghi~p (THCN) chié'm 1,7%, s6 nglièti c6 trlnh de) cao dâng và
d?i h9C (CE-EH) rât it và chu yé'u là nam gilii. N6i chung, nglièti trd
vê t?i thèti digm di chuygn co trlnh de) chuyên môn nghi~p V\l thâp và
na co xu hLiling co trinh de) chuyên môn nghi~p V\l thâp han so vlii nam
gilii.

Bàng 8 : Phân bo ngu'oi trà vé và ngu'oi di chuyên tU 6 tu6i trà lên
theo trlnh de:) hQc van t~i thoi diêm di chuyên

Trlnh d(> NgLlèli trC1 vé NgLlèli di chuyén

hoc van
Chung Nam Na Chung Nam Na

ChLla di hoc 7,0 3,5 11,1 4,8 3,5 5,0

Tu lop 1-5 45,5 43,1 48,3 32,6 27,7 36,1

Tu lop 6-9 28,8 32,1 25,0 35,1 34,3 35,7

1
Tu lop 10-12 18,6 21,3 15,5 27,5 34,5 12,5

L-

Tc5ng s6 (%) 100 100 100 100 100 100

S6 mau 639 343 296 1.842 762 1.080

Nguon : Diéu tra di dân nông thôn-thành th!, 1999.

So sanh vlii trinh de) chuyên môn nghi~p V\l cua nglièti di chuygn
hi~n dang s6ng d TP.HCM cüng t?i thèti digm di chuygn, ta thây ty l~

không co trlnh de) chuyên môn nghi~p V\l và ty l~ co trinh de) CNKT
cua ngLièti trd vê cao han; trong khi ty l~ co trinh de) THCN, CE-EH
và trên d?i h9c l?i thâp han (bang 9).
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Nhin mQt cach tang quat, trinh dQ chuyên môn nghi~p vl,l t~i thà'i
diêm di chuyên cua ngLià'i trÜ' vé thâp hon so v6'i ngLià'i di chuyên hi~n

dang Ü' thành pho. NhLi v~y co the trinh dQ h<;>c vân và trinh dQ chuyên
môn nghi~p Vl,l thâp là mQt trong nhùng yêu ta làm cho ngLià'i trÜ' vé
kho thich ûng v6'i diéu ki~n Ü' TP.HCM, và do do ding là mQt trong
nhùng nguyên nhân dà khién h9 phai quay trÜ' vé.

Bâng 9 : Phân bo ngu'oi tr(j vé và ngu'oi di chuyén tù' 13 tuÔi tr(j
lên t~i thoi diém di chuyén theo trinh de?

Trlnh di? chuyên môn NgLlài tra vé NgLlài di chuyên

nghi$p vl,J
Chung Nam Nù Chung Nam Nù1:-----------~----

Không co trlnh di? 93,8 92,1 95,7 92,8 90,6 94,3

Công nhân ky thu~t 3,5 5,4 1,4 1,6 3,0 0,7

ITrung hQc CN 1,7 0,9 2,5
1

2,0 2,6 1,5 1

l' 1Cao d"ng i 0,3 1 0,6 0,0

1

1,6 0,8 2,1

!8<;ii hQc tra lên 1 0,7 0,9 0,4 2,0 2,9 1,3
L- ~_

~oo 1 +-:00 10~!Tong s6 (%) L 100 100 100
------

.' ~ 1

Ngu6n : 8iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

VI. Ty l~ dc}c thân trllÔc khi di chuyén cao.

58,4% nhùng ngLià'i trÜ' vé khi di chuyen tù 13 tuai trÜ' lên càn dQc
thân. Trong khi do, tinh tr~ng hôn nhân cua dân sa chungÜ' dia bàn
diéu tra t~i thà'i diêm diéu tra l~i rât khac bi~t (bang10).

Xét tinh tr~ng hôn nhân theo 3 nhom tuai co nhiéu ngLià'i di
chuyen (tù 15-29) cho thây: ty l~ càn dQc thân cua ngLià'i trÜ' vé vân
cao hon ty l~ này cua dân sa chung và d~c bi~t Ü' dQ tuai 25-29 co dén
41% ngLià'i trÜ' vé chLia l~p gia dinh, trong khi ty l~ chLia lây vg/chông
cua dân 80 chung Ü' cùng di> tuai là 24,3%. NhLi v~y, co thênh~n dinh
ding nhùng ngLià'i không bi cac ràng bUQc vé hôn nhân co kha nâng
ra di nhiéu hon. Két lu~n này cüng phù hgp v6'i cac két qua diéu tra
trLi6'c dây cua Vi~n Kinh te vé nhùng ngLià'i di chuyen den TP.HCM
(Vi~n Kinh té TP.HCM, 1996). Chi tinh riêng nhùng ngLià'i trÜ' vé ra
di nâm 1990 dén nay co dén 71,5% chLia l~p gia dlnh lân nào, con sa
này càng khàng dinh thêm cho diéu nh~n dinh trên.
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Bàng 10 : Phân bo ngu'oi trd vé tU 13 tuÔi trd lên
t~i thoi diêm di chuyên và dân 50 Cân GiuQc

theo tlnh tr~ng hôn nhân

nnh trGing Ngl10i trèl vé Dân s6 Can GiuQc

hôn nhân Chung Nam Nu Chung Nam Nu

Chl1a I~p gia dlnh 58,4 59,6 56,9 34,5 38,4 31,0

Ela c6 gia dlnh 37,6 39,7 35,2 56,7 58,4 55,2

Ly di 1,5 0,3 2,8 1,8 1,1 2,4

G6a 2,5 0,3 5,0 7,0 2,1 11,3

Tong s6 (%) 100 100 100 100 100 100

s6 màu 598 316 282 21.224 10.040 11.204

Ngu6n : Eliéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

VII. Xu h1i~ng di chuyên cao Ci nhùng nglii1i thât nghi~p và
nhùng nglii1i làm cac nghê công nghi~p-tiêu thii. công nghi~p

và d,ch v~.

Trong so ngu'è1i tri1 vê tù 13 tu6i tri1 lên t~i thè1i diêm di chuyên
co 33% không co vi~c làm. Tinh riêng cho nhom tu6i di chuyên 15-29
là 35,9%. Ty l~ nam giâi dang làm vi~c cao han nu giâi, trong khi ty
l~ nu giâi không co vi~c làm, làm vi~c nQi tr<J và già yé'u, b~nh t~t cao
han hân so vâi nam giâi. Né'u chi tinh nhung ngu'è1i di chuyên tù sau
nâm 1990 thi ty l~ thât nghi~p con cao han (33,9%). Ngu'<Jc l~i, tinh
tr~ng ho~t dQng cua dân so Cân GiuQc tù 13 tu6i tri1 lên t~i thè1i diêm
diêu tra chi co 7,2% không co vi~c làm, ty l~ dang làm vi~c l~i cao han
hân so vôi tinh tr~ng vi~c làm tniâc khi di chuyên cua ngu'è1i tri1 vê
(bang 11). Gia thié't râng tinh tr~ng vi~c làm không co sv bié'n dQng
lôn theo thè1i gian, ty l~ không co vi~c làm tnfôc khi ra di cua ngu'è1i
tri1 vê cao han dân so Cân GiuQc t~i thè1i diêm diêu tra chûng tô nhung
ngu'è1i không co vi~c làm co xu httông ra di nhiêu han và m\lc dich di
chuyên dê kié'm vi~c làm là mQt trong nhung nguyên nhân kinh té'
thuc dâ:y vi~c di dân tù Cân GiuQc dé'n TP.HCM.

Tuy nhiên, co dé'n 44,2% ngu'è1i da co vi~c làm trttôc khi di chuyên
tra lè1i ly do di chuyên là vi~c làm chûng tô ngay ca nhung ngu'è1i co
vi~c làm cüng không vùa long vôi công vi~c dang làm, ho~c vi thu
nh~p thâp dâ muon dé'n thành phô dê kié'm vi~c làm khac tot han.
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Bàng 11 : Phân bo ngu'ai tra vé tù 13 tù6i tra lên
té;li thai diém di chuyén và dân 50 Can GiuQc

theo tlnh tré;lng vi~c làm

264

nnh trq.ng hoq.t dQng 1 NgLiài trd vé Dân 50 Can GiUQC~1
f--C-h-un-g----.-N-a-m-r--N-i1--+--C-h-U~-~Ni1

1

47,5 51,5 42,0 66,8 1 71,2 62,9

l

, 33,0 32,2 34,3 1 7,2 1 8,6 1 6,0

12,1 14,3 9,0 9,7 10,6 8,9

E>ang làm vi$c

Không co vi$c làm

E>ang di hQc

E>a thôi hQc

nhLing không làm vi$c

vi con nhô 1,0 0,9 1,2 1,1 1,2 1,0

Làm nQi trQ 4,8 0,3 11,0 1 5,6 0,4 5,6

~G__ià_Y_ê_'U__' _bê_.n_h_ta_~t +-_1_,5__--+--_0_,9_+-_2_,4_--+I__~~__ 9,6

Tong 50 (%) 1 100 100 10~ 100 1 100 100

l-ls_o_m_à_u ==l--59-6-+1-3-1-6---1--282 ~3 1 4.018 4.4-7-5--1

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM,1999.

Da sa ngl1èfi tr<1 vé trl16'c khi di chuyên dén TP.HCM làm vi~c

trong ngành nông nghi~p. Tuy nhiên, ty l~ nhùng ngl1èfi làm vi~c trong
cac nghé phi nông nghi~p nhl1 CN-TTCN,xây dl,ing và dich Vl;! trl16'c
khi di chuyên cao han hàn so v6'i dân sa chung t~i dia bàn diéu tra
cha thay xac suat di chuyên (j cac ngành này cao han. Diéu này co thê
thay rô han khi chi x~t nhùng ngl1èfi rèfi Cân GiuQc tù nâm 1995 dén
nay ho~c xét riêng nhùng ngl1èfi di chuyên vi vi~c làm (bang 12).

Xem xét moi quan h~ giùa vi~c làm trl16'c khi di chuyên và ly do
di chuyên ta thay: phân 16'n nhùng ngl1èfi làm nông nghi~p (48,1%);
xây dl,ing (57,2%); giao thông v~n tai (50,5%); CN-TTCN (47,6%) và
d~c bi~t co dén 83,7% ngl1èfi làm nghé giup vi~c gia dinh (j Cân GiuQc
trl16'c khi di chuyên dà tra lèfi ly do di chuyên là vi~c làm. Diéu này
càng thay rô han khi chi xét nhùng di chuyên tù nâm 1990 dén nay.
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Bang 12 : Phân bo nguoi tr~ vé t~i thoi diêm truâc khi
di chuyên và dân 50 Can GiuQc theo công vi~c chfnh

1

Công ~ Ngl1è1i trCi vé Dân 56 l
vi$c chinh Can GiUQC 1

1 Ty 1$ c~Di chuyén Di chuyén 1

1tU nam 1995 vi vi$c làm

~àm ,uông ,ây 53,9 49,0 55,6 57,2

Chan nuôi 1,4 2,0 0 4,7
1ICN-TTCN 7,1 11,8 7,9 4,8

Xây dL!ng 4,7 13,7 7,1 3,9

Giao thông 4,4 2,0 5,6 3,7

Kinh doanh buôn ban 5,4 3,9 2,4 10,6

D!ch vv 12,5 11,8 13,5 9,1

Giup vi$c gia dinh 2,4 2,0 4,0 1,3

Viên chue nhà mlôc 6,1 3,9 4,0 4,4

~
Nghé khac 2,0 - 0 0,3

T6ng 56 (%) 100 100 100 100

~6 mau 295 51 126 5.77~

Ngu6n: E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999

47,4% nglib'i trÛ' vê tniâc khi di chuyên làrn vi~c trong khu vvc
kinh té gia dinh; 23,7% làm an ca thê và 15,5% làm trong khu vvc tli
nhân. 86 nglib'i làm trong khu vvc nhà nliâc chiém 10,7% và chi co
khoang 0,3% làm vi~c trong công ty co phan, liên doanh nliâc ngoài.

vê vi tri cua he.> trong công vi~c chinh, chu yéu làm cho gia dinh
minh, làm an ca thê, lao dQng ngân hï:;ln, không Ôn dinh (76,3%) và
44,6% trong s6 do di chuyên vi vi~c làm. Chi tinh riêng nhùng nglib'i
trÛ' vê rb'i Can GiuQc tU nam 1990 dén nay thi ty l~ làm vi~c cho gia
dinh minh, làm an ca thê, lao dQng ngân hï:;ln, không Ôn dinh con cao
han (khoang trên 80%) và co dén 61,5% trong s6 he.> di chuyên vi vi~c

làm. Nhli v~y, r6 ràng là nhùng nglib'i dù co vi~c làm nhliIlg không on
dinh, không co thu nh~p riêng ding co xu hliâng ra di.

VIII. Phân lân khi di chuyên không co dât dai, nhà cùa riêng
d Cân GiuQc

Trên 80% nhùng nglib'i trÛ' vê da tra lb'i không co nhà ciJa, rUQng
dat riêng trliâc khi di chuyên. Van dê này co thê giai thich dligc do
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phân l6'n di chuyén khôi Cân GiuQc luc con nhô tu6i song chung v6'i
cha m~; tù nhà clia den dat dai deu là tài san chung cua ca gia dinh.
Tuy nhiên co den 58,4% nhùng ngu'èfi da co vq/c!hÔng tru'6'c khi di
chuyén da trci lèfi không co nhà clia riêng và 71,7% trci lèfi không co
ruQng dat riêng (bang 13). Th~m chi ngay trong so nhùng ngu'èfi làm
nông nghi~p tru'6'c khi di chuyén ding co den 73% tra lèfi không co
ruQng dat riêng. Co le dây cüng là mQt trong nhùng nguyên nhân
khien nhieu thanh niên ij Cân GiuQc muon thoat ly v6'i hy vçmg co cUQc
song riêng, tI! l~p han.

So ngu'èfi co nhà clia, rUQng dat riêng tru'6'c khi di chuyén chi
chiem mQt ty l~ thap, khoang 19,7% tra lèfi co nhà clia, và 12,8% tra
lèfi co rUQng dat riêng ij Cân GiuQc, nhu'ng phân 16'n dé l~i nhèf ngu'èfi
khac giù dùm. So ngu'èfi da ban nhà clia, rUQng dat tru'6'c khi ra di rat'
it, chûng tô hl? vân con co sv ràng bUQc v6'i nai ra di.

Trong khi 528 ngu'èfi di chuyén dieu tra ij TP.HCM l~i co ty l~

không co nhà clia, rUQng dat riêng tru'6'c khi di chuyén cao han ngu'èfi
trij ve (96,5% không co nhà clia riêng và rUQng dat riêng). Co thé vi~c

bj ràng bUQc han ve nhà clia, rUQng dat ij nai ra di cüng là mQt tac
dQng den vi~c quay trij ve cua ngu'èfi trij ve.

Bang 13 : Phân bo ngu'oi tri1 vé theo tinh tré;lng giai quyét
nhà cùa, dat dai tru'ôc khi di chuyên

Cach giài quyet Nhà cua 8at dai

Ty 1$
l,

Nguoi co Ty 1$ Nguoi co

chung gia dlnh chung gia dinh

8a ban 0,1 0,0 0,1 0,9

8a cha thuê 0,0 0,0 0,9 0,0

Nho nguoi khac giù dùm 16,7 36,5 10,7 25,3

8ê tr6ng 2,8 5,2 0,9 2,1

ITrà Iq.i cha chfnh quyén 0,0
1

0,0 0,1 0,0

:Không co rUQng dat, 80,3 58,4 87,2 71,7

nhà cua riêng

iTong 56 (%) 100 100 100 100

[S6 mau
..

670 L 233 670 233

Nguon : 8iéu tra di dân nông thôn-thành thi TP .HCM, 1999
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IX. Trlidc khi di chuyê'n, nhùng nglidi trd vê it co cac diêu
ki~n chuân hi cho vi~c sinh sÔng d Thành phÔ HÔ Chi Minh

"Ngu'b'i thân Ci TP.HCM không nhiêu", chi co 43,1% ngu'b'i trCi vê
tra lb'i là co bà con, b~n bè Ci thành phô tru'6"c khi dé'n thành phô. Ty
l~ co ngu'b'i thân trong gia dinh nhu' cha m~, vql chÔng ho~c con Ci
thành phô rât thâp. Ty l~ nhung ngu'b'i ra di vi ly do doàn tl,l và hQc
t~p co ngu'b'i thân Ci thành phô tru'6"c khi di chuyên cao han so v6"i
nhung ngu'b'i ra di vi cac ly do khac (bang 14). Sô li~u cua 528 ngu'b'i
di chuyên dang Ci thành phô l~i co dé'n 77,8% co bà con, b~n bè Ci
thành phô tru'6"c khi dé'n. Ra ràng ngu'b'i tra vê kho khan han ngu'b'i di
chuyên con dang sông aTP.HCM trong vi~c t~o ca sa a nai dé'n tru'6"c
khi di chuyên, d~c bi~t là vi~c cu' tru thu'b'ng xuyên, vân dê này co anh
hu'Cing ft nhiêu dé'n vi~c sinh sông adây, nhât là dôi v6"i nhung ngu'b'i
ra di vi vi~c làm.

Ty l~ ngu'b'i co mang theo tiên b~c, hàng hoa dê sinh sông athành
phô thâp, chi co 38,8% trong sô ngu'b'i trCi vê trâ lb'i co mang theo tiên
b~c, tu' trang khi rb'i khüi Clin GiuQc dé'n TP.HCM. Ty l~ này thâp han
so v6"i ty l~ 44,9% ngu'b'i di chuyên hi~n dang a TP.HCM tra lb'i co
mang theo tiên b~c, hàng hoa khi di chuyên dé'n thành phô. Han nua,
ty l~ ngu'b'i trCi vê co mang theo tiên b~c, hàng hoa khi di chuyên l~i

chi chié'm u'u thé' doi v6"i nhung ngu'b'i ra di vi ly do hQc t~p (bang 14).
Co thê thây là ngu'b'i trCi vê co nhung h~n ché' nhât d!nh khi rb'i khüi
quê nhà dé'n nai Ci m6"i.

Bàng 14 : Ty I~ co hay không ngu'oi thân à thành pho và co hay
không mang theo ti~n/hàng khi di chuyên theo mot 50 Iy do

di chuyen chfnh (%)

ng 50

100

100

100

100

100

~

Ly do di chuyên NgLlài thân (j thành pho Mang theo tién, hàng T6

Co Không Co Không

Két hôn 45,2 54,8 21,4 78,6

80àn tl,J 51,4 48,6 27,1 72,9

IVi~C làm 40,0 60,0 33,9 ' 66,1

Thu nh$p 45,7

1

54,3 44,2 55,8

1

IHQC t$p 54,8 45,2
69,0 _1 :::~

Ty I~ chung 43,1 56,9 38,8 61,2

Nguon : 8iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP .HCM, 1999
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Qua phân tich tlnh tr~ng tru'ac khi di chuyén cua ngu'ài tr<'1 vê co

thé thay ding dQ tu6i di chuyén chu yeu tù 15 - 29 tu6i, gân vai ml,lc

dich chinh là tlm vi~c làm và h<;>c t~p dào t~o. Phân l6'n co trlnh dQ

hçc van, trlnh dQ chuyên môn nghi~p Vl,l thap. Phân l6'n nhùng ngu'ài

co nhà ci1a, rUQng dat riêng khi ra di da dé l~i cho ngu'ài thân, và dây

co thé là mQt nguyên nhân khien ngu'ài di chuyén da quyet d!nh quay

tr<'1 vê sau mQt thài gian song <'1 TP.HeM.
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Dt! an VIE/89/P03, HQi thao: Di dân, khuye'ch truO'ng vi~c làm và

phat trién dô thi. Bài: MQt s6 d~c diém cO' ban cua nhùng ngttÔ'i nh?p

cu vào -Thành ph6 HÔ Chi Minh, TruO'ng Si Anh, Vi~n Kinh te'

TP.HCM, 1991.

Vi~n Kinh te' Thành ph6 HÔ Chi Minh, 1996, Di dân, nguÔn nhân

lt!c, vi~c làm và dô thi h6a aThành ph6 HÔ Chi Minh, Vu Thi HÔng

và cac tac gia. Hà NQi: Nhà Xuât ban Chinh tri Qu6c gia, 114 tr. (Dt!

an VIE/93/P02).
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17

Ngu'iJ'i trù VI trong thiJ'i gian song
ù Thà nh pho Ho Chi Minh

Hoàng Kim Chi

Nghiên cûu nhùng diêu ki~n song, di;ic diem công vi~c làm cua
nglièfi tr<1 vê trong thèfi gian sinh song <1 Thành pho Hô Chi

Minh giup chung ta phân nào hieu dliqc nhùng nguyên nhân nào
khiên nglièfi di chuyen da không <1 19-i lâu dài <1 thành pho. HÇl không
thé thich ûng vai diêu ki~n <1 thành pho, hay hÇl chi di chuyen t9-m
thèfi.

I. Phân ldn ngliai trd vê co thai gian sÔng d Thành phÔ HÔ

Chi Minh dlidi 10 nam.

Nglièfi tr<1 vê song <1 TP.HCM dliai 10 nam chiêm 83%. Ty l~

nhùng nglièfi song Ci thành pho dliai 1 nam thâp, 5,4%, thljc tê ty l~

này co the con cao han, nhling do cUQc diêu tra da dinh nghla nglièfi
trCi vê là nglièfi da Wng song Ci TP.HCMtù 6 thang trCi lên, nên nhùng
nglièfi di chuyén mang tinh thèfi Vl,l, co thèfi gian song Ci thành pho dliai
6 thang da bi lO9-i bo (bang 1).

Xem xét moi quan h~ giùa ly do di chuyén chinh vai so nam song
Ci TP.HCM cua nglièfi trCi vê ta thây ty l~ trâ lèfi ra di VI ca hQi tlm
kiêm vi~c làm và tlm nai hÇlc t~p tot han giam di Ci nhùng nglièfi song
<1 thành pho nhiêu nam. Nhli v~y vi~c di làm kiêm tiên hay ra di VI
ly do hÇlc t~p da khiên hÇl quay trCi vê làng quê sau mQt thèfi gian Ci
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thành phô. Ngu'gc l:;li, ty l~ ngu'ai trii lai ly do di chuyên là ket hôn
và doàn tl;l gia dinh l:;li cao han dôi v6'i nhung ngu'ai sông Ci thành phô
nhiêu nam (bang 2).

Bàng 1 : Phân bo ngu'ai tr(j vé theo 50 nam song (j Thành pho Hô
Chf Minh và theo thai gian di chuyên (%)

s6 nàm (j TP.HCM Ty I~ chung
1

Chia theo thai gian di chuyên

TnJôc 1975 1975 dén nay

Dl1ôi 1 nam 5,4 2,1 7,8

1-5 nam 57,2 37,5 71,5

6-10 nam 20,4 27,1 15,4

11-15 nam 8,9 16,1 3,7

16-20 nam 5,3 10,4 1,6

21-30 nàm 1,7 3,9 0,0

31-40 nam 0,9 2,1 0,0

Trên 40 nam 0,3 0,7 0,0

T5ng 56 100 100 100

Ngu6n : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP .HCM, 1999

C6 thê thây ty l~ nam gi6'i di chuyên vi cac ml,lc dich kinh te bao
gÔm ca vi~c làm và h9C t?P cao han so v6'i nu gi6'i, ngu'gc l:;li ty l~ nu
gi6'i di chuyên vi ket hôn cao han nam, diêu này ly giai cho hi~n tu'gng
ty l~ nam trCi vê cao han nu, và ml,lc dich di chuyên da c6 tac dQng
den thai gian sông Ci thành phô cua ngu'ai trCi vê.

Bàng 2 : Ty I~ ngu'ai trèl vé theo mQt 50 Iy do di chuyên chfnh
và thai gian song (j Thành pho Hô Chf Minh (%)

1Sa nàm à TY I~ theo Iy do di chuyên chfnh

TP.HCM Vi~c làm Hoc t~p Kéthôn E>oàn tl,J

Dl1ôi 1 nam 61,1 16,7 0,0 5,6

1-5 nam 47,6 16,1 4,5 6,0

16-10 nam 43,6 7,4 12,0 17,3

!Trên 10 nam 31,0 4,4 10,6 20,4

Ty I~ chung 45,1 12,4 7,0 10,7

Ngu6n: E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999
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II. TY l~ co vi~c làm tâng cao hdn so vdi thèJi diê'm trlidc khi
di chuyê'n.

Khoang 69,4% ngu'b'i tra vê tra Ib'i co vi~c làm trong thb'i gian
s6ng aTP.HCM, ty l~ này cao hon so v6'i ty l~ co vi~c làm tni6'c khi
di chuyên là 24%. B~i da s6 nhling ngub'i thât nghi~p tru6'c khi di
chuyên và nhling ngub'i di chuyên vi vi~c làm da kiêm dugc vi~c làm
trong thb'i gian aTP.HCM. Trong s6 nhling ngub'i không co vi~c làm
aTP, chi co 18% di chuyên vi vi~c làm, càn l~i thl!C tê là nhling ngu'b'i
dên TP vi cac ml,lc dich khac nhu h9C t~p (30,1%); doàn tl,l gia dinh
(8,4%) ho~c kêt hôn (7,8 %).

Xét m6i quan h~ gilia tinh tr~ng vi~c làm v6'i s6 nàm s6ng a
TP.HCM cho thây ty l~ co vi~c làm tang theo s6 nam s6ng aTP, ty
l~ không co vi~e làm l~i giam d6i v6'i nhling ngu'b'i s6ng aTP nhiêu
nam hon (bang 3). Biêu này da noi lên râng nhling ngu'b'i co vi~c làm
co thê a l~i thành ph6 lâu hon nhling ngu'b'i không co vi~c làm. Tuy
nhiên, st! tang hay giam ty l~ này không l6'n và co gân 76% trong s6
nhling ngu'b'i co vi~c làm l~i chi co thb'i gian s6ng aTP du6'i 10 nam
da phan anh mot thl!C tê là phân 16'n nhling ngu'b'i dên TP dê làm an
và co vi~c làm nhling vân không thê a l~i lâu dài a thành ph6. Vân
dê này dn dugc tiêp tl,lC nghiên cûu dê co nhling kêt lu~n chinh xac
hon.

Bang 3 : Phân bo nglioi tr(j vé theo tlnh tr~ng vi~c làm
và thoi gian song (j Thành pho HÔ Chi Minh (%)

[ s6 nam s6ng Co vi(ic làm Không co Tong s6

Ci TP.HCM vi(ic làm

lOuai 1 nam 66,7 33,3 100

i1-5 nam 64,9 35,1 100
1

16-10 nam 76,3 23,7 100

Trên 10 nam 77,0 23,0 100

Ty l(i chung 69,4 30,6 100

Nguon : 8iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999

Liên h~ v6'i ly do quay tra vê cho thây ty l~ tra vê vi không tim
dugc vi~c làm cao nhât là nhling ngub'i s6ng athành ph6 tU 6 dên 10
nam, và ty l~ tra vê vi ly do vi~c làm không 5n dinh, thu nh~p thâp
co xu hu6'ng giam d6i v6'i nhling ngu'b'i s6ng a thành ph6 trên 6 nam
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(bang 4). Biêu này khâng d!nh thêm gia thiet nhùng ngl1ài co vi~c làm
on dinh, thu nh~p tu vi~c làm cao han so vâi aCân Giul)c se co diêu
ki~n a ll;li thành pha lâu dài han. Con nhùng ngl1ài không dl;lt dligc
m....c dich di chuyén là vi~c làm da phai quay tra vê sau ml)t thài gian
sang a thành pha.

Bàng 4 : Ty I~ ngùoi tr~ vé theo rnQt so Iy do tr~ vé chlnh
và theo thoi gian song ~ Thành pho Hô Chi Minh (%)

s6 nam Ly do trCi vé Can GiuQc
1

Ci TP.HCM
Không kiém Vi$c làm Thu nh~p

dl1Qc vi$c làm không 6n dinh thap

Ouoi 1 nam 8,3 38,9 16,7

1-5 nam 8,2 28,8 10,8

6-10 nam 11 ,1 20,7 10,4

Trên 10 nam 7,1 14,2 5,3

TY 1$ chung 9,0 25,5 10,1

Nguon : E>iéu tra di dân Nông thôn-Thành thi, 1999

III. Co sT/. thay dÔi vê công vif$c làm

Công vi~c chinh cua ngl1ài tra vê trong thài gian sang a TP.HCM
co st! thay doi rô r~t so vâi trliâc khi di chuyén, ty l~ làm nông nghi~p

giam chi con 4,8%, ty l~ làm vi~c trong cac ngành phi nông nghi~p

khac dêu tang, và d~c bi~t trong cac ngành nhli CN-TTCN: 20,8%;
giup vi~c trong cac gia dinh: 21,9%; d!ch v.... : 18,6% và thliang ml;li:
15,8%. Bai chieu vâi thài gian sang aTP thi nhùng ngl1ài sang aTP
tu 5 nam tra xuong co ty l~ làm vi~c trong ngành CN-TTCN, giup vi~c

gia dinh và dich v.... cao han so vâi nhùng ngliài song aTP trên 5 nam
(bang 5).

Bai chieu vâi trinh dl) h<;>c van và trinh dl) chuyên môn nghi~p v....
trliâc khi di chuyén cho thay co anh hliang kha rô giùa trinh dl) h<;>c
van và trinh d9 chuyên môn nghi~p v.... vâi nghê nghi~p aTP.HCM:
nhùng ngl1ài chlia tung di h<;>c ho~c không co trinh dl) chuyên môn
nghi~p v.... chu yêu làm cac nghê buôn ban và giup vi~c gia dinh, trong
khi nhùng ngl1ài co trinh dQ h<;>c van pho thông ca sa và pho thông
trung h<;>c và nhùng ngl1ài co trinh dl) tu công nhân ky thUl~.t tra lên
chu yeu làm vi~c trong cac ngành CN-TTCN, dich v.... ho~c là viên chûc
nhà nliâc (bang 6).
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Bang 5 : Phân bo ngLioi trè1 vê theo công vi~c chlnh
và thoi gian song è1 Thành pho Hô Chi Minh (%)
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Công vi~c làm chinh Ty I~ Theo thài giar 56ng (j TP.HCM

chung
< 1 nam 1-5 nam 6-10 nam > 10 nam

~àm nông nghièp 4,8 3,6 0,8 11,6 5,7

CN-TTCN 20,8 28,6 23,2 18,4 16,1

IXâY dvng 6,1 3,6 7,7 5,8 5,7

Giao thông 6,1 3,6 5,3 6,8 11,5

Kinh doanh, buôn ban 15,8 10,7 14,6 15,5 17,2

D!ch Vl,J 18,6 17,9 21,5 13,6 17,2

Giup vi~c gia dinh 21,9 32,1 20,7 21,4 14,9

Viên chue Nhà mJoc 5,6 0,0 5,7 5,8 11,5

Khac 0,4 0,0 0,4 1,0 0,0

Tong 56 100 100 100 100 100

1
--

s6 mau 464 28 246 103 87

Ngu6n: 8iéu tra di dân nông thôn-thành thi TP.HCM, 1999.

80 sanh v6'i ca câu nghê nghi~p chinh cua 528 ngtib'i di chuyen a
TP.HCM, ta thây ty l~ ngtib'i tra vê làm vi~c trong cac ngành CN
TTCN, viên chûc Nhà llI.i6'c và kinh doanh buôn' ban thâp han, trong
khi ty l~ làm vi~e trorrg ngành xây dljng, giao thông chuyên cha, d!ch
v':l và d~c bi~t là nghê giup vi~c trong cac gia dlnh l~ü cao han. Néu
chi tinh riêng khoang thb'i gian co ty l~ ngtib'i di chuyen c'ao nhât dén
TP.HCM (tU 1995-1998), càng thây ra han ty l~ ngttb'i di chuyen dang
aTPlàm vi~c trong ngành CN-TTCN và viên chûc nhà ntt6'c vttqt trQi
so v6'i ty l~ này iJ ngtib'i triJ vê (bang 7).

Gân 70% ngtib'i triJ vê trong thb'i gian iJ thành phO' da làm vi~c

trong khu vljc ttt nhân và ca the; ty l~ làm vi~c trong khu vljc nhà ntt6'c
chi chiém 13,1% (bang 8). Trong khi ty l~ ngttb'i di chuyen dang iJ
TP.HCM làIn vi~c trong khu vljc nhà ntt6'c cao han rât nhiêu và ty l~

làm vi~c trong khu vljc ttt nhân, ca t~e cua ngtib'i di chuyen l~i thâp
han so v6'i ngtib'i triJ vê. 80 sanh này cho thây nhùng ngtib'i di chuyen
làm vi~c trong khù vlje Nhà ntt6'c co kha nàng iJ l~i TP lâu dài han so
v6'i cac thành phân kinh té khac.
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Bàng 7 : Phân bo ngu'ai trd vé và ngu'ai di chuyên theo công
vi~c làm chinh d Thành pho Hô Chi Minh (%)

Công vi~c chfnh Ngl1ai trd vé Ngl1ai di chuyên

Ty I~ Dichuyên Ty I~ Dichuyên

chung tU 1995-1998 chung . tU 1995-1998

Làm nông nghi~p 4,8 1,0 7,6 1,0

CN-TTCN" 20,8 29,2 33,2 60,4

Xây dl,lng 6,1 . 10,4 3,3 2,1

Giao thông "6,1 3,1 3,3 2,1

Kinh doanh, buôn ban 15,8 12,5 18,2 13,5

D!ch Vl,l 18,6 19,8 14,2 13,5

Giup vi~c gia dlnh 21,9 24,0 2,3 3,1

Viên chûc Nhà nl1é1c 5,6 0,0 17,0 4,2

Nghé khac 0,4 0,0 1,0 0,0

T6ng 86 (%) 100 100 100 100

s6 mâu 462 93 395 96

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Bàng 8 : Phân bo ngu'ai trd vé theo thành phân kinh té
trong công vi~c chinh và theo thai gian di chuyên (%)

Thành phan kinh té r lê Chia theo thai gian di chuyêny .
chung Trl1é1c 1975 1975 - 1986 Sau 1986

Nhà nl1é1c, qu6c doanh 13,1 15,6 18,2 "9,4

T?p thê, hQp tac xa 0,6 1,1 0,0 0,5

Tl1 nhân 46,1 37,6 45,5 53,8

Công ty c6 phan 1,3 0,0 1,5 2,4

Liên doanh nl1é1c ngoài 2,6 0,5 0,0 5,2

Kinh té gia dlnh 11,2 15,1 15,2 6,6

Ca thê 23,5 26,3 19,7 22,2

Thành phan khac 1,5 " 3,8 0,0 0,0

T6ng 86 100 100 100 100

Ngu6n : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.
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M~c dù thài diém làm vi~c cua ngu'ài tra vê không dl1qc ghi nh~n
qua cUQc diêu tra, nhLing dlfa theo thài diém den TP cua h9 ta ding co
thé thây dl1qc xu hl16'ng gia tang lao dQng khu vlfc kinh te tl1 nhân, ca
thé, d~c bi~t dÔi v6'i nhung ngu'ài den TP tü sau nam 1986 (bang 8).

IV. Tinh chât công vit$c không Ôn dlnh.

Tinh chât công vi~c làm trong thài gian sÔng a TP.HeM cua ngl1ài
tra vê chu yeu là lao dQng ngàn h9-n, không on d!nh (38,1%), và t~p

trung cao nhât a nhung ngu'ài sÔng a TP dl16'i 1 nam (54,2%), ty l~ này
co xu hl16'ng giam di a nhung ngl1ài sÔng a TP lâu nam ho'n. Trong khi
nhung ngl1ài lao dQng hl1ang 1l1o'ng dài h9-n chiem ty l~ thâp a nhung
ngu'ài sÔng a TP dl16'i 1 nam và cao ho'n a nhung ngl1ài sÔng trên 1
nam, d~c bi~t là tü 1-5 nam. Ty l~ làm chu ho~c làm an ca thé tang
dân theo sÔ nam sÔng a TP. Neu so sanh v6'i ngu'ài di chuyén dang a
TP ta cûng co thé thây Liu the cua nhung ngl1ài di chuyén làm vi~c

hl1ang 1l1o'ng dài h9-n so v6'i ngl1ài tra vê (bang 9). Nhl1 v~y, ra ràng
công vi~c không on d!nh là mQt nguyên nhân khien nhung ngl1ài di
chuyén den TP da phiii quay tra vê m~c dù h9 da kiem dl1qc vi~c làm.

Bang 9 : Phân bo ngu'oi trà vé theo vi trf trong công vi~c chfnh
và theo thai gian song à Thành pho Ho Chf Minh (%)

r

NgLiai 1 NgLiai 1Vi tri Thai gian s6ng Ô thành ph6 1

di chuyén 1 trô vé
1

trong công vi$c chfnh cùa ngLiai trô vé 1

1

>10nâm-1<1 nam 1-5 naml6-1 0 nam 1

r-- -----j

Làm chù 11,4 3,9 0,0 2,8 2,9 8,0 1

1

!Làm vi$c hLiàng 1

1
,

llLiang dài h<;ln 39,7 20,7 8,3 24,4 18,4 17,2

[Lao dçng ngan h<;ln

I/không on d!nh 25,1 38,1 54,2 43,1 32,0 26,4

Làm an ca thé 21,3 14,9 12,5 13,0 14,6 20,7
1

!Làm cho gia dinh

không hLiông ILiang 2,5 7,3 4,2 3,7 14,6 10,3

Khac 0,0 15,1 20,8 13,0 17,5 17,2

Tong s6 100 100 100 100 100 100

Nguon : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.
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Doi chieu v6'i ly do quay trÛ' vê co den 31,9% nguà'i trÛ' vê co vi~c

làm Û' thành phO' tra là'i ly do quay trÛ' vê vi công vi~c không Ôn dinh.
42,9% nhung nglià'i làm vi~c trong ngành CN-TTCN, 32,9% làm vi~c

trong ngành buôn ban và 37,9% làm nghê giup vi~c gia dinh da trâ
là'i ly do quay trÛ' vê vi công vi~c không Ôn dinh. Trong khi chi co 6,7%
nhung nglià'i là viên chûc nhà nu6'c tra là'i ly do này. Diêu này càng
khàng dinh cho nh~n dinh nhung nglià'i trÛ' vê chu yeu là vi vi~c làm
không Ôn dinh và d?c bi~t là cac nghê nhu buôn ban, nghê giup vi~c

gia dinh, tiêu thu công nghi~p.

v. Chu yé'u làrn rnQt công vi~c và ft thay dÔi vi~c làrn.

Khi duqc hai vê so công vi~c làm trong thà'i gian Û' TP.HCM,
88,7% nglià'i trÛ' vê tra là'i chi làm mQt công vi~c; 10,2% làm hai công
vi~c, ty l~ làm tü ba den b6n công vi~c rat it, chi khoang han 1% và
không co nguà'i nào làm trên b6n công vi~c. Diêu này chûng ta nhung
nglià'i trÛ' vê co vi~c làm Û' TP phân 16'n it thay dÔi công vi~c. Trong
so 11,3% nhung nglià'i làm tü 2 công vi~c trÛ' lên, chu yeu co thà'i gian
s6ng Û' TP du6'i 10 nam. 80 sanh v6'i 528 nguà'i di chuyên duqc phang
van t~i TP.HCM thi ty l~ làm tü hai den b6n công vi~c khac nhau
chiem den 23,2%. Nhu v~y co thê hiêu theo hai hu6'ng (1) ho?c là
nhung nglià'i di chuyên dang Û' TP.HCM bUQc phai thay dÔi công vi~c

thuà'ng xuyên; (2) ho?c là h<;> co kha nang thich ûng han nên co thê
chuyên dÔi tü vi~c này sang vi~c khac. Noi cach khac, d6i v6'i nhung
nglià'i trÛ' vê th! slJ thich ûng kém han nên it thay dÔi công vi~c và
không thê Û' l~i TP lâu dài.

77,4% nglià'i trÛ' vê không làm thêm vi~c gi ngoài công vi~c chinh
trong thà'i gian Û' TP.HCM, d?c bi~t là nhung nguà'i làm vi~c trong cac
ngành nhu CN-TTCN, dich v1,l và giao thông. Trong s6 nguà'i co vi~c

làm thêm, l~i chu yeu làm nghê buôn ban và làm công trong cac gia
dinh. Han nua, vi~c làm thêm do h<;> tra là'i l~i trùng v6'i công vi~c làm
chinh cua h<;>. C6 thê do tinh chat cua công vi~c buôn ban và giup vi~c

trong cac gia dinh là thuà'ng xuyên, không phân bi~t duqc thà'i gian
thl,l'c hi~n nên da co sl,l' nhâm lân giUa công vi~c chinh và vi~c làm
thêm trong luc diêu tra. Do v~y co kha nang là ty l~ không làm thêm
vi~c gi khac ngoài công vi~c chinh con cao han. Ty l~ nglià'i trÛ' vê co
làm vuà'n ho?c chan nuôi dê di thi~n trong gia dinh khoang 3,3%,
ding chi là mQt ty l~ rat thap.
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VI. Nhùng diêu ki~n kh6 khan vê nhà d.

Trong thèti gian a TP.HCM, 36,2% ngu'èti tra vê co nhà thu(>c sa
hùu riêng; 39,4% a nhà cua nhà nu'&c, cua chu ho~c ngu'èti quen không
mât tiên. Ty l~ a nhà thuê nguyên can, thuê phàng và d phàng thuê
chung chiêm 16,6%.

. Phân lo?i nhà a cho thây so ngu'èti d nhà riêng bi~t chiêm 59,8%;
cl)n hl) ho~c nhà t~p thê chiêm 30,9%. 5,9% phai a trong cac khu nhà
Ô chu(>t và nhà trên kênh r?ch (bang 10). Bang chu y co gân 43%
nhùng ngu'èti song d TP du'&i 1 nam phai thuê nhà dê d.

Bàng 10 : Phân bo ngu'ai trd vé theo sd hOu nhà và lo~i nhà
trong thai gian song d Thành pho Hô Chi Minh (%).

1

SèJ hùu nhà LO<;li nhà Ty l(l

'"

Iso hcru ,;éng

Riêng bi(lt Can hç, o chuç,t Kênh r<;lch Khac chung

95,8 1,7 1,3 0,4 0,8 36,2

!Can hç, thuê 42,6 29,8 21,3 4,3 2,1 7,1

Phàng thuê 18,8 50,0 18,8 12,5 0,0 2,4

Phàng thuê t~p the 6,4 91,5 0,0 2,1 0,0 7,1

Nhà NN, èJ nho 51,2 39,2 2,3 1,9 5,4 39,4

T<;li Mi làm vi(lc 20,0 74,3 5,7 0,0 0,0 5,3

Icông truong XD 0,0 53,8 0,0 15,4 30,8 2,0

iNgoài duong 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 0,5 '.

!TY l(l chung 59,8 30,9 3,6

\ ~~3
100

Sa màu 395 204 24 15 22 660
1

Nguon : 8iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Boi chiêu v&i ly do di chuyên, thi nhùng ngu'èti di chuyên dên TP
VI vi~c làm, h<,>c t~p co ty l~ d nhà thuê, d nhèt, d t?i nai làm vi~c cao.
Tuy nhiên, chi co 5,5% ngu'èti tra vê tra lèti phai quay tra vê VI không
co nai a. Biêu này cho thây m~c dù co g~p kho khan vê nhà d, nhu'ng
do không phai là nguyên nhân chinh dan dên vi~c quay trd vê Cân
GiuQc.

Trong thèti gian a TP.HCM co 22,3% ngu'èti trd vê da song m(>t
mInh; 23,1% da song v&i vq/chÔng; 15,8% da song v&i anhlem; 19,8%
song v&i bà con khac. Nam gi&i thu'ètng song chung v&i b?n bè hay
song m(>t mInh; Càn nù gi&i chu yêu l?i song v&i chÔng con, anh em
và bà con khac. Nhùng ngu'èti di chuyên tru'&c nam 1975 da so song
v&i ngu'<Ji thân trong gia dinh nhu' cha m~, vq chÔng, con, anh em.
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NgI1gc l?i nhùng ngl1Û'i di chuyên sau nam 1975 l?i chu yé'u song mQt
minh, ho?c song v6'i bà con, b?n bè (bang 11). Diêu này ding liên quan
dé'n tinh chât di chuyên khac nhau giùa hai thÛ'i kY.

Bàng 11 : Phân bo ngùoi tr~ vé theo nhO'ng ngùoi song chung
~ TP.HCM, theo giâi t1nh và thoi gian di chuyên (%)

Ngu6n : E>iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999.

Ngl1ai Ty 1$ Gioi tinh Thai gian di chuyén

song chung chung Nam Na Trl10c 1975 1975 dén nay

.Cha mE;l 13,0 13,2 12,6 19,9 8,0

V(), cheng 22,7 14,2 35,3 36,3 12,9

Con 11,2 7,5 16,7 18,5 5,9

Anh am 15,2 14,2 16,7 17,4 13,6

Bà con khac 19,7 18,0 22,3 14,9 23,1

IB?n bè 15,7 20,7 8,2 10,7 19,3

Isong m~t minh 22,1 25,2 17,7 13,9 28,0

Ghi chu: Câu hôi co nhiéu câu tra loi.

Trong so ngl1Û'i tra vê dâ co vglchÔng trù6'c khi di chuyên, chi co
37,8% ra di cùng v6'i vglchÔng và 45,1% song cùng v6'i vglchÔng trong
thÛ'i gian aTP.HCM. Né'u chi xét riêng nhùng ngùÛ'i di chuyên tù nam
1975 dé'n nay thi chi co 20% co vglchÔng cùng di và chi co 29,5% song
cùng v6'i vglchÔng aTP.HCM. Co lê dây ding là mQt d?c diêm d?c bi~t

cua ngl1ô'i tra vê và chinh diêu ki~n song này là mQt trong nhùng
nguyên nhân tac dQng dé'n vi~c quay tra vê cua h<;J.

VII. Phân lôn không nh~n dligc nguÔn ghip do nào èJ Thành
ph6 HÔ Chi Minh.

75% ngl1Û'i tra vê không nh?n dugc nguÔn gilip da nào trong thb'i
gian aTP.HCM. 80 ngl1Û'i nh?n dùgc nguÔn gilip da cua gia dinh aCân
GiuQc chi chié'm 20,4%, nhling phân Mn l?i là nhùng ngl1Û'i dé'n
TP.HCM dê h<;Jc t?P và kham chùa b~nh. Ty l~ nh?n tù cac nguÔn gilip
da khac không dang kê. Trong khi so sanh v6'i nhùng ngùÛ'i di chuyên
dang aTP.HCM thi ty l~ ngl1Û'i di chuyên không nh?n dùgc nguÔn gilip
da nào chi chié'm 54,4% và d?c bi~t ty l~ nh?n dùgc nguÔn gilip da tù
gia dinh aTP.HCM chié'm dé'n 35,6%. Nhù V?y, vi~c không nh?n dùgc
nguÔn gilip da tù gia dinh aCân GiuQc và TP.HCM cüng là mQt kho
khan doi v6'i ngl1Û'i tra vê trong thÛ'i gian song a TP.HCM.
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VIII. Co m6i quan h~ cha) t che vdi gia dinh.

Nhùng ngtiè1i da tn1 vê thl1è1ng xuyên c6 moi quan h~ vai gia dinh
a Cân GiuQc, 43,1% ngl1è1i tra vê trong thè1i gian a TP.HCM da vê
tham gia dinh ft nhat mQt Mn trong mQt thang; 20,4% da vê thâm gia
dinh ft nhat mQt lân trong 6 thang, và 19,4% vê thâm gia dinh mÔi
tuân mQt lân. Nhùng ngl1è1i hàng nâm mai vê thâm gia dinh mQt lân
hoiflc không vê thâm Mn nào chiêm ty l~ rat thap. Nhùng sa li~u d6
chûng tû trong thè1i gian a TP.HCM ngl1è1i tra vê giù st! liên h~ kha
thl1è1ng xuyên vai gia dinh t~i Cân GiuQc. MQt trong nhùng nguyên
nhân là Cân GiuQc cach TP.HCM không xa, giao thông di l~i thu~n

lqi. Trong sa nhùng ngl1è1i vê thâm nhà hàng tuân, ty l~ nam giai c6
st! vl1qt trQi so v6'i nù giai. 80 sanh vai ngl1è1i di chuyén thi tân xuat
vê thâm gia dinh a cân GiuQc cua ngl1è1i tra vê cao hO'n. Ngtiqc l~i, khi
dl1qc hûi vê vi~c thâm viêng cua gia dinh a cân GiuQc, c6 dên 56,9%
ngtiè1i tra vê tra lè1i không c6 ai, trong khi ty l~ này a ngl1è1i di chuyén
chi c6 22,3%.

Trong thè1i gian a TP.HCM, chi c6 30,1% ngtiè1i tra vê c6 gai tiên
vê cho gia dinh; trong sa d6 c6 81,7% vê thâm gia dinh hàng tuân hoiflc
hàng thang. 69,9% không glii tiên thl1è1ng xuyên vê Cân GiuQc nhu'ng
54,2% trong sa d6 vân thl1è1ng xuyên vê thâm gia dinh (bang 12). C6
thé n6i, trong thè1i gian a TP.HCM nhùng ngl1è1i tra vê vân giù moi
quan h~ m~t thiêt vai gia dinh a Cân GiuQc, không phl,l thuQc vào vi~c

da gai hay không gai tiên vê cho gia dinh.

Bàng 12 : Phân bo ngu'oi trd vé theo tan xuat vé tham

1

i Hin xuat vé tham gia dinh Co hay không gùi tién vé quê Ty I~ chung
i f--

i Co Khôngr-------
:[t nhat 1 lan trong tuan 27,2 16,0 19,4

1ft nhat 1 lan trong thang 54,5 38,2 43,1

lit nhal 1 lan !cong 6 lhàng 15,0 22,6 20,3

ft nhat 1 lan trong nam 3,3 9,2 7,5
1

iThlnh thoàng 0,0 3,5 2,4

IKhông lan nào 0,0 10,5 7,3

ITong s6 100 100

jtjITy I~ chung 30,1 69,9 100

Is6 mau
f---

202 468 670

Nguon : 8iéu tra di dân nông thôn-thành th! TP.HCM, 1999
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Trong sô nhùng ng1iài trÔ' vê c6 vi~c làm Ô' TP, c6 39,6% glii tiên
thliàng xuyên vê quê. Khoang 44,7% ngliài di chuyén vi vi~c làm và
50% ng1iài çli chuyén vi ly do thu nh:%p Ô' Cân GiuQc thâp c6 glii tiên
thliàng xuyên vê cho gia dinh. Biêu này dâ n6i lên ràng nhùng ng1iài
ra di vi ml;lc dich kinh té' con ganh n?ng kha 16'n dôi v6'i gia dinh cua
hg Ô' làng quê. Ba so nhùng ng1iài làm vi~c trong cac ngành CN-TTCN,
xây dlfng, giao thông c6 glii tiên vê quê;. Trong khi d~i da so nhùng
ngliài làm nghê nông nghi~p và vi"ên chûc nhà mi6'c không thé glii tiên
thliàng xuyên vê cho gia dinh.

Nhli v:%y, c6 thé thây mQt d?c diém nÔi b:%t cua ng1iài trÔ' vê trong
thài gian sông Ô' TP.HCM là: Phân 16'n c6 thài gian sông Ô' TP.HCM
ngân, nhât là dôi v6'i nhùng ng1iài không kié'm dttgc vi~c làm ho?c vi~c

làm không Ôn d!nh t~i TP. Phân 16'n song mQt minh và không nh:%n
dligc nguÔn giup dO' trong thài gian Ô' TP. B6 chinh là nhùng kh6 khan
tac dQhg dé'n vi~c quay trÔ' vê làng quê cua hg.
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18

Tinh tr,ng I1lçn nay clia
ngu'ili tri vê

Phan Van Khiét

Dù là nhung ngliè1i da rè1i Can GiuQc vâi cac ly do c6 liên quan
den cUQc chien tranh tnlâc dây nhl1 bi bât linh, tY. n~n ho~c

. tham gia vào hjc ll1Çfng yêu nl1âc chang de quoc My xâm lI1Çfc, hay
nhung ngl1è1i da rè1i Can GiuQc den TP.HCM vâi y dinh tlm dl1Çfc vi~c

làm, h<,>c t~p, ho~c thay doi nghê dê c6 thu nh~p cao han V.V ... , sau
mQt thè1i gian dài xa cach, nay da trÜ' vê Can GiuQc dê sinh song.

Trl1âc het, mQt câu hüi d~t ra là cUQc song cua h<,> hi~n nay ra sao?
Moi quan h~ hi~n nay vâi nhung ngl1è1i con Ü' l~i TP.HCM nhl1 thé nào?
Và li~u h<,> se Ü' l~i Can GiuQc lâu dài hay l~i ra di mQt lan nua?

C6 thê n6i slj trÜ' vê Can GiuQc t~p trung Ü' hai mac, gân liên vâi
nhung slj ki~n lich sU' cua dât nl1âc. Theo d6, c6 khoang 36% mâi trÜ'
vê Can GiuQc dê sinh song tü 1-5 nàm, neu tinh den thè1i gian h<,> da
song Ü' TP.HCM khoang 10 nàm thl rât c6 thê h<,> là nhung ngl1è1i da
rè1i Can GiuQc VI cac my.c dich kinh te trong nhung nàm dau cua thÔ'i
ky doi mâi cua dât nl1âc, 1986-1990. Và c6 han 1/4 sa ngl1è1i da trÜ' vê
tü 20-24 nàm trl1âc, ngay sau thè1i diêm thong nhât dât nl1âc 30 thang
4 nam 1975. Ngoài ra, sa li~u con cho thây c6 6,7% da trÜ' vê Can
GiuQc sinh song trên 40 nàm (bang 1).



283 Tinh trq,ng hi~n nay cua ngztiJi tra v~

Bàng 1 : Phân bo nhung ngu'oi trl1 vé theo so nam cu' tru
té;li Can GiuQc (%)

s6 nam èJ Can GiuQc 1 % 16ng ,6-r -= Nam

--

Na

OLloi 1 nam 3,02,8 1 2,7

Tù 1-4 nam 20,4 18,7 23,0

Tù 5-9 nam 14,0 14,0 14,1

Tù 10-14 nam 8,8 10,0 7,1

Tù 15-19 nam 5,7 5,7 5,6

Tù 20-24 nam 7,8 6,7 9,3

Tù 25-29 nam 8,2

1

10,2 5,2

Tù 30-39 nam 25,5 26,0 24,9
1

Tù 40 nam trèJ lên

l
6,7 l_ 6,0 7,8

Tong s6 100 100 100

Nguen : Diéu tra 670 ngLlài di chuyén trèJ vé, Can GiuQc, 1999.

J. Xu hu"ông trd vê mc}t minh là phÔ biên, và nêu co ngu"oi
cùng vê thi thu"ong trd vê chung vôi ca gia dinh

Trong tong s6 670 ngu'èfi trd vê dliQ'C phong vân, 59% da trd vê
mQt minh, con l~i là nhùng ngu'èfi trd vê Cân GiuQc v6'i it nhât mQt
thành viên trong gia dinh ho~c bà con khac. Xét riêng m6i quan h~

cua nhùng ngu'èfi cùng vê cho thây phân 16'n di chung v6'i ca gia dinh,
v6'i VQ' chÔng ho~c con cai, là nhùng nglièfi co m6i quan h~ thân thuQc,
gân güi v6'i hQ. V~ m~t gi6'i tinh, d nhom nglièfi trd vê mQt minh, s6
li~u diêu tra cho thây 64,9% nam gi6'i trd vê mQt minh, cao han ty l~

52,1% cua nù gi6'i.

Bàng 2 : Phân bo nhung ngu'oi trl1 vé theo nhung ngu'oi cùng di
và theo giôi tinh (%)

NgLlài cùng trèJ vé % tong s6 Nam 1 Na
1

-~

Ca gia dlnh 19,4 16,4 23,0

B6 ho~c m~ 4,6 4,9 4,3

VCJ, cheng 13,4 11,8 15,4

Con 10,3 4,9 16,7

Anh, em 4,2 3,8 4,6

Bà con khac 0,7 0,3 1,3

1

TrèJ vé mQt minh 59,1 64,9 52,1

Nguen : Diéu tra 670 ngLlài di chuyén trèJ vé, Can GiuQc, 1999.
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d dây clin lttu y mQt diém là han 1/4 nguài tn1 vê (26,1%) dêu dé
b;ü it nhat mQt nguài thân t:;ti TP,HCM. Do là diêu ki~n dam bao dé
h<.> quay tra l:;ti thành ph6 (bang 3).

Bang 3 : Phân bo ngu'oi trl1 vé theo ngu'oi thân
con Ir,ti l1 Thành pho Hô Chi Minh

Ng110i con 1 % tông s6
~ 1

----1
Nam Nu

à TP.HCM 1
1

1

------~~-

Ng110i
1

0/0 Ng110i % Ngl10i %

Co 175 26,1 75

1

20,6 100 32,8

Không 495 3,9 290 79,4 205 67,2

Tong cQng 100 100 100
1

100 100 100
---

Ngu6n : E>iéu tra 670 ngl10i di chuyên tro vé, Can GiuQc, 1999.

Trong s6 nhung ngu'ài càn l:;ti a TP.HCM, xap xi 70% co m6i quan
h~ là anh em h011ic bà con v6'i ngu'ài da tra vê (bang 4). Ngoài ra, dang
chu y là chi co 1% nguài chông khai bao râng da dé vq a l:;ti thành
ph6, trong khi co t6'i 10,1% phl,l nu co chông càn tiep tl,lC a l:;ti thành
ph6. Hi~n tuqng này co thé phan anh slf ki~n nam gi6'i tim vi~c làm
fin dinh và dé dàng han so v6'i phl,l nu.

Bàng 4 : Phân bo ngu'oi trl1 vé theo quan h~ vôi ngu'oi con Ir,ti l1
Thành pho Hô Chi Minh (%)

.Quan h$ voi ngl10i trèJ vé
1

% tông s6 Nam Nu 1

Cà gia dinh 0,3 - 4,3

B6 hoiilc mE;l 10,5 11,6 5,9

Ve),ch6ng 7,9 1,0 10,1

Con 12,1 13,4 19,3

Anh em 37,4 42,7 30,2

1

Bà con khâc 31,8 32,3 30,2

Ngu6n : E>iéu tra 670 ngl10i di chuyên trèJ vé, Can GiuQc, 1999.

II. Bàn thân nglidi trd vê tl1 quyé't dtnh sl1 trd vê cua he;>

71,7% nhung ngu'àiduqc hôi da tra lài chinh ban thân h<.> tif quyet
dinh vi~c tra vê Clin GiuQc (bang 5). D6i chieu v6'i ket qua diêu tra vê
tinh tr:;tng hân nhân gia dinh và nhung nguài s6ng chung trong thài
gian a TP.HCM cua riêng nhom nguài tif quyet dinh khi tra vê, cho
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thây 60,8% trong so hl;> ~â:.i~;p. gia dlnh và 28,7% song mQt mlnh. Diêu
này chûng tô ngliai tra lŒîÙ~~c tê co vai tro quan trçmg trong gia dlnh,
nên m~c dù da dtiqc bàn b~èthl vi~c trèl vê vàn dtiqc xem nhti là quyêt
dinh cua chinh hÇl.

Bàng 5 : Ngu'ài quyét dinh vi~c quay très vé

Ngl1è1i quyét dinh % tÔngs61 Nam Na

s6 mâu % S6 mâu % s6 mâu %

Bàn thân 482 71,7 278 76,1 202 66,7

Cha ml;l 84 12,6 48 13,1 36 12,0

Vej,chong 83
1

12,5 25 6,9 58 19,1

Con cai 2 0,4 1 0,3 1 0,4

r"èl; khâc
19 2,8 13 3,6 5 1,8

TÔng cÇ>ng 670 100 365 L100 305 100

Nguon : Diéu tra 670 ngl1è1i di chu"yên trÔ vé, Can GiuQc, 1999.

Ngoài nhung ngtiai tI! quyé't dinh vi~c trèl vê nêu trên, bo m~ ho~c

vq chÔng ding tham gia quyêt dinh trèl vê v6'i ty l~ chung cua hai
nhom này là 25,1% trong tong so ngliai trèl vê, trong khi con di hâu
nhti không co vai tro gl trong vi~c quyêt dinh này (chi co 0,4%). D~c
bi~t doi v6'i nhung ngliai phong van cho râng vi~c trÛ' vê cua hÇl là do
vq ho~c chÔng bàn b~c quyêt dinh thl co sv khac bi~t giua nam và nu.
Co 19,1% ngliai vq tra lai sv trÛ' vê do ngtiai chÔng quyêt dinh, trong
khi chi co 6,9% ngliai chông trÛ' vê tra lai do vq quyêt dinh. Diêu này
cho thay nam gi6'i co vai tro quan trÇlng trong vi~c quyêt dinh dtia gia
dlnh trÛ' vê Cân GiuQc sinh song.

III. Doàn tv. gia dinh và vi~c làm không Ôn djnh t~i Thành ph6
HÔ Chi Minh là bai ly do quan trQng nhât khi Quay trd vê C'n
GiuQc.

Tong hqp chung cac ly do trÛ' vê theo giéfi tinh cua ngliai dtiqc
phong van dtiqc thê hi~n trong bang 6, trong do doàn tl;I gia dlnh là
ly do quan trÇlng nhat khiên nhiêu ngliai quyêt dinh quay trÛ' vê,
chiêm ty l~ 43,8%. Nam gi6'i co xu htiéfng trÛ' vê doàn tl;I gia dlnh nhiêu
hon so v6'i nu gi6'i (59% so v6'i 41% ). Kêt qua này phù hqp v6'i ly do
rai khôi Cân GiuQc cua da so thanh niên dQc thân vi cac ly do liên
quan dên chiên tranh.
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Bang 6 : Phân bo ngu'oi trè1 vé theo giâi Hnh
và Iy do trè1 vé (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

43,8

25,5

10,1

9,0

8,3

8,2

6,2 1

1

1 1

5,5 1 51,4 1 48,6 100,0

1 5,3 1 57,1 l' 42,9 100,0

1 2,0 1 57, 1 42.9 100,0

, 1,5 0,0 1 100,0 1 : 00,:: _l'
1 5,3 1 69,4 1 30,6 ---L--'00,0

L~~ ~~_t 45,5~ 1-00,0 _

---Ly do trÔ vé--7t6ng 50 1_---,--_°1<_0_t6__n_g_s_o---,-- -----l

~ 1 NO' T6ng 50

t 59,0 I--~,
50,6 49,4

55,9 44,1

56,7 43,3

42,9 57,1

47,3 52,7

61,9 38,1

80àn tl,l gia dlnh

IVi$C làm không 6n dinh

IThu nh~p thâp,
iKhông tim dL/Qc vi$c làm

jKét hôn

IHQC t~p, dào té;1O da xong

'IKhông muon song d

thành pho nua

iKhông co Mi d
1

'IThLia ké tài san

,Mâu thuan voi gia dinh
,

ILy di
ILy do khac

ITÔng so
L. _

Ngu6n : 8iéu tra 670 ngL/ài di chuyén trd vé, Can GiuÇ>c, 1999.

L:9' do tr6' vê vi kh6 khan kinh te bao gôm cac 1:9' do nhu' không
tim du'Çfc vi~c 1àm ho~c vi~c làm không Ôn dinh, thu nh?p thap chiem
mç,t ty 1~ kha l6'n v6'i hon 45% tÔng s6 1:9' do tr6' vê, và phÔ bien 6' ca
nam 1an nu. Xét riêng mQt s6 1:9' do vê kinh te nÔi b~t cho thây ty 1~

nam gi6'i tr6' vê do không tim du'Çfc vi~c 1àm c6 cao hon nu gi6'i (56,7%
so v6'i 43,3%). Diêu này 1iên quan den st! vi~c ph\! nu dôi khi sàn sàng
1àm công vi~c nç,i trÇf ho~c nhung ngành nghê don gian, không dài hai
sûc khae, tay nghê chuyên môn. Da s6 ph\! nu tr6' vê vi nhung 1:9' do
nhu' doàn t\! gia dinh, hôn nhân và hoàn tât vi~c h9C t?p.

Dê tim hiêu ra hon nh6m nhung ngu'ai tr6' vê vi 1:9' do kinh te nêu
trên, 1iên h~ v6'i thai diêm tr6' vê cua h9 cho thây c6 nhung moi tu'ong
quan nhât dinh (bang 7). C\! thê trong tÔng so 299 ngu'ai tr6' vê vi 1:9'
do kinh te, riêng trong giai dOliln 1996-1999 s6 ngu'ai tr6' vê da chiem
den 50,8%, trong khi (j cac nam tru'6'c d6 không c6 nhung bien dong
16'n. Diêu này c6 thê giai thich râng trong 3 nam tÙ' 1996 tr6' 1lili dây,
do anh hu'6'ng cua cuoc khung hoang kinh te, nhiêu doanh nghi~p tlili



287 -- Tinh trq,ng hi~n nay cua nguài tra uê

thành phÔ phai giiii thé hoi[lc chuyén httâng làm an, anh httang den
mQt bQ ph~n ngliài làm công, an Ittang. Bây là mQt nguyên nhân quan
tr<;mg gap phân không nhû den vi~c quay tra vê quê sinh sÔng cua h9.

Bàng 7 : Nhûng ngu'oi trd vé VI Iy do kinh té theo
thoi diêm trd vé (%)

1 Thai diém trà vé % tông 56 Nam Nu

If"' 1975

11,6 10,9 12,4

Tu 1975-1980 16,5 15,5 17,7

Tu 1981-1985 2,1 2,3 1,8

TU 1986-1990 9,5 10,9 8,0

ITU 1991-1995 9,5 13,2 5,3
1Tu 1996-1999 50,8 47,3 54,9

Tông cQng 100,0 100,0 100,0

Ngu6n : Diéu tra 670 ngl1ai di chuyen trà vé, Can GiuQc, 1999.

Ngoài ly do kinh te, cac ly do càn llili nhtt ket thlic chttang trlnh
h9c t~p, dào t~o t~i cac trttàng Ci thành phÔ, không muÔn tiep tl;lc sinh
sÔng a thành phô hoi[lc không co chô a5n dinh, cUQc sÔng bâp bênh
V.v... cüng thlic dây h9 quay vê nhttng amûc dQ thâp han. Bi[lc bi~t,

ket qua diêu tra cha thây cac ly do co tinh chât ca nhân nhtt ly dL
mâu thuân gia dinh, xom giêngvv... hâu nhtt không anh httang den
quyet dinh tra vê cua ngliài di chuyén.

d khia c~nh khac, khi xét den dQ tu5i cua nhùng ngliài tra vê,
ket qua phân tich tif bang 8 cha thây dÔi vâi ly do doàn tl;l gia dinh 
ly do ca ban quyet dinh st! tra vê - thi nhùng ngliài co dQ tuÔi càng
lân càng co xu httâng tra vê quê sum h9P vâi gia dinh nhiêu han sa
vâi lâp tre, di[lc bi~t dÔi vâi nhùng ngliài tif 50 tuÔi tra lên. Trang khi
do, dÔi vâi cac ly do vê kinh té, do không tim dttQ'c vi~c làm hoi[lc vi~c

làm không 5n dinh, thu nh~p thâp da khien cha nhùng ngliài co dQ
tuÔi tre quyet dinh quay tra vê nhiêu han sa vâi ngliài lân tuÔi. Cac
ly do khac it thây co st! khac bi~t lân vê tuÔi tac khi tra vê.
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Bang 8 : Phân bé ngu'oi trè1 vé theo nhem tuoi và
Iy do trè1 vé (%)

288

Nguêin : f)iéu tra 670 ngLJài di chuyén trà vé, Can GiuQc, 1999.

IV. Ngliài trd vê nh~n d1i<jc st:!- ghip dà tù phia cha mE; là chu
yéu

Khi du'qc hai c6 ai giup dO' dg hQi nh:%p v6'i cUQc song t9-i Cân GiuQc
luc tn1 vê, 25,3% so ngu'O'i trÛ' vê tra lO'i h<;> không nh:%n du'qc st! giup
dO' cua bât ky ngu'O'i nào, trong d6 giua nam và nu it c6 st! khâc bi~t:

23,7% nam và 27,1% nu. Con 19-i 494 ngu'O'i (chiêm 74,7%) tra lO'i ding
c6 nh:%n du'qc st! giup dO' khi trÛ' vê. Ty l~ vu'qt trQi hO'n giua nhung
ngu'O'i c6 nh:%n so v6'i ngu'O'i không nh:%n st! giup dO' chûng ta ding da
so ngu'O'i trÛ' vê dêu g~p phai nhung kh6 khan nhât d!nh trong thO'i
gian dâu m6'i trÔ' vê, chinh vi v:%y nên h<,> dn c6 st! giup dO' dg hQi nh:%p
v6'i cUQc song m6'i. M~t khac, khi phân tich nh6m nhung ngu'O'i cho
ding không nh:%n du'qc sV giup dO' nào cho thây c6 39,8% trong so h<,>
trÛ' vê v6'i 15' do doàn tl;l gia dinh và 7,4% dg kêt hôn, diêu này cho
thây m~c nhiên là h<,> cüng gian tiêp nh:%n du'qc st! trq giup vê phia
gia dinh khi trÛ' vê 19-i Cân GiuQc.

Xét moi quan h~ vÔ'i ngu'O'i giup dO' cho thay phân Wn ngu'O'i trÛ'
vê nh:%n du'qc st! trq giup W phia cha m~ cua h<,> (46,3%), kê dên là st!
giup dO' cua ca gia dinh (14,4%) và W vq ho~c chÔng cua h<,> (7,8%). St!
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giup dO' tti phia anh em, con c~ii, bà con ho(lc b~n bè ciing co nhltng rât
ft (bang 9). d dây dang chu y là nhung ngu'ai khai bao dâ nh~n dligc
st! giup dO' tti chông ho(lc vg cua h9 khi trd vê co st! khac bi~t giua
nam và nu giâi. Theo do, ty l~ ngliai chông khai là dâ nh~n dligc st!
giup dO' tti phfa nguai vg chiem den 10,9%, ngligc l~i chi co 4,0% nu
giâi nh~n dligc st! giup dO' cua chông minh khi trd vê.

Bang 9 : TInh tr~ng giup da khi tres vé phân theo giài tinh
và ngu'oi giup da (%)

Ngl1è1i giûp da % t6ng 56 Nam Nu

Cha m~ 46,3 46,4 46,1

Cà gia d,nh 14,4 14,4 14,3

V<;1/chong 7,8 10,9 4,0

Anh/em 2,2 1,3 3,1

Bà con khac 2,2 1,9 2,5

Con cai 1,7 1,1 2,5

Bq.n bè 0,1 0,3 0,4

Không ai giûp da 25,3 23,7 27,1
11

Nguon : 8iéu tra 670 ngl1è1i di chuyén trà vé, Can GiU9c, 1999.

Ket qua diêu tra cho thây hinh thûc giup dO' chinh mà ngliai trÜ'
vê nh~n dligc là nhà Ü' chiem 45,2% tÔng sô hinh thûc giup dO', ke den
là dât dai canh tac 22,1%, giup dO' vê tiên b~c (14,6%), tht!c phâm
(11,2%). 8ô ngu'ai nh~n dligc st! giup dO' tim vi~c làm tliang dôi thâp
chi chiem 10,0% (bang 10). Diêu này co th€! giai thich ding vi~c làm
chlia phai là yêu câu dâu tiên, bûc thiet nhât cua ngliai trÜ' vê trong
thai gian dâu vê Cân GiuQc. Diêu h9 cân trliâc tiên là phai Ôn dinh
cUQc sông, nhà clia, dât dai canh tac. Cac hinh thûc giup dO' cho ca nam
và nu khi trÜ' vê hâu nhli không khac bi~t lân, riêng dôi vâi dât dai
canh tac, nam giâi nh~n dligc st! trg giup tliang dôi nhiêu han vâi
25,5% so vâi 18,0% cua nu trong tÔng sô cac hinh thûe giup dO' mà h9
nh~n dligc.
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Bàng 10 : Phân bo ngu'ai trà vé theo hinh thûc giup do (%)

Hlnh thuc giup dB % tong s6 Nam Nù-~l

------J
hà 0 45,2 46,3 43,9

1at dai 22,1 25,5 18,0

1ién bé,l.c 14,6 15,1 14,1

hl,lc pham 11,2 11,8 10,5
1

lm vi$c làm U 9,6 10,5 1

Hinh thuc khé.c 1,0 1,4 0,7
i
1

C
IN
ID

IT
IT
IT
1

l

Nguôn : Diéu tra 494 ngl1ài tro vé c.o nh~n sl,l giup dB.

Van dê tim vi~c làm ngay sau thài diêm tra vê Can GiuQc ding
du'qc dêIlt ra khi xét dén tinh tr1;lng hQi nh~p cua nhùng ngu'ài tra vê.
Két qua phân tich tù bang Il cho thay co 44,9% so ngu'ài tra vê co y
dinh tim vi~c làm ngay khi tra vê, so càn 11;li 55,1% khai bao không
tim vi~c làm. vê thài gian tim vi~c làm, 32,4% nhùng ngu'ài co y dinh
tim vi~c ngay sau khi tra vê da tim du'qc vi~c làm ngay trong tuan lé
dau tiên khi tra vê, 16,9% trong 1 thang và 20,3% trong 3 thang, càn
11;li là nhùng ngu'ài phai mat trên 3 thang mai tim du'qc vi~c. Bang chu
y là cho dén thài diêm phong van van càn co trên 13% chu'a tim du'qc
vi~c làm mêIlc dù h9 da co y dinh muon tim vi~c ngay khi mai tra vê.

Bàng 11 : Phân bo ngu'ai trà vé theo y dinh tim vi~c và
thai gian tim vi~c (%)

1 Y dinh tlm vi$c làm % so vôi- Giôi tfnh

1 tong s6 Nam Nù Tong s6

ICo y dinh tim vi$c 44,9 55,1 44,9 100,0

Không co y dinh tim vi$c ~5,1 53,9 46,1 100,0

IThài gian tlm vi$c cua nhùng ngl1ài co y dinh tim vi$c làm

I~:ong 1 tuân
32,4 . 51,0 49,0 100,0

Trong yang 1 thé.ng 16,9 56,0 44,0 100,0

Tù 1 dén 3 thang 20,3 55,7 44,3 100,0

ITù 3 dén 6 thang 8,2 48,0 52,0 100,0
1

!Trên 6 thé.ng 9,0 63,0 37,0 100,0

IDén nay van chl1a tim dl1Qc vi$c làm 13,2 60,0 40,0 100,0

Ngu6n : Diéu tra 670 ngl1ài di chuyén tro vé, Can GiuÇ>c, 1999.
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Diem dang !tiu y là doi v6'i nhùng ngllà'i không co y dinh tim vi~c,

da so trâ vê v6'i ly do kêt hôn ho~c doàn tl,l gia dinh (chiêm 58,1% tang
so ngllà'i trâ vê không co y dinh tim vi~c). M~t khac, tuai tac cüng co
anh hl1âng nhât dinh dên y muon tim vi~c cua ngl1à'i trâ vê. Theo do,
nhùng ngllà'i trong dQ tuai tre thl1à'ng co xu hl16'ng muon tim vi~c làm
ngay sau khi tro- vê so v6'i nhùng ngllà'i co dQ tuai cao han, và t~p trung
phân l6'n trong dQ tuai tU 20 dên 30 tuai, dQ tuai lao dQng sung sûc de
kiêm thu nh~p nuôi song ban thân cüng nhl1 gia dinh.

Bàng 12 : Nhung ngu'ai trà vé co/không co y dinh
tim vi~c theo dé;> tuai (%)

CO/ Nhom tu6i

không

co y DLJéli 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- Trên T6~gl
dinh tlm 14 tu6i 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64

64 so

vi$c tu6i

Co y 2,7 14,7 26,3 19,1 14,7 10,6 5,8 3,4 1,4 1,0 0,3 0,0 100

dinh tlm

vi$c

Không

co y 6,6 13,7 26,8 15,6 9,6 10,7 3,0 4,9 2,5 2,2 1,6 2,8 100

dinh 1

i
tlm vi$c

Ngu6n : E>iéu tra 670 ngLJài di chuyén tr<'1 vé, Can GiuQc, 1999.

Xét riêng nhom nhùng ngllà'i co y dinh tim vi~c làm, gia sU' nhl1
công vi~c hi~n nay he;> dang làm là vi~c dâu tiên he;> kiêm dl1qc khi tro
vê, thi co 40,9% nhùng ngllà'i co tim vi~c che;>n cac ngành nghê nông
nghi~p, chan nuôi, danh bât, kê dén là làm dich Vl,l (16,9%), kinh
doanh mua ban (10,5%), trong khi nhùng ngl1à'i tim kiêm cac công vi~c

it co diêu ki~n phat trien 0- cân GiuQc nhl1 giao thông chuyên cho-,
phl,lc Vl,l gia dinh v.v... chi chiêm mQt ty l~ không dang ke (4,6% hành
nghê v~n tai và 1,3% phl,lc Vl,l gia dinh).

Tom l~i, mong muon doàn tl,l gia dinh và cac ly do vê kinh té nhl1
vi~c làm, thu nh~p không an dinh t~i thành pho là nguyên nhân ca
ban làm cho ngllà'i di chuyen quay tro- vê l~i Cân GiuQc. Khi tro- vê, he;>
dâ nh~n dl1qc st! giup da tU phia gia dinh, cQng dông trong vi~c an
dinh cUQc song m6'i. Da so nhùng ngllà'i trâ vê co y dinh tim vi~c làm
dâ tim dl1qc vi~c làm dâu tiên ngay trong thà'i gian dâu tro- vê.
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19

Nhùng thay doi chinh cùa nguni tro VI
trong qua trinh di chuyen

Tràn Th? Thanh Thuy

Nh!n chung, nhung ngliai trÜ' vê da không thành công trong
vi~c Ü' l~i TP.HCM. Tuy v~y, vai vi~c nghiên cûu sâu han Ü'

mi)t so khia c~nh th! m~c dù ht;> thât b~i, thai gian song Ü' thành pho
ding da mang l~i nhung lqi ich nhât dinh. Sau dây là nhung thành
công quan trt;>ng nhât.

I. Trinh de'> hQc van dlic;1c nâng cao d~c hit$t nam giôi co trinh
de'> tiên he'> hdn nù giôi

Mi)t ket qua dè nh!n thây nhât là sau mi)t thai gian den TP.HCM
và quay vê Cân Giui)c, tinh den thai diêm khao sat trinh di) ht;>c vân
cua nhung ngu'ai di chuyên trÜ' vê da du'qc nâng cao. Trong so nhung
ngliai chu'a biet chu tru'ac khi di chuyên nay con 59% chu'a biet chu,
giam 4,6% trong tang so ngu'ài trÜ' vê (bang 1). Ty l~ ngu'ai co trinh di)
l<1p 1-5 giam du'qc 2,4%. T~i thai diêm di chuyên so lap ht;>c trung binh
cua ngliai trÜ' vê 5,76 l<1p/ngu'ai, nay tâng du'qc thêm 0,63 lap. Neu chi
tinh nhung ngu'ai tU 6 tuai trÜ' lên thi so lap ht;>c trung binh hi~n nay
da tâng thêm 0,35 l<1p/ngu'ai so v6'i tru'6'c khi di chuyên. Xem xét theo
gi6'i cüng thây co st! khac bi~t vê mûc di) thay dai trinh di) ht;>c vân
giua nam gi6'i và nu giai. Nhin chung, thai gian Ü' TP.HCM da t~o diêu
ki~n thu?n lqi nâng cao trinh di) ht;>c vân, riêng nam gi6'i Ü' cac câp
déu cao han so v6'i nu gi6'i. CI;l thê, so vai thai diêm di chuyên hi~n
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nay ty l~ co trinh di) d cac cap hl,)C tang lên nhl1 sau: d trinh di) cap 2
Oâp 6-9) nam giâi tang 3,5%, tl1ang ûng nu giâi chi tang 0,6%, d trlnh
di) cap 3 Oâp 10-12) nam giâi tang là 4,2% tl1ang ûng d nu giâi là 3,1%.
SÔ lâp hl,)c trung blnh hi~n nay cua ng11èti trd vê trên 6 tu6i so vâi thèti
diém di chuyén ci'ing khac nhau giua nam và nu: 6,87 lâp/nam tang
thêm trung blnh 0,41 lâp; và là 6,87 lâp. Tl1ang ûng, nu giâi chi tang
trung blnh 0,26 lâp.

Bàng 1 : Phân bo ngu'oi trcj vé theo trlnh dQ hQC van
tru'ôc khi roi Can GiuQc và hi~n nay

1 Trinh dQ hoc van tr~ Trinh dQ hoc van hi$n nay % s6 mau

khi rdi Gan GiuQc Ghl1a Ldp Ldp Ldp Tong tong 56 co trong

di hoc 1-5 6-9 10-12 " 5650

Ghl1a di hoc 58,7 8,0 20,0 13,3 100 11,2 75

Ldp 1-5 - 92,6 4,3 3,1 100 44,7 299

Ldp 6-9 - - 95,5 4,5 100 26,8 179

Ldp 10-12 - - - 100,0 100 17,3 116

% tong 50 6,6 42,3 29,7 21,4 - 100,0

So mau co trong 50 44 283 199 143 - - 669

Nguôn : Diéu tra 670 ngl1dj di chuyén trèl vé Gan GiuQC, 1999, 1 ngl1di không co thông

tin.

ViÉf!c sÔ ng11èti co trinh di) van hoa d cac cap hl,)C tang lên do nhiêu
yé'u tÔ tac dQng. MQt là tl;li thèti diém di chuyén co khoang 5,4% dl1âi
6 tu6i chl1a dé'n tu6i di hl,)c, dé'n nay trong sÔ hl,) chi càn mi)t ng11èti tra
lèti chl1a Wng di hl,)c. Nhl1 v:%y co kha nang nhung ng11èti này da dl;lt
dl1Ç1c trinh dQ van hoa nhat dinh trong thèti gian d TP.HCM. Thû hai
là tl;li thèti diém di chuyén co han 1/4 trong nhom tu6i 10-14 và 27,9%
d nhom tu6i 15-19 cho ding d Clin GiuQc không co diêu ki~n hl,)c hành
nên da di chuyén dé'n thành phÔ dé tlm nai hl,)c hành tÔt han. Ba là
co 21 ngl1èti trd vê hi~n nay dang di hl,)c, 18 ng11èti trong sÔ hl,) dang di
hl,)c tl;li thèti diém rèti Clin GiuQc, nhl1ng trong thèti gian sinh s6ng d
thành ph6 ca 18 ng11èti này không di Hm viÉf!c làm diêu này cho thay
hl,) co thé tié'p tl,lC di hl,)c khi sÔng d TP.HCM. Ngoài ra càn phai ké
dé'n s6 nguèti co trinh dt) b:%c tiéu hl,)c và trung hl,)c khi d Clin Giut)c
nhl1ng da s6 hl,) không tlm vi~c làm, nên rat co thé di hl,)c tié'p d thành
ph6.
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Sau khi chuân hoa ca cau tuôi và gWi tinh cua dân s6 t~i 3 xa diêu
tra theo ca cau tuôi và gidi tinh cua ngu'è1i trO' vê, ta c6 thé so sanh hai
nh6m dân s6 vê cac m~t: trinh dé? van h6a, trinh dé? chuyên môn
nghi~p Vl;l, tinh tr~ng hôn nhân, tinh tr~ng vi~c làm và nghê nghi~p

dé làm ra tac dé?ng cua st! di chuyén. Két qua diêu tra cho thay trinh
dé? h9C van hi~n nay cua ngu'è1i trO' vê cao han trinh dé? h9C van cua
dân s6 t~i 3 xa diêu tra: ty l~ ngl1è1i trO' vê c6 trinh dé? ldp 10-12 cao
han 18%, c6 trinh dé? ldp 6-9 cao han 15,6%. s6 ldp h9C trung binh cua
dân s6 Cân Giué?c d~t dl1gc là 5,12 Idp/ngl1è1i, thap han so vdi s6 ldp
h9C trung binh cua ngl1è1i trO' vê 1,2 ldp. Tù phân tich này cho phép
nh?n xét trong qua trinh di chuyén, ngl1è1i trO' ve da thl;l hl1O'ng nhùng
dieu ki~n h9C t?P t6t han, và trinh dé? h9C van da dl1gc nâng cao và
cao han hân so vdi ngl1è1i dân t~i dia bàn diêu tra. Nam gWi c6 xu
hl1dng thay dôi vê trinh dé? h9C van cao han nù gidi.

II. Trinh dé) chuyên môn dliqc cai thi~n so vôi hic di chuyên
khôi Cân Giué)c.

Két qua khao sat cho thay ty l~ ngl1è1i trO' ve c6 trinh dé? chuyên
môn tay nghe tù công nhân ky thu?t trO' lên da tang thêm 6% trong
khi ty l~ ngu'è1i trO' vê không c6 trinh dQ chuyên môn ky thu?t giam
6% (bang 2). St! gia tang này c6 thé dl1gc thay 0' tat ca cac lo~i trinh
dé? chuyên môn. f)~c bi~t ty l~ ngl1è1i trO' ve c6 trinh dé? trung h9C
chuyên nghi~p thay dÔi nhieu nhat: trl1dc khi di chuyén chi c6 0,7%
nay da tang lên 3%. T~i thè1i diém trO' ve Cân Giué?c c6 26% 0' nh6m
tuÔi 20-29 trO' ve vi da xong h9c t?P dào t~o t~i thành ph6.

So vdi trl1dc khi di chuyén, ty l~ nam gidi c6 trinh dé? chuyên môn
nghi~p Vl;l tang thêm cao han so vdi nù gWi nhLing không dang ké
(nam tang thêm 6,6%; nù tang thêm 5,9%). Nhl1ng dang chu y là ty l~

nam gidi c6 trinh dé? công nhân ky thu?t cao han ty l~ nù c6 cùng trinh
dô này là 4%, ngl1gc l~i ty l~ nù gidi c6 trinh dô trung h9C chuyên
nghi~p cao han nam là 2,1%. d trinh dô tù cao dâng trO' lên, ty l~ nam
và nù tl1ang dl1ang nhau.

So vdi dân s6 t~i dia bàn dieu tra tù' 13 tuÔi trO' lên (da chuân hoa
ca cau tuÔi), ta thay ty l~ c6 trinh dé? chuyên môn nghi~p Vl;l Ci ngl1è1i
trO' vê cao han ty l~ tl1ang ûng cua dân s6 là 7,1%. Chênh l~ch nhieu
nhat Ci trinh dQ công nhân ky thu?t; ty l~ ngu'è1i trO' vê c6 trinh dQ công
nhân ky thu?t cao han 3,1% so vdi dân s6. Tht!c té dieu ki~n h9C t?P
sau phÔ thông 0' Cân GiuQc rat kh6 khan, Cl;l thé là t~i 3 xa diêu tra
chi c6 trl1è1ng tiéu h9C và phÔ thông ca sO', nhLing riêng xa Trl1è1ng Binh
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chi co tru'àng tiêu h<;>c, t~i huy~n chi co 4 tru'àng ph6 thông trung h<;>c
là b~c hÇlc cao nhat, ngoài ra không co bat ky tru'àng lâp dào t~o

chuyên môn nghi~p V\l nào khac (thong kê cua huy~n Cân GiuQc). Nhu'
v~y muon d~t du'qc trinh dQ công nhân ky thu~t, trung h<;>c chuyên
nghi~p ho~c cao dâng châc chân ngu'ài dân phai ra khoi Cân GiuQc dê
di h<;>c d thi xâ Tân An. Con muon co trinh dQ d~i h<;>c và trên d~i h<;>c
thi phâi dén cac ndi khac ngoài tinh Long An ho~c d TP.HCM. Thành
pho Sài Gon tru'6'c dây, và là TP.HCM ngày nay là ndi ly tu'dng dê hÇlc
t~p v6'i h~ thong cac tru'àng d~i hÇlc, cao dâng và trung h<;>c chuyên
nghi~p, dào t~o nhiêu ngành nghê chuyên môn, bên c~nh do con co
yéu to khoang cach TP.HCM - Cân GiuQc gân hdn Cân GiuQc - th! xâ
Tân An nên dén TP.HCM dê h<;>c hành rat thu~n lqi. Nhu' v~y co thê
khâng dinh qua trinh di chuyên dén TP.HCM dâ giup cho nhiêu ngu'ài
trong so nhùng ngu'ài trd vê d~t du'qc trinh dQ chuyên môn tay nghê
nhat dinh, d~c bi~t là trinh dQ d~i h<;>c và trên d~i h<;>c.

Bàng 2 : Phân bo ngu'ai tr~ vê theo trinh dQ chuyên môn

Trinh dQ chuyên Trlnh dQ chuyên môn hi~'!n nay % So
môn trLlcJc khi

Khôngc Công Trung 1 Cao D<;ti Tong
tong mâu

roi Can GiuQc .' co
o trinh nhân hc;>c dâng hc;>c 50

50

dQ ky chuyên & trên
trc;>ng

.'
thu~t nghi~p dl;li hc;>c

50

Không co trinh dQ 94,0 1,7 2,5 0,6 1,6 100 96,0 641

Công nhân ky thu~t . 100,0 - . - 100 2,4 16

Trung hc;>c CN

1

Cao dâng - - 80,0 20,0 - 100 0,7 5

D<;ti hc;>c& trên dç.i - - - 66,7 33,3 100 0,4 3

hc;>c - - - - 100 100 0,4 3

% tong 56 90,0 4.0 3.0 1.0 2.1 - 100 -

IS6 mâu co tn;>ng 50 600 27 20 7 14 - 668
1

Ngu6n : Diéu tra 670 ngLloi di chuyén trè1 vé Can GiuÇ>c, 1999,

2 ngLloi không co thông tin.

III. Nhùng thay dÔi v~ tinh tr:.tng hôn nhân.

Tru'6'c khi di chuyên da so ngu'ài trd vê con dQc thân, C\l thê co
hdn 50% ngu'ài di chuyên trong nhom tu6i tre tU 15 dén 24 tu6i, hi~n
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nay chi con gân 114 chtia c6 gia dlnh (bang 3). Ty l~ ngtiài g6a vg/g6a
chÔng tang thêm 4,6% so vâi trtiâc khi di chuyen. Ty l~ ngtiài trÛ' vê
ly d! hi~n nay cao han trtiâc khi rài Cân GiuQc là 3,1%. Ty l~ ly d! Û'
phl,l nu nhiêu han 5 lân so vâi nam giâi (5,3% so vâi 0,9%). TuÔi tac
là mQt trong nhung yeu t6 chfnh làm thay dÔi trong tlnh tr~mg hôn
nhân, ngtiài trÛ' vê hi~n nay dà cao tuÔi han luc rài Cân GiuQc; s6
ngtiài trên 50 tuÔi chiem 31,2% so vâi 2,6% khi rài Cân GiuQc.

Bang 3 : Phân bo ngu'ai di chuyên trCJ vé

Tinh trf,lng hôn Tinh trf,lng hôn nhân hi$n nay % s6 mâu 1

nhântrL!ôc khi roi ChL!a co Ela co Ly di Goa vQI Tong tong co trQng

Can GiuÇ>c 0' o'
1

vQ/ch6ng vQ/ch6ng ch6ng 0' 50 5050

ChL!a co vQ/ch6ng 38,8 54,9 4,1 2,2 100 61,9 410

Ela co vQ/chong - 85,5 3,9 10,5 100 34,4 228

Ly dj - 55,6 33,3 11 ,1 100 1,4 9

Goa vQ/ch6ng - 13,3 6,7 80,0 100 2,3 15

'% tông 56 24,0 64,5 4,5 6,9 - 100,0 -

s6 mâu co trQng 56 159 427 30 46 - - 662
1

Nguon : Eliéu tra 670 ngL!oi di chuyén trCl vé Can GiuÇ>c, 1999,

8 ngL!oi không co thông tin.

So vâi dân s6 t<;li d!a bàn diêu tra (tU 13 tuÔi trâ lên), ngtiài trÛ'
vê c6 ty l~ ly d! cao gân gâp hai và ty l~ ngtiài chtia c6 vg/chÔng ding
cao han 4,6%. Ngtigc l<;li ngtiài trÛ' vê l<;li co ty l~ goa vg/chÔng thâp
han 2,4% so vâi dân s6 t<;li chü. S6li~u cho thây thài gian dâu khi mâi
den TP.HCM sinh s6ng, chi khoang 50% trong s6 ngtiài trÛ' vê cùng
chung s6ng vâi vg ho~c chông, ty l~ nam giâi s6ng xa vg cao han ty l~

nu gi6'i s6ng xa chông. Nhti v~y ty l~ ly d! cao cua nh6m ngtiài trÛ' vê
co le phan anh m~t nhtigc diem cua vi~c di chuyen là d6i v6'i nhung
ngtiài co gia dlnh thi c6 anh htiÛ'ng nào do den sl,i bên vung cua hôn
nhân. Nhting trai l<;li vi~c di chuyen co m~t tich cl,ic cua n6 là t<;lo co'

hQi thu~n lqi cho nhung ngtiài goa bl,la co diêu ki~n l~p gia dlnh lân
nua.
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IV. Tinh tr~ng vi~c làm co slf. thay dÔi ra r~t theo h1.i8ng tang
ty l~ dân s6 ho~t dc)ng kinh tê'

Truôc khi di chuyên, ngltai tra ve c6 ty l~ thât nghi~p trong so
ngltai ho~t dQng kinh té' kha cao chié'm 30,6%(1) (bang 4). Nhung ngltai
thât nghi~p da so a cac nh6m tu6i tre tù 10 dé'n 29 tu6i. Trang thai
gian sinh song aTP.HCM nhin chung da so ngltai thât nghi~p da tim
duqc vi~c làm và nhung ngltai dang làm vi~c Ci Cân GiuQc thi tié'p tl;lc
c6 vi~c làm. Bên cl;mh d6 càn c6 nhung ngltai không tham gia ho~t

dQng kinh té' truôc dây nhu di hÇlc, càn nhô tu6i và nQi trq khi di
chuyên dé'n thành pho da tham gia vào cac ho~t dQng kinh té', do d6
ty l~ nguai c6 vi~c làm athành pho da cao han sa vôi thai diêm aCân
GiuQc. Hi~n nay c6 74% so ngltai tra ve da làm vi~c Ci thành pho tiêp
tl;lc làm vi~c và mQt so ngltai không tim vi~c làm a thành pho dang
làm vi~c. Han 10% so ngltai da tùng làm vi~c athành pho nay da già
yé'u không làm vi~c và gân 10% c6 vi~c làm a thành pho nay thât
nghi~p. Ty l~ ngltai làm vi~c hi~n nay tâng han 2,5% sa vôi luc a

TP.HCM và tâng thêm 28,7% sa vôi thai diêm rai Cân GiuQc. Ngltai
trCi ve già yêu, b~nh t?t, mât sûc... tâng lên sa vôi thai diêm a cân
GiuQc. MQt cach t6ng quat, ngltai tra ve tù TP.HCM da c6 st! thay d6i
ra r~t ve tinh tr~ng ho~t dQng theo huông tâng ty l~ dân so ho~t dQng
kinh té'. Phl,l nu co ca hQi tham gia cac ho~t dQng kinh té' nhieu han
nên ty l~ làm nQi trq cha gia dinh giam. Nguai ta cüng nh?n thây râng
noi la thât nghi~p da không thê hiu giu nhung ngltai tra ve al?i thành
phO.

Ty I~ thâ:t nghi~p dl1<;1c tfnh bâng ty I~ nhung ngl1èli that nghi~p can tim vi~c làm trên
t6ng 50 dân 50 hOGit dçng kinh té (bao gom nhùng ngl1èli that nghi~p can tim vi~c làm
và ngl1èli cé vi~c làm W 13 tu6i trà lên).
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Bàng 4 : Phân bo ngu'di très vé theo tinh tri;lng vi~c làm
tru'ôc khi rdi Can GiuQc và hi(!n nay
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rTInh ".ng
Tinh trGlng vi$c làm hi$n nay 0/0 s6

vi$c làm trLlôc 8ang That 1 8ang Không Chi Già t6ng mau

khi roi Can làm nghi$p can di hQc làm vi$c làm yéu, 56 co

GiuQc vi$c tim vi$c VI nQi trÇ1 b$nh, trQng 56

côn nhô mat suc

8ang làm vi$c 80,3 5,8 0,3 - 3,7 9,8 45,2 295

That nghi$p

can vi$c làm 67,0 15,7 1,0 0,5 5,6 10,2 30,2 197

8ang di hQc

Không làm 66,3 9,3 20,9 - 2,3 1,2 13,2 86

vi$c vi côn 75,0 8,3 - - 13,9 2,8 5,5 36

nhô

Chi làm nQi

trÇ1 gia dinh 51,7 - - - 37,9 10,3 4,4 29

Già Ib$nh/mat

suc ... - - - - - 100,0 1,5 10

% t6ng 56 71,7 9,0 3,2 0,2 6,1 9,8 100 -
S6 mau co

1

468 59 21 1 40 64 - 653
1,trQng 56
1

Nguon : 8iéu tra 670 ngLloi di chuyén trà vé Can GiuQc, 1999,

17 ngLloi không co thông tin.

T:;ti thài diêm di chuyên ty l~ nam gi6'i dang làm vi~c nhiêu han
nu, ng11qc l:;ti khi dén TP.HCM ty l~ phl;l nu làm vi~c tâng lên. Nhiêu
phl;l nu thât nghi~p, dang di he.>c, con nh6 tuai và làm nQi trq khi rài
Clin GiuQc, nay da co vi~c làm. Hi~n t:;ti, ty l~ thât nghi~p giùa nam
và nu không chênh l~ch nhiêu. Ty l~ phl;l nu dang làm vi~c thâp han
nam gi6'i kha cao (12%) nhu'ng thay vi ho:;tt dQng kinh té thi so phl;l
nu này làm nQi trq cho gia dinh. 81/ khac bi~t này không rô trong
trtiàng hqp khi he.> con a nông thôn vi he.> vùa làm nông nghi~p vùa
làm nQi trq.

Néu chi tinh nhung ngtiài tù 13 tuai tralên, tlnh tr:;tng ho:;tt dQng
hi~n nay cua ngtiài tra vê và dân t:;ti dia bàn diêu tra xem nhti không
co khac bi~t. Ty l~ ngtiài ho:;tt dQng kinh té là 80,6% trong tang so
ng11ài tra vê, chi cao han ty l~ này cua dân so là 1,5%. Tuy nhiên ty
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l~ that nghi~p a ngliài tra vê cao han ty l~ cua dân so là 4,3%. Ty l~

that nghi~p cao cua ngliài tra vê co thê do nguyên nhân h<;> chlia hQi
nh~p tra l~i dligc vdi cUQc song a nông thôn: MQt so nghê h<;> da làm
athành phô nhung Cân GiuQc l~i không co nhu câu, ho?c ban thân h<;>
dang that nghi~p t~m thài do thài Vl,l, ho?c h<;> dang tlm vi~ç làm thich
hgp han.

v. Thay dÔi nghê nghi~p til nông nghi~p sang phi nông
nghi~p.

Ngliài tra vê (ca nam gidi và nu gidi) trlidc khi di chuyên da so
làm vi~c trong khu vtjc nông nghi~p, cac nghê phi nông nghi~p mà h<;>
da làm vi~c nhiêu nhat là djchvl,l và CN-TTCN. Nam gidi càn co xu
hlidng làm vi~c trong nghê phi nông nghi~p nhli xây dtjng, CN-TTCN
và dich Vl,l, trong khi do nu tham gia nhiêu trong nghê dich vl,l và kinh
doanh buôn ban.

Trong thài gian sinh song aTP.HCM da co stj chuyên d6i nghê
nghi~p cua ngliài tra vê dê phù hgp vdi d?c trung cua thành pho mang
tinh chat công nghi~p - dich Vl,l. Ngliài tra vê t~p trung trong cac nghê
nhli phl,lc vl,l/a mlidn cho cac gia dinh, CN-TTCN, dich Vl,l và kinh
doanh buôn ban (bang 5). Nghê phl,lc vl,l/a mlidn cho cac gia dinh co ty
l~ ngliài làm vi~c cao nhat, trong do co mQt so ngliài da làm nghê này
luc càn a Cân GiuQc nay l~i tiep tl,lC và co gân 29% lao dQng that
nghi~p; khoang 1/4 lao dQng làm nông nghi~p và 19% làm nQi trg
chuyên sang làm nghê này. Tliang tif nhli v~y CN-TTCN thu hut 21%
lao dQng that nghi~p; 21% ngliài di h<;>c và 16% lao dQng nQi trg khi
di khôi Cân GiuQc. Da so ngliài tra vê duy tri dligc nghê nghi~p trlidc
dây da làm a cân GiuQc trong thài gian khi sinh sÔng a thành pho
vdi cac nghê xây dtjng, djch Vl,l, thliang m~i và CN-TTCN.

Ty tr<;>ng giua cac nghê hi~n nay co thay d6i dang kê so vdi luc ra
di. Han mQt ntta t6ng ngliài tra vê làm cac nghê phi nông nghi~p.

Nghê nông nghi~p tuy co ty l~ ngliài làm vi~c cao nhat nhung da giam
gân 8%, nghê djch Vl,l tang thêm 2,7% và kinh doanh buôn ban co ty
tr<;>ng cao han 5,2%. Ty tr<;>ng làm nghê CN-TTCN không co thay d6i,
co khoang 7% so ngliài làm vi~c avào ca hai thài diêm trlidc khi di
chuyên và hi~n nay. 80 vdi thài diêm rài Cân GiuQc co stj gia tang
dang kê ca vê ty l~ làn so lligng ngliài làm nghê kinh doanh buôn ban
và djch Vl,l, nghê kinh doanh buôn ban tang nhiêu nhat, trlidc chi co
5,7% ngliài làm vi~c nay tang gân 2 lân. Hai nghê này thu hut nhiêu
lao dQng do chuyên d6i nghê nghi~p cua mQt so ngliài khi dên thành
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phÔ và quay trcr vê Cân GiuQc he;> vàn tiép tl.}C làm nghê này. MQt sÔ
ngu'èfi làm nghê CN-TTCN và phl.}c VI.} cho cac gia dinh cr thành phÔ,
nay trcr vê quay l;;ti nghê nông truyên thÔng nhLi trLiac khi di chuyên.

Bang 5 : Phân bô nguoi trcj vé theo nghé nghi~p

truâc khi roi Can GiuQc, cj TP. HCM và hi~n nay

Hië~Ô TP HCMTrllôc khiNghe nghiëp 1
1

1

rài Can Giui;>c

1

Nam Na Tong Nam Na Tong Nam Na Tong
.-

so .'sa sa

Làm rUÇ>ng ray/ 54,9 56,3 55,5 4,4 5,3 4,8 47,2 48,2 47,6
chan nuôi

D!ch Vl,l 8,5 18,5 12,7 17,2 20,6 18,7 14,9 15,7 15,2
(không képhl,lc

IVl,l)
Kinh doanh, 2,4 10,1 5,7 8,0 25,4 15,9 5,7 17,8 10,6
buôn ban

Viën chuc 9,8 1,7 6,4 10,0 0,5 5,7 8,5 8,1 8,4
nhà mlôc

CN·TTCN 7,3 7,6 7,4 23,2 18,2 20,9 9,2 4,6 7,3
Xây dl,lng 7,3 0,8 4,6 10,0 1,4 6,1 8,2 0,5 5,0
Giao thông, 4,9 1,7 3,5 9,2 1,9 5,9 5,7 2,5 4,4

IChuyën chd
Phl,lc Vl,l/d 2,4 2,5 2,5 17,2 26,8 21,6 0,7 2,5 1,5

Imllôn cha cac

gia dJnh

Nghé khâc 2,4 0,8 1,8 0,8 - 0,4 - . .

Tong s6 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Iso mau 164 119 283 250 209 459 250 209 459

Ngu6n : Dieu tra 670 ngllài di chuyén trd ve Can GiuÇ>c, 1999,

1 ngllài không co thông tin.

TrLiac khi di chuyên nam giai làm cac nghê phi nông nghi~p: viên
chûc nhà nLiac và dich VI.}. Hi~n nay CCi câu nghê nghi~p phi nông
nghi~p da thay dôi: dich VI.} và CN-TTCN, dang chu y là nghê dich VI.}

co ty l~ tang lên gân gâp dôi do mQt sÔ ngLièfi làm ngành nông nghi~p

chuyên nghê. Nu không co st! thay dôi nghê nghi~p chinh yéu so vai
trLiac khi di chuyên, duy tri 2 nghê là dich VI.} và kinh doanh buôn ban,
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d~c bi~t nghê kinh doanh buôn ban co ty l~ tàng thêm 7,7%. Sv thay
d6i chinh trong nghê phi nông nghi~p cua nguài di chuyên tra vê t?i
thài diêm ra di và hi~n nay do vi~c hoan d6i vi tri giua nghê CN
TTCN truâc khi di chuyên sang nghê kinh doanh buôn ban theo cd

cau: Dich Vl;l - CN-TTCN - viên chûc nhà nuâc và dich Vl;l - kinh doanh
buôn ban - viên chûc nhà nuâc.

Nghê nghi~p chinh dang làm hi~n nay cua dân so Cân GiuQc và
nglfài tra vê trên 13 tu6i giong nhau a Cd cau: trÔng trÇlt chan
nuôildanh bât, kinh doanh buôn ban và dich Vl;l. Tuy giong nhau vê cd

cau nhung co sV khac bi~t rat cao vê ty trÇlng cua nghê nghi~p: Hdn
60% dân so làm vi~c trong ngành nông nghi~p, cao hdn 17,2% so vâi
nguài di chuyên tra vê diêu này cho thay nghê nghi~p cua nglfài tra
vê thiên vê cac nghê phi nông nghi~p. Sv khac nhau này co lë do
trong qua trinh sinh song a thành pho da so nguài tra vê da làm vi~c

trong cac nghê phi nông nghi~p nên nay hÇl không muon ho~c không
co diêu ki~n quay tra l?i nghê nông.

Hinh 1 : Nghé nghi~p cùa ngu'ai trèl vé tru'ôc khi di chuyên và
hi~n nay và cùa dân 50 Cân GiuQc

T5 lç ·Y.
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RU9ng Xüy Kinh Ph'-:1c Khâc
rây/ch5n ch,tng daanh. V~I/(j

nuôi .. buôn bân illlfôn

cha...

MQt yêu to khac nua cho thay tac dQng tich cvc cua vi~c di chuyên
dên TP.HCM là ndi làm vi~c hi~n nay, nglfài tra vê dang làm vi~c a
TP.HCM cao hdn 2 lân so vâi dân so t?i dia bàn diêu tra: 22,1% so
vâi 10%.
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C6 thê thay râng qua trlnh di chuyên dén thành phÔ giup cho
ngl1ài di chuyên tra vê c6 dl1gc:

* Diêu ki~n h9c hành tÔt han nên co trlnh dQ h9C van cao han dân
Cân GiuQc.

* Ty l~ co trinh dQ chuyên môn tay nghê nhiêu han, d~c bi~t a
trinh dQ chuyên môn cao nhat là d~i h9c và trên d~i h9c.

* Ca hQi cho vi~c tai hôn cua nhùng ngl1ài goa bl;!a, ly dL tuy nhiên
tan vâ trong hôn nhân ding nhiêu han.

* Nhùng ngl1ài that nghi~p acân GiuQc ra di co ca hQi tim dl1gc
vi~c làm và vai sV nang dQng này khi quay vê Cân GiuQc h9 dè dàng
tim dl1gc vi~c làm do do ty l~ co vi~c làm ngày càng tango

* Nhùng phI;! nù không ho~t dQng kinh té chi làm công vi~c nQi
trg cha gia dlnh cua minh dén thành phÔ co nhiêu ca hQi tham gia
ha~t dQng kinh té.

* Quay vê Cân GiuQc ngl1ài tra vê làm vi~c trong cac nghê phi
nông nghi~p nhiêu han nên co sV chuyên d5i ca cau nghê nghi~p cua
mQt sÔ ngl1ài tra vê tlt nghê nông nghi~p trl1ac khi rài Cân GiuQc
chuyên sang cac nghê phi nông nghi~p hi~n nay.

Do vffy, ngl1ài ta co thé noi râng néu vi~c di chuyên trang mQt sÔ
trl1àng hgp là that b~i dÔi vai ngl1ài tra vê, thl vi~c di chuyên này da
mang l~i mQt sÔ 19i ich cho chinh h9 và ngl1ài dân t~i dây.
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Nhûng ykién cita nglioi trù vé

Patrick Gubry

Ng1iài ta co thê nghï ràng y kiên cua ngl1ài tra vê dÔi vai qua
trinh di chuyên ra thành phÔ sê it tich clfc han y kiên cua

ng1iài di chuyên dang sÔng a thành phô, vi hÇl da quyêt dinh tra vê.

I. Kinh nghif$m không l~c quan lâm cua nglioi tro vê

Chung tôi da d~t cùng nhùng câu hôi vê thu~n 19i và bât 19i cua
thành phÔ so vai cân GiuQc dÔi vai ngl1ài tra vê Cân GiuQc, và hai hÇl
danh giâ thê nào vê nhùng diêu ki~n dè dàng cua cân GiuQc so vai
TP.HCM. Kêt qua dl1gc thê hi~n qua bang 1, 2 và 3.

Dôi vai ng1iài tra vê, vi~c làm (gân vai thu nh~p và mûc sÔng),
giao thông và giâi tri là nhùng thu?n 19i chinh cua TP.HCM. Con
nhùng bât 19i chinh thi liên quan dên quan h~ xa hQi, ô nhiem môi
trl1àng và tinh hinh mât an ninh. Cüng cân chu y là vi~c làm bi xem
là mQt bât 19i lan vi nêu athành phô de tim vi~c làm thi cüng de mât
vi~c làm và ng1iài trà vê co dây du kinh nghi~m vê vân dê này, vi mât
vi~c làm thl1àng chinh là nguyên nhân khiên hÇl trà vê.

Cân thây ràng nhùng ng1iài không td lài hay không co y kiên
chiêm ty l~ khâ lan khi hÇl dl1gc hai vê thu~n 19i (49,0%) hay vê bât
19i (53,9%). Nhùng kêt qua này co lê do luc tiên hành diêu tra vê ng1iài
trà vê tl;ti Cân GiuQc, vi~c kiêm tra tl;ti thlfC dia không dl1gc ch~t chê
nhl1 khi diêu tra vê ng1iài di chuyên tl;ti TP.HCM, d~c bi~t khi hai vê
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nhùng vân dê trên. Cüng co th€ cho ding do hÔi huang vi bi thât b~i

Ci thành ph6 nên m(>t so nguèli da tù ch6i trâ lèli vi không muon noi
ra nguyên nhân.

Bàng 1: Thu~n IQi cùa thành pho so vôi nông thôn

hu$n IQi Thu$n IQi thu 1 Thu$n IQi Thu$n IQi Tong cÇ>ng

IS6111Qng
thu 2 thU 3

%
--

i$c làm 106 15,8 1 - 107
ao thông 49 7,3 24 ! - 73

iài tri 42 6,3 31 8 81
uc song 39 5,8 8 - 47
iao dl,lc 29 4,3 7 3 39
u nh$p 26 3,9 2 - 28
h doanh 10 1,5 3 - 13
6c suc khàe 9 1,3 1 3 13
ng van h6a 7 1,0 2 - 9
à hé,\ tang 7 1,0 1 - 8

i$n nghi 6 0,9 - - 6
van minh hdn" 5 0,7 8 - 13
Di$n 4 0,6 - - 4

Nhà à 1 0,2 - - 1
gan cha m~ 1 0,2 - - 1
-'t! không trà loi 328 49,0 582 (656) 328

ng cÇ>ng_~~~~_~~
--

14 772

G

M

G

Th

Kin

Chams

Dai sô

Cd s

T

Xa hçi"

~~
1 Gi

1

1 Song

Eông bie
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1 _

Ngu6n: 670 ngl1ài di chuyén da trà vé Can GiuQc.

Gia thié"t này duqc khâng dinh khi phân tich nhùng diêu ki~n dé
dàng do nông thôn và thành ph6 dem l~i (bang 3). Hoàn toàn hqp ly
khi ngtfèli trCi vê cho râng trong nhùng diêu ki~n dé dàng quan tr<;>ng
nhât mà làng quê dem l~i co quan h~ lâng giêng, tinh hinh an ninh
và môi truèlng. Nhttng diêu làm ng~c nhiên han nhiêu là hl! cho râng
Ci quê dé tim vi~c làm han Ci thành ph6 (Ci quê: 21,1% càn Ci thành ph6:
11,6%). Co th€ do nguèli trCi vê bi thât b~i Ci thành ph6, và gia thié"t
này co lë dung vi co dé"n 61,3% nguèli không co y kié"n vê vi~c làm, co
lë hl! không mu6n noi ra thât b~i cua minh; co th€ càn m(>t ly do khâc
do là nguài di chuy€n thuèlng trCi vê khi tinh hinh kinh té" Ci thành ph6
kho khan han bây già nhiêu.
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Tom l;;ti, tlnh hinh noi chung hoàn toàn dôi l~p v6'i bang câu tra
là'i cua ngt1à'i di chuyên (theo ngtià'i trÛ' vê, Û' làng co dên 7 trên 10 diêu
ki~n dè dàng han Ci TP.HCM): Ci thành phô co chq, giao thông và giai
tri là tôt han. Diêu này khiên ta thây clin phâi so sanh ti mi han bang
tra là'i cua ngtià'i di chuyên và ngtià'i trÛ' vê.

Bàng 2: Nhung bat IQi cùa thành pho so vôi nông thôn
theo y kién ngu'ai trd vé

Bat lc;1i Bat lc;1i thü 1 Bat lc;1i Bat lc;1i

thü 2 thü 3
So 111c;1ng %

Quan h~ xa hé)i 91 13,6 3 94
Ô nhiem môi trl10ng 49 7,3 18 67

Mat an ninh 47 7,0 6 53
Tiéng on 26 3,9 8 34
Vi~c làm 22 3,3 - 22

Ô nhiem không khi 15 2,2 - 15
T~ ni;ln xa hé)i 14 2,1 15 29

Gia cà/ müc song 11 1,6 1 12
Kt;ltxe 7 1,0 1 8

Khi h~u không tot 6 0,9 1 7
Thu nh~p 6 0,9 1 7

Cué)c song d thành pho phüc ti;lP 5 0,7 1 6
Nha nhà 4 0,6 - 4

Dông ngl10i qua 2 0,3 - 2
Nl1ac 1 0,2 - 1

Giao thông công cé)ng không dù - - 1 1
Không co bat lc;1i 3 0,5 - 3

Không biét! không trà loi 361 53,9 (614) 361

T6ng cé)ng 67 100 56 726

Nguon: 670 ngl10i di chuyên da trd vé Can GiuQc.
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Bang 3: So sanh vài diéu ki~n de dàng cua Can GiuQc 50 vôi
Thành pho Ho Chi Minh theo y kién cua ngu'ai tra vé (%)

L -'-----

6t hem COng v~y Kém Mn Không biét

92,7 2,5 3,6 1,2

88,8 6,0 4,0 1,2

77,5 7,9 11,9 2,7

55,4 13,7
1

29,4 1,5

50,1 13,6 33,3 3,0

47,2 11,8 24,3 16,7

39,7 18,4 40,6 1,3

29,7 11,9 56,6 1,8

21,1 6,0 11,6 61,3

13,0 8,2 74,5 4,3

1T8iéu ki(in de dàng
---

Quan h(i lang giéng

An ninh

Môi trLlàng/v(i sinh

Cham séc suc khoe

Nhà è1

Giao dl,lc

Chq/ buôn ban

Giao thông

Vi(ic làm/ thu nh~p

Giài tri

1
1

i

Ngu6n: 670 ngLlài di chuyén da trè1 vé Can GiuQc.

II. Danh gia khac nhau cua ngl.i(ji di chuyên dang sinh sÔng t~i

thành phÔ và nguoi trd vê

y kien cua ngl1ài di chuyên dang sinh sông t~i thành phô và ngl1ài
tr<1 vê vê thu<%n lqi và bât lqi cua TP.HCM so vd'i Cân GiuQc dl1qc trinh
bày trong bang 4 và 5.

Chi cac yeu tô giai tri và giao thông (Cei sci h~ tâng và xa hQi van
minh ding dl1qc nêu lên, nhl1ng it hein) dl1qc ngl1ài trCi vê xem là thu<%n
lqi Ci TP.HCM hein nhùng ngl1ài di chuyên dang sinh sông t~i thành
phô. Nhùng ngl1ài trCi vê co nhiêu kinh nghi~m sU' dl;mg phl1eing ti~n

giao thông và khi con Ci thành phô da tham gia nhiêu nhùng lo~i hinh
giai tri mà nông thôn không co.
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Bang 4: y kién cua ngLioi di chuyên và ngLioi trà vé vé
nhung thu~n IQi cua TP.HCM 50 vài Can GiuQc

(% nhung ngLioi da tra loi)

, Thu~n IQi Ngl10i Ngl1ai di chuy~n 1

dichuy~n da vé can Giuqc

Vi~c làm 47,2 16,0

Giao dl,lC 26,9 5,8

Thu nh~p 20,1 4,2

Mûc song 15,2 7,0

Kinh doanh 10,2 1,9

Giao thông 6,3 10,9

Châm séc sûc khoe 5,1 1,9

Giài tri 5,1 12,1

ChQ 3,8 - ,
Ti$n nghi 3,2 0,9

E>ai song van héa 3,2 1,3

E>l1àng xa 3,0 -
Nhà l1 3,1 0,1

Nl10c 1,3 -
Cd sl1 h~ tang 1,1 1,2

E>i~n 1,1 0,6

Môi trl1ang 0,8 -
Xa hqi "phat tri~n" hdn 0,6 1,9

Song nang dqng 0,4 -
Song gan cha m~ 0,2 0,1

Quan h~ lang giéng 0,2 -
An ninh 0,2 -

Chon b~n dai 0,2

1

-
Không cé thu~n IQi 2,1 0,1

1

Không biétl không trà loi 6,4 49,0

Tông so nhung ngl10i trà lai 528 670

Tông so nhung ngl1ai trà lai 528 670L =J, __
Nguén: 528 ngl10i di chuy~n vào TP.HCM và 670 ngl1ai trl1 vé.
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Bàng 5: Nhung bat IQi cua TP.HCM 50 vôi Can GiuQc
theo y kién cua nguoi di chuyên và nguoi trCl vé

(% nhung nguoi da trà loi)

0,6

0,1

1,2

0,3

3,3

1,0

0,9

2,2

1,0

0,1

10,0

1,8

5,1

4,3

14,0

7,9

NgVài trCi vé

Can Giui?c

1

1

+---~
1 (670) ~(528)

T NgVài di chuyén Ci

r
i TP.HCM

18,4

1 13,1

1 11,2
9,1

8,9

8,0

7,8

5,5

5,3

4,9

4,0

3,2

2,7

2,7

1,1

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

Bat IQi

Ô nhiem môi trVàng

Gia cà! mûc song

Tiéng on

T~ nç.n xa hi?i

Quan h~ xa hi?i

Mat an ninh

Eliéu ki~n nhà Ci

K~t xe

Elông ngvài qua

Vi~c làm

Khi h$u không tot

Bl,li

Cui?c song Ci thành pho phûc tç.p

Ô nhiem không khi

Tai nç.n giao thông

Thu nh$.p

NVoc

Cap nVoc

Nha nhà

Thiéu giao thông công ci?ng

Gia; tri
Bân

Kh6 xin hi? khâu

Thoat nvoc

Cup di~n

Xa trVàng hQc

Nhiéu ngVài an xin qua

bTong s6 nhung ngvài trà lài)
---'-

Ngu6n: 528 ngvài di chuyén và 670 ngVài trà vé.

Ngl1ài tra vê nêu ra ft yéu tÔ han so vai nhùng ngl1ài di chuy~n

sÔng t~i TP.HeM, diêu ây chûng tü ding cUQc diêu tra a nông thôn
không dl1gc theo dôi ky bâng athành phÔ. SÔ 1l1gng nhùng câu không
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dltgc ngu'O'i trÛ' vê trii 100i kha cao cüng gây kho khan cho vi('!c so sanh
chi tié't vô'i nhùng câu tra 100i cua ngltO'i di chuyên, nhung né'u chi tinh
dé'n nhùng câu tra IÛ'i dltgc ghi l~i thi châc chân ké't qua sê không
chinh xac.

vê m~t bat 19i, ngltÛ'i trÛ' vê d~c bi('!t nhan m~nh ding quan h('! xii
hQi Û' thành pho kho khan han: 14% cho râng quan h~ xii hQi Û'
TP.HCM không tot bâng Û' Cân GiuQc trong khi chi co 8,9% ngltÛ'i di
chuyên nghi nhlt thé'. Phai chang do không tim thay Û' thành pho slj
tltang trg mà h9 mong dgi nên mQt so dii phâi trÛ' vê làng? Bù l~i, h9
dltgc giup dâ' khi trÛ' vê quê hltang cua minh, và diêu do th~t khich l~.

Khi so sanh y kié'n cua ngltÛ'i di chuyên và ngu'Û'i trÛ' vê vê nhùng
diêu ki~n dê dàng cua TP.HCM, chung ta thay ngltO'i di chuyên luôn
danh gia tich cljc han ngltO'i trÛ' vê (bang 6). Cân thay moi liên quan
giùa diêu ay và slj that v9ng mà thành pho gây ra cho ngltO'i trÛ' vê.

Nhin chung, hinh nhlt doi vô'i nhùng ngltO'i CJ l~i làng, kinh
nghi~m không may l~c quan cua ngltÛ'i trÛ' vê co làm giam nh~ st! tin
tltCJng cua h9 trltô'c niêm phan khÛ'i cua ngltO'i di chuyên nhung dù sao
thi nhùng ngltÛ'i Û' l~i thành pho cüng dông han 40% ngltO'i hÔi hltang
(2.963 ngltO'i di chuyên so vô'i 2.120 ngltO'i trCJ vê).

Bàng 6: So sanh y kién cùa ngu'ai di chuyen và ngu'ai tra vé
vé nhung diéu ki~n de dàng cùa TP.HCM so vôi Cân GiuQc (%)

1 Eliéu ki$n de dàng 1 Ng110i di chuyên Ng110i trà vé* 1
88,9

86,7

85,6

83,7

80,5

71,6

69,9

24,1

18,8

8,5

Giài trf

Châm séc suc khôe

Vi$c làm/ Thu nh~p

Giao thông

ChQ/ buôn ban

Nhà à
Giao dl,lc

An ninh

Môi trl1ong/v$ sinh

Quan h$ Jang giéng

74,5

29,4

11,6

56,6

40,6

33,3

24,3

4,0

11,9

1 3,6
--'-----------~---~---

Ngu6n: 528 ngl10i di chuyên và 670 ngl10i trà vé.

*Ty 1$ nhùng diéu ki$n de dàng à Can GiuQc b[ xem là không t6t bang à TP.HCM
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21

Nhung dlj dinh 'lrong tùong lai
cùa ngùùi tri vé

Phan Van Khitf

V
i~C di chuyên dên thành phÔ da mang dên cho rât nhiéu ngl1Ô'i
di chuyên trÛ' vé nhiéu lqi ich khâc nhau: trinh dé) hQc vân

dl1qc nâng cao, ceJ hé)i co vi~c làm, hôn nhân v.v.... Tuy nhiên, da sÔ hQ
trÛ' vé v6'i nhung ly do chinh dâng, và do cüng là nguyên nhân t~i saD
phân l6'n không co y dinh ra di trÛ' l~i.

Trong sÔ nhung ngl1Ô'i tU TP.HeM trÛ' vé eân Giué)c dl1qc hüi vé
dt! dinh tl1eJng lai co ho~c không co y dinh rÔ'i khüi eân Giué)c, chi co
79 ngu'Ô'i (chiêm 11,9%) trong tÔng sÔ 670 ngl1Ô'i trÛ' vé mong muÔn rÔ'i
eân Giué)c lân nua, trong sÔ này nu co xu hl16'ng ra di nhiéu heJn nam
gi6'i (bang 1).

Bàng 1 : Nhung ngu'oi col không co y djnh ra di theo giôi tinh (%)

1 Gioi tfnh rico y ::h '" d; Thôn" C::,:inh '" d; T6;:oS6 ...

bm 14,4 85,6 100 1

-L-on-g-s-O-n-g-LlÔ-ï--+I----79 1 -5-9-1---+----6-70---=1

Ngu6n : fliéu tra 670 ngLloi di chuyén trè! vé, Can GiuQc, 1999.
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Kêt qua phong van cho thay giua nhung nguO'i co y dinh tiêp tl,lC
rO'i khôi Cân GiuQc lân nua và nhung nguO'i muon song lâu dài t~i quê
nhà sau khi trÔ' vê, co nhung d~c diêm tuang doi khac bi~t, theo kêt
qua phân tich duâi dây.

1

I. Y dinh ra di trd l~i ty l~ nghich vôi thdi gian sÔng t~i làng
quê.

Truâc hêt, xem xét mÔi quan h~ vê thO'i gian da trÔ' vê Cân GiuQc
sinh song dé"n nay, ty l~ co y dinh ra di t~p trung vào nhung ngliO'i chi
mâi trÔ' vê Cân GiuQc trong khoang 4 nam trÔ' l~i dây (tU 1996-1999)
chié"m 22,7%, kê do là nhung nguO'i da trÔ' vê tU 5-9 nam (12,5%) và
giam dân ty l~ vâi thO'i gian quay trÔ' vê (bang 2). Tif dây co thê noi
râng nhung ngliO'i da trÔ' vê dinh cu t~i cân GiuQc càng lâu, da t~o l~p

dugc cUQc sÔng Ôn d!nh t~i quê nhà thi thuO'ng không muon tiêp tl,lC
ra di, trong khi nhung ngliO'i mâi trÔ' vê co thê không bâng long vâi
cUQc song hi~n t~i và co xu huâng muÔn rO'i bô quê huang dê tiêp tl,lC
ra di Mn nua (bang 2).

Bàng 2 : Nhung ngu'oi col không co y dinh ra di theo 50 nam trèJ
vé song têili Can GiuQc (%)

6J
1

1

So nâm song Co y Không co y 1 Tong s

Ci Can Giuç,c dinh ra di dinh ra di

4 nâm trCi 19i dây 22,7 77,3 100,0

5-9 nam 12,5 87,5 100,0

10-14 nam 6,7 93,3 100,0

115-19 nam 7,7 92,3 100,0

20-24 nam 2,9 97,1 100,0

125-29 nam 2,4 97,6 100,0

Trên 30 nâm 2,0

---=

98,0

1

100,0
f----

Tông 11,9 88,1 100,0

Nguon : E>iéu tra 670 ngl1ài di chuyên trà vé, Can Giuç,c, 1999.

Tuôi tac cüng là mQt rào can dÔi vâi nguO'i trÔ' vê muon rO'i khoi
Cân GiuQc lân nua. Ké"t qua phân tich cho thay dQ tuÔi t~p trung
nhung ngliO'i muon ra di thuO'ng rai vào nhom nhung ngliO'i tre tuÔi
ho~c trung niên han là nhung ngliO'i da co tuÔi. Han 50% sÔ ngliO'i tra
100i se tiêp tl,lC ra di nâm trong dQ tuÔi duâi 30 tuÔi và khoang han 30%
trong dQ tuÔi tU 30-40 tuÔL Y dinh tiêp tl,lc ra di giam dân theo dt) tuÔi
cua h9. Biêu này th~t ra không kh6 dê giiii thich bÔ'i vi nhung ngliO'i
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Mn tuÔi thtià'ng co xu htiâng mu6n Ôn dinh, gân cUQc s6ng vâi quê
htiang cua minh han là nhung nguà'i con tre.

Bang 3 : Nhung ngu'oi col không co y dinh ra di
theo nhom tuÔi (%)

-------+------

Nh6m tu6i T--C691
dinh ra di

T6ng s6

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 tu6i tro lên

30,8

19,0

15,9

17,4

13,3

Il _::~2,1

8,3

2,8

Không c6 y
djnh ra di

---\--

100,0 100,0

69,2 100,0

81,0 100,0

84,1 100,0

82,6 100,0

86,7 100,0

92,1 100,0

90,3 1 100,0

97,9 _ 1_ 100,0

1

91,7 100,0

97,2 100,0
~____ __--.J

Ngu6n : Eliéu tra 670 nguài di chuyén tro vé, Can GiuÇ>c, 1999

II. Nhùng ngtidi co y dinh ra di co trinh dQ chuyên môn và
van hoa tlidng d6i cao hdn ngtidi mu6n fi l~i

Xét vê trinh dQ van hoa, ngtià'i co y dinh ra di co trinh dQ cao han
nguà'i i1ll;l.i Clin GiuQc: 63,3% nhung ngtià'i mu6n ra di co trinh dQ trung
hQc (câp II và III) sa vâi 49,6% ngtià'i mu6n i1l~i (bang 4). Miftt khac,
kêt qua phân tich con cha thây s6 lâp hQc trung binh cua ngtià'i dl!
dinh ra di là 7,8 d6i vâi nam và 6,8 d6i vâi nu, cao han sa vâi ngtià'i
không co y ra di (6,7 d6i v6'i nam và 5,6 d6i vâi nu).

vê trinh dQ chuyên môn tay nghê, phÔ biên i1 hai nhom này vân
là nhung nguà'i không co trinh dQ chuyên môn. Miftt khac, nhung nguà'i
không co y dinh ra di co trinh dQ trung hQc chuyên nghi~p thâp han
nguà'i dl! dinh rà'i Clin GiuQc (2,4% sa vâi 7,6%) nhttng i1 trinh dQ d~i

hQc và trên d~i hQc kêt qua cha thây co sI! ngugc l~i: nguà'i dl! dinh i1
l~i Clin GiuQc co ty l~ cao han ngtià'i dl! dinh ra di (2,4% sa vâi 1,3%),
diftc bi~t trong nhom tuÔi 15 - 19. Diêu này co thê' cha thây mQt trong
nhung ly do cua nguà'i dl! dinh ra di là nhàm mu6n tiêp tl;JC hQc t~p,

nâng cao trinh dQ và TP.HCM vân là nai thich hgp cha y dinh này
(bang 4).
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Bang 4 : Phân bêi ngu'oi trli vé co/không co y djnh roi Can Giué)c
theo trlnh dé) van hoa và trinh dé) chuyên môn (%)

Trjnh dÇ> van h6a

1

C6 y dinh ra di Không c6 y dinh ra~
Chl1a di hQc 3,8 6,9

Lep 1 - 5
1

32,9 43,5
1

1Lep 6 - 9
1

38,0 28,6
1

Lep 10- 12 [ 25,3 21,0
-

Trinh dÇ> chuyên môn

Không c6 trjnh dQ
1

r88,6 90,0

Công nhân ky thu~t 2,5 4,1

Trung hQc chuyên nghi$p 7,6 2,4

Cao dâng -

~
1,2

1

8Ç1i hQc/trên dÇli hQc

1

1,3 2,4
~T6ng 50 100 100

1--

1

Tong 50 ngl1ài 79 591

Ngu6n : 8iéu tra 670 ngl1ài di chuyén trc'1 vé, Can GiuQc, 1999.

III. Thât nghi~p, nhân t6 thuc dây ffiQt sT/. ra di lân nùa

vé khia c~nh vi~c làm và nghé nghi~p, nglièJi không co 'Sr dinh
cüng nhli nglièJi muon ra di lân nua co ty l~ dang làm vi~c gân nhli
nhau. (j dây co diêm dang chu 'Sr là ty l~ thât nghi~p và càn dang di
h<;>c cua nhung nglièJi co 'Sr dinh ra di cao han so v6'i ngtièJi không co 'Sr
dinh rèJi Cân GiuQc (bang 5). Dây co thê là nhung nguyên nhân thôi
thuc h<;> muon dén TP.HCM nhâm tim kiém vi~c làm và nâng cao trinh
dQ cho ban thân. M{lt khac, nhung ngtièfi 16'n tuai, b~nh t?t ho{lc mât
sûc lao dQng, do hoàn canh chi phoi thlièJng co xu hli6'ng muon i1 l~i

Cân GiuQc nhiéu han.
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Bàng 5 : Phân bo ngLioi trà vé co/không co y dinh roi Can GiuQc
theo tinh tr~ng vi~c làm (%)

~:~~:~~;;.c làm ~~-na1--=c~ y~t?;oi _1 Kh~ng C~rh~;di~

:Elang di hoc 1 7,6 1 2,7

!Con nho tuai không làm vi$c 1 1,3 i 0,3

INQi trQ 1 3,8 1 6,3

iG~,à cà'.,b$nh t$,t, mat suc ,v... 1,3 __ 1 11~~ _

,Tong sa 100 1 100

Nguon : Eliéu tra 670 ngLioi di chuyên tro vé, Can GiuQc, 1999.

vê ngành nghê dang làm, so sanh giua 2 nhom doi tugng nêu trên
cho thay trong so nhung nguài hi~n dang làm nghê ruçmg ray, chan
nuôi, danh bât, so nguài co y dinh ra di Mn nua chi co 36% dang làm
nghê này, trong khi nhung nguài không co y d!nh ra di chiêm h<1n
45%, dây là so nguài không muon thay d6i nghê nghi~p cùng nhu n<1i
h<;> dang làm. Trong khi d6, nhung nguài co y d!nh ra di khôi Cân
GiuQc lân nua co ty l~ nguài dang làm vi~c trong ngành CN - TTCN
chiem 16,9%, cao gap 3 lân nguài co y d!nh iJ l~i Cân GiuQc và n<1i h<;>
muon làm vi~c là TP.HCM. Dây là nhung nguài co tay nghê nhat d!nh
trong IInh vl!c này và dâ làm vi~c t~i TP.HCM truck dây, khi triJ vê
Cân GiuQc do diêu ki~n n<1i dây không phù hgp, hoi;ic co thé không tim
dugc vi~c làm thich hqp, thu nh~p thap h<1n iJ thành pho nên hQ c6 xu
hu6'ng Quay triJ lên thành pho dé kiêm song lân nua. Làm thuê mu6'n,
phl,lc Vl,l cho gia dlnh khac ra ràng là iJ Cân GiuQc không c6 nhu câu
nhiêu nhu iJ TP.HCM nên c6 thé dè nh~n thay ding ty l~ nguài dang
làm thuê mu6'n c6 y d!nh ra di cao gân gap 8 lân so v6'i nguài cùng
ngành nghê nhling van muon iJI~i Cân GiuQc (bang 6).
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Bàng 6 : Nhùng ngu'oi tr~ vé co/không co y djnh roi Can GiuQc
theo ngành nghé làm vi~c (0/0)

Nghé nghi$p hi$n nay Co y djnh ra di Không co y dinh ra di

1. Làm ru<,?ng ray 33.9 45.2

2. Chan nuôi, danh bât 1.7 3.8

3. CN-TTCN 16.9 5.9

4. Xây dl,1ng 3.4 5.2

5. Giao thông chuyên chô 8.5 4.0

6. Kinh doanh. buôn ban 6.8 11.3

7. D!ch Vl,I 15.3 15.1

8. Phl)c VI), Ô ml1ôn 8.5 0.7

9. Viên chuc nhà nl1ôc 5.1 8.7

10. Khac - -

T6ng so 100 100

IT6ng so ngl1ài 79 591

Ngu6n: E>iéu tra 670 ngl1ài di chuyén trÔ vé. Can Giu<,?c, 1999.

IV. Diêm dên liu tiên: Thành ph6 HÔ Chi Minh.

Phân tich nhom nhung ngu'èfi co y dinh tiêp tl,lC ra di v6'i ly do trÛ'
vê cua h<;> tru'Ô'c dây cho thây co mQt so di[lc diêm kha nÔi b~t.

Kêt qua tU bang 7 cho thây nhung ngu'à'i trÛ' vê Cân GiuQc tru'Ô'c
dây v6'i cac ly do vê kinh tê, di[lc bi~t là do công vi~c làm Û' TP.HCM
không 6n dinh hoi[lc thu nh~p thâp, thu'à'ng co xu hu'6'ng muon tiêp tl,lc
ra di Mn nua, han là nhung ngu'èfi trÛ' vê v6'i cac ly do khac. Biêu này
co thê du'a dên mQt kêt lu~n là nhung ngu'à'i trÛ' vê hi~n nay mi[lc dù
dâ gi[lp thât b~i trong lân di chuyên tru'6'c, nhting vân tiêp tl,lC nuôi hy
v<;>ng së tlm kiêm du'gc công vi~c làm Ôn dinh, co thu nh~p cao t~i

TP.HCM trong tu'ang lai.
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Bang 7 : Nhùng ngu'oi co y dinh tiép tl,lC ra di theo 1'1 do tro vé

r Ly do tr6 vé Tong 50 (ngl1~---TY-I-$(o_y~_)__

~. Vi$c làm không on dinh 39 1 50,0

1

2. Doàn tl) gia dinh 22 27,8

3. Thu nh~p thap 14 17,9

14. Không tim dl1Çic vi$c làm 8 10,1

Is. HQc t~p, dào té;lO da xong 6 7,6

16. Két hôn 4 5,1
1

i7. Không c6 noi à 3 3,8

[8. Thùa ké tài san 3 3,8

19. Không muon song 6 thành pho nua 1 1,3

110. Ly di 0 0,0

111. Mâu thuan v6i gia dinh 0 0,0

112. Mâu thuan v6i hàng x6m 0 0,0
1

113. Ly do khéic 6 , 7,6

r~--~T-O-ng-S-6~_- T_-~~-79-!~-~

Ngu6n : Diéu tra 670 ngl1ài di chuyên trà vé, Gan GiU9C, 1999.

Môt khia Climh khac ding dl1ç>'c d(tt ra là nhung ngl1èfi co Sr dinh di
chuyén Mn nua se chc;m nO'i nào dé den, và khi nào se ra di? Cac két
qua phân tich cho thây m(tc dù tra lèfi râng se tiep tl;lc di chuyen
nhling nhiêu ngl1èfi trong s6 hQ vân 111ô'ng hl trong vi~c xac dinh nO'i
den và thèfi diém di chuyén (bang 8).

Theo do, TP.HCM vân là nO'i dl1ç>'c nhiêu nglièfi mong mu6n tlm
den nhât trong lân di chuyén slip den v6'i 49,3% tÔng s6 ngl1èfi tra lèfi
se tiep tl;lc ra di. Tuy nhiên ty l~ này tl1O'ng dl1O'ng v6'i nhung ngl1èfi vân
chl1a xac dinh dia bàn Cl;l thé se den trong tl1O'ng lai. Tl1O'ng t\!, 74,4%
vân chl1a dinh dl1qc thèfi diém Cl;l thé cho lân di chuyen slip t6'i.
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Bang 8 : Nhung ngLiai co y dinh tiép tl,lC di chuyén
theo ndi dén và thaï diêm di chuyén

j

~Ndi và thoï diém dl) kién di chuyén r-':ông~6-r-- Ty 1~---1

(ngLloi)~ (%) 1

Ndi dl,t d!nh dén ~_---- =l
1. Thành pho Ho Chi Minh 1 37 r--49,3-- 1

2. Ndi kMc : 1 1 1,3 i

3. Không b;ét 1 37 + 49,3

~6ng 50 ---------,r 75(') 1 100 ---J
Thoi diém dl,t kién di chuyén _~

1. Không biét, chLla xac dinh 58 1-· 744
2. DLldi 6 tMng 11 14:1

3. Tù 6 thang dén 1 nam 4 5,1

~' Trên 1 nam 5 6,4

['"6ng 50 ~ 78(') 1 100

Nguon : E>iéu tra 670 ngLloi di chuyén trd vé, Can GiuÇ>c, 1999.

(*) Co 4 ngLloi không trà loi Mi dén và 1 ngLloi không trà loi thoi diém ra di.
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22

Veu to 111I1C dÎY nguol trù vé
co y Ilinll lai rol Can Giuôc.. .

Trdn Thj Thanh Thuy

CÙ Duy Tùng

V
i~c phân tich cac yéu to co thé thuc dây ngllà'i trd ve co y d!nh
ra di lân nua là nl't quan tr<;mg. M(>t so ngu'à'i trd ve bày tô

nguy~n vçmg du'qc à l~i quê làng, trong khi m(>t so khac l~i muon ra
di. Trong so nhung ngu'à'i sau này, co m(>t so con chu'a xac d!nh du'qc
nai se di dén.

Tù 670 ngu'à'i trà ve du'qc phông van luc ban dâu, dé tranh vi~c

nhieu ngu'à'i du'qc chçm trong cùng m(>t h(> gia dinh dân dén sl/ trùng
làp thông tin ve h(> gia dinh, chung tôi chi chçm m(>t ngu'à'i trd ve cho
moi h(> gia dinh. Do v~y, két qua co du'qc 449 ngllà'i trong tÔng so 670
ngu'à'i trd ve. Dé co tinh dong nhat ve tr~ng thai kinh té - xa h(>i (KT
XH) cua ngu'à'i trà ve, nhâm tranh sl/ thay dÔi qua 16'n tr~ng thai KT
XH doi v6'i thà'i diém hi~n t~i, chung tôi quan tâm dén ngu'à'i trà ve
cân GiuQc trong nâm 1998 (ké ca nhung ngu'à'i m6'i quay ve dâu thang
1/1999) và trên 13 tuÔi luc trà ve. Lân chçm lIja cuoi cùng này da cho
két qua là co 17 ngu'à'i trà ve co y dinh ra di du'qc ma là 1 và 80 ngu'à'i
không co y d!nh ra di v6'i ma so là O. Nhung thông tin cua ngu'à'i trà
ve bao gom tlnh tr~ng KT-XH cua h<;> t~i thà'i diêm hi~n nay và mQt
so thông tin trong khoang thà'i gian h<;> m6'i quay ve Cân Giu(>c sinh
song. Nhu' v~y cac yeu to co y nghia thuc dây ngllà'i trd ve co y d!nh
rà'i Cân Giu(>c d trong chu'ang này chi co tinh chat thà'i diém cua nâm
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1998, cac yè'u t6 này không d~i di~n cho cac d~c diêm cua tât ca nhung
ngl1è1i tra vê co y djnh rèli Cân GiuQc trong cUQc diêu tra này.

Cac biè'n dQC l~p ch<;m dl1a vào phân tich gÔm cac d~c diêm nhân
khâu h<)c cua ngl1è1i tra vê; tuÔi, giâi tinh, tinh tr~ng hôn nhân, trinh
dQ van hoa (chl1a tUng di h<)c và trinh dQ lâp 1-5, lâp 6-9, lé1p 10-12),
tinh tr~ng vi~c làm (co làm vi~c, thât nghi~p và không làm vi~c), nghê
nghi~p (nông nghi~p và phi nông nghi~p). Bên c~nh do con co cac yè'u
t6 khac: khi quay vê Cân GiuQc co ngl1è1i thân a l~i thành ph6 hay
không, c6 ngl1è1i giup da dê hQi nh~p cUQc s6ng a Cân GiuQc hay
không, co tim vi~c làm ngay sau khi tra vê Cân GiuQc hay không,
nguÔn thu nh~p chinh hi~n nay cua hQ gia dinh (nông nghi~p và phi
nông nghi~p), qui mô hQ gia dinh kê ca cac thành viên vâng m~t (hQ
co 1-3 ngl1è1i, hQ c6 4-5 ngl1è1i, hQ c6 6-7 ngl1è1i và hQ co trên 8 ngl1è1i)
và tinh tr~ng giàu nghèo cua hQ gia dinh.

Bàng 1 : Cac yéu to thuc dây ngu'ai trCJ vé
co y dinh ra di lan nua

Cac yéu ta thûc dây ngL1ài trèl vé Xac suat Xac suat

co if d!nh ra di lan nua dichuyén di chuyén*

Giôi tinh

Nam 0,1290 0,6285

Nu 0,3143 0,8194

Trinh dé? vAn hoa

Trinh d(> lôp 6-9 0,2273 0,9568

Trinh dQ lôp 10-12 0,0556 0,4311

Mlle dé? giàu co cùa hQ gia dlnh

Thap 0,2414 0,8893

Cao 0,1364 0,5810

So quan sat 97 97

Nguon : Két qua diéu tra di dân nông thôn-thành th!, Vi~n Kinh té, 1999

* Xac suat hi~u chlnh xem sv thay d6i cùa 1 bién khi cac bién khac dLJ<;1c giu
nguyên.

Kè't qua hÔÏ qui cho thây cac yè'u t6 giâi tinh, trinh dQ van hoa,
tinh tr~ng giàu nghèo cua hQ gia dinh dl1gc giu l~i güli thich y djnh
tiép t\lC ra di lân nua. Cac yè'u t6 khac nhl1: tuÔi tac, hôn nhân, tinh
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trl;lng vi~c làm, nghê nghi~p, khi quay vê Cân GiuQc co ngl1à'i thân a

ll;li thành ph6 hay không, co ngl1à'i giup da dê hQi nh~p cUQc s6ng a
Cân GiuQc hay không, co tim vi~c làm ngay sau khi tra vê Cân GiuQc
hay không, ngu6n thu nh~p chinh hi~n nay cua hQ gia dinh và qui mô
hQ gia dinh kê ca cac thành viên vàng miflt không giâi thich cho y dinh
ra di lân nua.

Nu gidi co y dinh ra di nhiêu ho'n nam gidi khi nam và nu co cùng
chung trinh dQ van hoa và hQ gia dinh gi6ng nhau mûc dQ giàu hay
nghèo, diêu này mQt lân nua cho thay xu hl1âng n6i tri)i cua nu trong

di chuyên.

Nhung ngl1à'i co trinh dQ h<;>c van trung hinh a trinh di) lâp 6 dén
lâp 9 xac swlt y dinh ra di lân nua nhiêu ho'n nhung ngl1à'i co trinh di)
h<;>c van cao ho'n khi h<;> co cùng giâi tinh và hi) gia dinh cùng nghèo
hay cùng giàu nhl1 nhau.

Nhung ngl1à'i tro- vê s6ng trong cac hi) gia dinh nghèo co y dinh
ra di nhiêu ho'n ngl1à'i tro- vê s6ng trong hi) gia dinh giàu co khi h<;> co
cùng giâi tinh và trinh di) vân hoa.

Tuy nhiên cân hlu y là Y dinh ra di chl1a phai là quyét dinh ra
ràng, co thê ra di và co thê vân tiép t\lC 0- Cân GiuQc diêu này thê hi~n

ra qua s6Ii~u: trong 97 ngl1à'i tro- vê chi co 17,5% co y dinh ra di. Trong
s6 này tuy co dén hai phân ha xac dinh ra ràng no'i co y dinh chuyên
dén là TP.HCM, nhung ngl1à'i co y dinh chuyên dén là TP.HCM chi co
30% xac dinh thà'i diêm se ra di trong yang vài thang dén 1 nam.
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Phan thü nam

KÉT LU~N

MOt clluyén dOng không tllé
dio ngu'Q'c và liu dài

VÜ Thj Hàng

Lê Van Thành

Dân so Thành pho HÔ Chi Minh ngày càng tâng nhanh. Ké't
qua cac cUQC diêu tra vê di dân tniac dây và cua tong diêu tra

dân so nâm 1999 gân dây cüng cho thây mQt khoi lugng lan dân nh~p

cu vào thành pho. Kinh té' thành pho nhùng nâm gân dây co toc dQ
tâng trudng kha nhanh, tlilo thêm nhiêu chÔ làm vi~c mai thu hut
nhiêu lao dQng tU cac ndi khac do vê. SI! chênh l~ch ngày càng tang
dân vê mûc song dân cu cac vùng da g6p phân tlilo thêm dQng ll!c cho
cac nguÔn di dân quan trçmg vê thành pho.

Qua ké't qua nghiên cûu di dân nông thôn - thành thi tU 3 xa cua
huy~n Cân GiuQc, tlnh Long An nâm 1999, mQt so phat hi~n dugc rut
ra co thê' làm Cd sd cho vi~c dê ra cac chinh sach cho vi~c phat triê'n
nông thôn cüng nhu nhùng chinh sach vê quy hOlilCh dô th!, d~c bi~t

nhùng chinh sach vê quan ly dân nh~p cu trên dia bàn Thành pho HÔ
Chi Minh.

MQt trong nhùng d~c diê'm noi b~t cua nhùng nglièli di chuyê'n là
tinh chçm IQc cao vê d{l tuoi. Gân 60% so nglièli di chuyê'n khoi Long
An t~p trung d cac nhom tuoi tU 20-39. Tuy nhiên giùa cac nhom tuoi
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này co st! chênh l~ch xac suat di chuyên kha cao, nê'u C1 nhom tu6i 13-24
co xac suât di chuyên trung blnh là 8,9%, thl C1 nhom tu6i 25-34 xac suât di chuyên

chi con 3,7%. Nhl1 v~y khà nâng di chuyên ciia nhùng ngl10i rât tre là kha quan trQng.

Bang chu y là trong so nhùng ngLidi chuyên dé'n TP.HCM, ty l~

nù co phân vLiÇit trQi so vâi ty l~ nam. Né'u giùa ngLidi nam và ngLidi
nù cùng co chung cac d~c diêm nhLi nhau vê tuÔi, trinh dQ h<;>c van và
tinh tr~ng vi~c làm, thi nù co xac suat di chuyên là 5,9%, cao han, so
vâi xac suat di chuyên cua nam chi là 3,6%. Nhùng công vi~c phù hÇip
cho lao dQng nù nhLi giù tre, giup vi~c nhà, may m~c, vv... Ci TP.HCM
là yé'u to thu hut nhiêu lao dQng nù. Bên c~nh do, co mQt yé'u to lLiu
giù nam giâi Ci l~i làng quê, do là vi~c ké' thüa tài san và công vi~c

làm an cua gia dinh minh.

Trên 90% ngLidi di chuyên tü Cân GiuQc không co trinh dQ chuyên
môn nghi~p VI;!. 80 vâi nhùng ngLidi di chuyên dé'n TP.HCM trong cac
cUQC diêu tra vê di dân trLiâc dây, thi ty l~ này chi khoang trên dLiâi
80 % (Dt! an VIE/93/P02, Di dân, nguÔn nhân lt!c, vi~c làm và dô thi
hoa). Giai thich cho hi~n tLiÇing này là trong cac cUQC diêu tra trLiâc là
co khoang 1/3 trong tÔng so ngLidi di chuyên dé'n tü cac vùng dô thi.
Con ty l~ trinh dQ chuyên môn thap trong cUQc diêu tra này, là mQt
d~c trLing hiên nhiên cua ngLidi di chuyên tü vùng nông thôn ra thành
thi·

Tuy nhin chung nhùng ngLidi di chuyên co trinh dQ chuyên môn
khâ thap so vâi mûc trung binh cua thành pho, nhLing né'u xem xét
trong ph~m vi dia bàn Cân GiuQc, thi co thê thay ràng ngLidi di chuyên
co trinh dQ h<;>c van cao han ngLidi dân song t~i chÔ ho~c noi câch khâc
ngLidi co trinh dé) h9C van cao co kha nang ra di nhiêu han nhùng
ngLidi co h9C van thap. Ty l~ ra di tLiang ûng vâi ngLidi co trinh dé) h<;>c
van cap 3 là 7,8 %, ngLidi co trinh dQ h<;>c van cap 2 là 4,9 % và ngLidi
Ci cap 1 chi là 3,4 %. Ly do là nhùng ngLidi tre kho tim dLiÇiC vi~c làm
tLiang xûng v6'i trinh dQ h9C van cua minh và no cung thê hi~n mé)t st!
ch9n l<;>c cao vê trinh dQ ngLidi lao dQng cua thành pho.

Ba so nhùng ngLià'i di chuyên là nhùng ngLià'i dQc thân. Ty l~ này
chié'm gân 70 % trong so nhùng ngLiài di chuyên. I>iêu này dLiÇiC phan
anh thêm qua vi~c gân 70% ra di mé)t minh, không co ai di cùng. Ty
l~ dé)c thân Ci nam giâi cao han Ci nù giâi. Mô hinh di chuyên câ thê
dang chié'm Liu thé' trong vi~c di chuyên.

Ml;!c dich chinh cua nhùng ngLiài di chuyên là ra di dê tim kié'm
vi~c làm. Mé)t ty l~ kha cao tü 60 % dé'n 65% ngLià'i di chuyên ra di vi
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cac ml,lc dich nhu tim kié'm vi~c làm, mong mu6n co dugc thu nh~p cao
han, phan anh tinh vugt trQi cua cac ly do kinh té' so vâi cac ly do phi
kinh té'. Ty l~ này cGng co xu huâng tâng nhiêu tù sau 1994 tra l:;ü
dây.

Nghiên cûu tinh tr:;mg vi~c làm aCân GiuQc cho thây ty l~ dân
s6 h9at dQng duai 25 tu6i thât nghi~p duâi 20%. Diêm d~c bi~t là nhu
câu làm vi~c d6i vâi cac dQ tu6i càn tre là rât bûc xuc. Ngaya dQ tu6i
tù 13 dé'n 14 tu6i, han 1/4 s6 tre em nù cho bié't co nhu câu làm vi~c

nhting dang b! thât nghi~p. Diêu này thê hi~n qua vi~c co khoang 30%
nhùng ngtiài di chuyên vâi ly do vi không co vi~c làm. Xac suât di
chuyên cua nhùng ngtiài này thê hi~n amûc kha cao khoang trên 9
%. Vân dê thât nghi~p anông thôn dang là vân dê kha bûc xuc d6i
vai mQt bQ ph~n dân cu nông thôn, d~c bi~t là d6i vai thanh niên tre
co nhu câu làm vi~c sâm.

vê tinh tr:;mg hO:;lt dQng khi di chuyên cho thây không chi co
nguài thât nghi~p di chuyên, mà ca nhùng nguài dang làm vi~c cGng
di chuyên vi không hài làng vâi công vi~c và thu nh~p hi~n t:;li. Ké't
qua diêu tra cho thây nhùng ngtiài làm trong cac ngành nghê phi nông
nghi~p nhu công nghi~p- tiêu thu công nghi~p, d!ch Vl,l V.v... di chuyên
nhiêu han nhùng ngtiài làm trong cac ngành nghê nông nghi~p.

Nghiên cûu cac d~c diêm kinh té'- xa hQi nai xuât cu cho thây co
m6i liên h~ giùa qui mô gia dinh và xac suât di chuyên khoi gia dinh.
DÔng thài nghiên cûu s6 nhân khâu binh quân da di chuyên khoi Long
An theo qui mô hQ gia dinh, cGng cho thây m6i quan h~ ty l~ thu~n

kha ch~t chë giùa qui mô gia dinh và s6 nguài xuât cu. MQt thi dl,l cl,l
thê là né'u hQ vâi qui mô tù 1-3 nhân khâu thi co 0,4 ngtiài hi~n nay
ho~c truâc dây da tùng di chuyên khoi Long An, nhting né'u hQ co trên
10 nhân khâu thi s6 ngtiài binh quân di chuyên khoi Long An lên tâi
con s6 3,2 nguài. Noi mQt cach khac, s6 ngtiài di chuyên tâng nhiêu
han trong cac gia dinh co quy mô lân. Nguài ta co thê nghï ding mÔi
hQ gia dinh chi cân mQt ngtiài, thuàng là con trai truang, al:;li dê thùa
ké' công vi~c gia dinh, càn cac anh ch! em khac thi co thê ra di. Dây
là mQt huâng cân nghiên cûu sâu han vê cach thûc rài bo nông thôn
cua ngtiài dân.

Nghiên ctill cac diêu ki~n sinh hO:;lt anai xuât cu ta thây mûc s6ng
avùng nông thôn này kha thâp so vâi TP. HCM. TP. HCM dugc xem
là manh dât nhiêu hy v9ng cho nguài nh~p cu, d~c bi~t là vâi mQt d!a
bàn co khoang cach rât gân nhu Cân GiuQc. Nhùng thu~n 19i ca ban
cua TP.HCM nhu dê dàng tim vi~c làm, co thu nh~p cao han, mûc
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sông và cac diêu ki~n mltU sinh thu~n lqi khac duqc ngtiài nh~p cu
danh gia cao. B{lc bi~t c6 den 47 % ngtiài cho ràng vi~c làm là thu~n

lqi trong d6 35,2% cho râng vi~c làm là yeu tô thu~n lqi nhât. Giao
dl,lc dûng thû hai, chiem 26,9% ngtiài di chuyên. Biêu này hoàn toàn
phù hqp vai thlfC te ngtiài di chuyên den TP.HCM vai ml,lc dich là h<;>c
t~p. Cac diêu ki~n sông khac nhu giâi tri, cham s6c sûc khoe, nhà a,
giao thông ciing duqc danh gia là a thành phô th! tôt hc1n so vai nông
thôn.

Tuy nhiên vân dê an ninh tr~t t1.f xâ hQi, ô nhiêm và v~ sinh môi
truàng aTP.HCM duqc nêu lên nhu là nhùng nhuqc diêm cua mQt dô
th! Mn. Nhu v~y c6 thê n6i thông qua nhùng nghiên cûu vê diêu ki~n

sông a nai di và nai den dâ c6 y nghïa rât quan tr<;>ng. B6 là phai
nghiên cûu di dân nông thôn- thành th! mQt cach dÔng bQ, tü phia
nông thôn nhu tü cac vân dê hOlilCh d!nh ke hOlilch phat triên kinh te,
gan liên vai vi~c giâi quyet vi~c làm, tlilo thu nh~p Ôn d!nh vv... den
cac vi~c cài thi~n h~ thông ca sa hlil tâng, xây dlfng dài sông van h6a
mai, phat triên giao dl,lc dê nâng cao trinh dQ dân tri, dân tien tai x6a
ho cach bi~t giùa nông thôn vai thành th!. BÔng thài phai nâng câp
và phat triên h~ thông ca sa h;;t tâng dê nâng cao chât luqng môi
truàng sông trong cac thành phô Mn.

CUQc diêu tra cho thây sô ngtiài di chuyên tü Cân GiuQc gia tang
trong vong 10 nam tra llili dây. Trong d6 mQt ty l~ rât Mn di chuyên
den TP.HCM, duqc giai thich bâng thlfC te phat triên kinh te sôi dQng
cua t hành phô trong thài ky dÔi mai. Không chi c6 ngtiài nh~p cu vào
TP. HCM tü Cân GiuQc, mà theo nhùng nghiên cûu di dân trong vong
10 nam llili dây cüng cho thây TP. HCM luôn là d!a bàn c6 sûc thu hut
Mn nhât di dân tü vùng dÔng bàng sông Cùu Long do slf chênh l~ch

mûc sông dang kê giùa TP. HCM và cac tinh trong vùng. Trong bôi
cành cua dât nuac khi mà yêu câu phat triên luôn doi hoi khôi luqng
dâu tu Mn han kha nang cua ngân sach, th! nhà nuac së c6 nhùng kh6
khan nhât d!nh trong tien trinh thay dÔi ca câu kinh te, xâ hQi cua
nhùng khu vlfc nông thôn.

Bên clilnh d6, Thành phô HÔ Chi Minh dang thieu nhùng chinh
sach và quy d!nh Cl,l thê dê giai quyet vân dê di dân. Nhà vào slf nang
dQng và kha nang thich ûng, ngtiài nh~p cu vào thành phô dê dàng
hoa nh~p vai dài sông kinh te- xâ hQi adây. Nhùng danh gia không
thu~n lqi a thành phô so vai Cân GiuQc c6 lë cüng chinh là kh6 khan
mà ngtiài nh~p cu daIig phâi dôi m{lt. B6 là nliln ô nhiêm môi truàng,
duqc hiêu theo nghïa bao gÔm tieng Ôn, kh6i bl,li, rac bân, nuac thai
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và ng~p ung. M~c dù nh~n thûc dugc nhung vân dê này, nhung ngtièti
nh~p cu, sau khi cân nhâc cac m~t thu~n 19i và không thu~n 19i, vân
cam thây an tâm khi dên thành ph6 và co y d!nh Ci l~i dây lâu dài.

Vi v~y dl! doan trong thèti gian tâi, luÔng di dân vàn së tiêp tl,lC
d6 vê thành ph6, cho dù co tang cuètng công tac quan ly cu tru mQt
cach ch~t chë.

MQt trong nhung di~m mâi cua nghiên cûu di dân lân này là danh
gia tac dQng di dân nông thôn- thành th! dên ngtièti di chuy~n và blm
thân gia dinh hQ.

Kêt qua nghiên cûu cho thây ro nhung tac dQng tich cl!c cua di
dân dên ban thân ngtièti di chuy~n, dù ngân h~n hay dài h~n so vâi
tinh tr~ng truâc khi di chuy~n. MQt trong nhung thành công quan
tr<;mg nhât cua ngtièti trCi vê là trinh dQ hQc vân dugc nâng cao, ty l~

câp 1 giam, trong khi ty l~ cac câp II và III tang dang k~, d~c bi~t

nam giâi co trinh dQ tiên bQ han nu giâi.

Không chi co trinh dQ hQc vân dugc nâng cao mà trinh dQ chuyên
môn nghi~p Vl,l cüng dugc cai thi~n ro r~t. Nêu truâc khi di chuy~n, s6
co trinh dQ chuyên môn chi là 4 % thi hi~n nay dâ tang dên 10 %. D~c

bi~t dang chu y là vi~c nâng cao trinh dQ th~ hi~n Ci tât ca cac câp
nhu công nhân ky thu~t tang tù 2,4 % lên 4 %, trung hQc chuyên
nghi~p tù 0,7 % lên 3 %, cao dâng tù 0,4 % lên 1 % và d~i hQc tù 0,4
% lên 2,1 %. Nhu v~y co th~ khâng d!nh qua trinh di chuy~n dên
TP.HCM dâ giup cho nhiêu ngtièti trong s6 nhung ngtièti ra di d~t dugc
trinh dQ hQc vân và chuyên môn tay nghê nhât d!nh khi trCi vê quê
nhà.

MQt tac dQng nua cüng dugc xem là rât ca ban cua qua trinh di
dân là ty l~ nhung ngtièti thât nghi~p giâm hân so vâi thèti di~m ra di.
Nêu truâc khi di chuy~n ty l~ thât nghi~p là 15,7 % thi hi~n nay chi
con 9 %. Co th~ mQt phân do nhu câu vi~c làm Ci thành ph6 tang lên
và mQ phân là do trinh dQ hQc vân và chuyên môn dugc nâng cao mà
khâ nâng tim kiêm vi~c làm cua hQ trCi nên dé dàng han.

Tac dQng cua vi~c di chuy~n dên ngtiè1i trCi vê là sl! thay d6i ngành
nghê. Nêu truâc kia gân 55 % ho~t dQng san xuât nông nghi~p thi
hi~n nay han mQt TIlla ngtièti trCi vê làm vi~c trong cac ngành phi nông
nghi~p. Nhung thay d6i trong tinh tr~ng làm vi~c và nghê nghi~p cua
ngtiè1i di chuy~n dàn dên vi~c thay d6i ca câu ngành nghê Ci Cân GiuQc.



Nhùng con dl1àng vê thành ph6 326

Tac dQng tich clfc cua di dân con duqc thê hi~n thông qua cai nhin
vê di dân cua ngub'i thân, gia dinh ngub'i di chuyên. Tac dQng cua di
dân lên gia dinh duqc gia dinh cua h9 danh gia là rat tich clfc. Co dé'n
82% ngtib'i thân duqc hoi cho ding vi~c rnQt ngtib'i trong gia dinh di
chuyên vê thành phÔ là diêu tÔt cho ca gia dinh. Chinh cach nhin
nh~n tich clfc vê di dân nông thôn - thành th! tu vùng xuat cu là rnQt
yé'u tô quan tr~mg thuc dây vi~c di dân tü nông thôn ra thành th!.

Nghiên cûu ngub'i trÛ' vê cho thay ty l~ ngub'i di chuyên tu Cân
GiuQc dé'n TP.HCM quay vê kha l6'n, khoang 42%. Dây co thê là do

.Cân GiuQc nàrn c~n kê thành phÔ nên vi~c di l~i không doi hoi Mn
kérn tiên b~c, thb'i gian. Nhting dù sao di nua cüng cho thay co rnQt so
luqng ngub'i nh?p cu vào thành phÔ sau rnQt thb'i gian nhat d!nh da
quay trÛ' vê quê cü. Nhung ngub'i trÛ' vê chu yé'u di chuyên vi rnl,lc dich
kinh té' và h9C t?P, do do khi d~lt (ho~c không d~t) duqc rnl,lc tiêu thi
h9 trÛ' vê l~i quê cü. M~c dù ngub'i trÛ' vé co vi~c làrn trong thb'i gian
sÔng 0' TP.HCM, nhting co dé'n 38% là làrn cac công vi~c ngân h~n,

không 6n d!nh. Thb'i gian sÔng 0' thành phÔ cua sÔ ngtib'i trÛ' vê này
tuo'ng dÔi ngân (63 % sÔng du6'i 5 narn). Ty l~ narn trÛ' vê cao ho'n ty
l~ nu.

Không chi co nguyên nhân trÛ' vê là do công vi~c không 6n d!nh,
rnà con co ly do vê diêu ki~n sinh sÔng kho khan. Ty l~ ngub'i trong
thb'i gian song t~rn thb'i 0' TP.HCM da phai thuê nhà và 0' nhb' nhà
ngtib'i khac là 63,8 %, th?rn chi trong sÔ này co nhung ngU81 sÔng t~i

no'i làrn vi~c, và 0' l~i cac công trub'ng xây dlfng. vê tinh trlilng nhà 0',
gân 6% da song trong cac khu nhà 6 chuQt và nhà trên kênh r~ch, ti~n

nghi thié'u thÔn.

MQt nguyên nhân khac khié'n h9 quay trÛ' vê là tinh trlilng sÔng
xa gia dinh ngub'i thân. Chi co rnQt ty l~ gân 30% duqc sÔng cùng vq
/chÔng, con cai t~i thành pho. Diêu này cho thay cUQc sÔng t~rn bg,
dQc thân ho~c xa vq/chÔng là nhung tac d<)ng không nhO dé'n tinh cam
târn ly cua ngtib'i di chuyên, dàn dé'n quyé't d!nh quay trÛ' vê.

Th?t thu V! khi thay ràng nhung ngub'i da di chuyên dé'n TP.HCM,
sau khi da trÛ' vê vi nhung ly do rat khac nhau, rn<)t bQ ph?n vàn llili
rnuÔn ra di lân nua. SIf di vê này chu yé'u do ban thân ngub'i trÛ' vê
quyé't d!nh. Co thê co nhiéu ly do, trong do co ly do khoang cach gân
nên nhung phi t6n cho nhung chuyé'n ra di không rnay kho khan, vi
thé' rnà ngu&i trÛ' vê se l~i ra di né'u thây cUQc sÔng không thu?n 19i.
MQt Mn nua, nghiên cûu ngub'i trÛ' vé l~i cung câp nhung bâng chûng
vé cac ly do di chuyên trÛ' l~i nhu thât nghi~p, thu nh?p thâp, vi~c
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làm không Ôn dinh, và no'i dé'n van chu yé'u là TP.HCM. Diêu này cho
thây m~c dù da thât b~i a lân tnt6'c, nhttng hy v<;mg co vi~c làm, hy
v<;mg duqc dÔi dài không bi d?p tàt trong h9.

Nhu V?y mong muon tié'p tl;lC a l~i thành pho không chi doi v6'i
nhùng ngliài da co công vi~c Ôn dinh, mà ca dOl vo'i nhùng ngliài thât
nghi~p, nhùng ngliài da tra vê no'i cu tru cCi cCing van co y dinh quay
tra l~i thành pho. Diêu này chûng ta nhùng nguài nh?p cu dé'n thành
pho dù da thành công hay chua thành công, ho;Itc da tra vê van nhin
nh?n no'i dây co nhiêu thu?n lqi ho'n nông thôn trong mQt solInh vt!c
nhu vi~c làm, thu nh?p và güio dl;lC, dào t~o dê nâng cao trinh dQ và
lqi ich kinh té' cho ban thân và gia dinh. Do do co thê khâng dinh râng
TP.HCM se là ml;lC tiêu cua nhiêu ngliài nh?p cu tim dé'n, và xu thé'
này không thê dao ngliqc trong mQt thài gian dài.

CCing tU tht!c té' vê st! dé'n, rÔi di, rÔi l~i dé'n cua nhùng luÔng dân
cu cho thây TP.HCM luôn trong tr~ng thai dQng vê dân so. Mûc dQ
bié'n dQng phân nào thay dÔi và phl;l thuQc vào cac tac dQng cua thiên
tai, st! phat triên cua cac khu vt!c và cac tinh lân c?n TP.HCM. Chinh
tinh hinh thay dÔi chÔ a cua ngliài di chuyên da nhàc nha chinh quyên
là luôn phiii nghiên cûu dê phat triên thành pho, dê tranh bi dQng
tru6'c nhùng ap lt!c cua di dân, d;Itc bi~t là ap lt!c lên h~ thong co' sa
h~ tâng và vân dê an ninh tr?t W xa hQi.

Tu nhùng tht!c té' trên cho thây quan diêm h~n che ngliài nh?p cu
cua thành pho se vô cùng kho khan khi bu6'c vào tht!c hi~n a mQt
thành phol6'n nhu TP.HCM, co sûc hut m~nh vê lao dQng, ngay ca v6'i
lao dQng gian do'n. MQt tht!c té' không thê phu nh?n là nguài nh?p cu
den thành pho tht!c té' da dong gop nhiêu cho ho~t dQng kinh té' cua
thành pho. Nhttng cCing chinh lt!c luqng này l~i làm gia tang thêm st!
qua tai cua h~ tong câu truc h~ tâng, cac dich Vl;l dô th!, v~ sinh môi
truàng cua thành. pho. Do do vân dê d;It t ra cân duqc thao lu?n dê co
cac tiep c?n thong nhât là da dé'n luc phai châp nh?n st! di dân dé'n
thành pho, co danh gia tich ct!c vê st! di dân này dê tu do co chinh
sach thich hqp doi v6'i nhùng doi tuqng d;Itc bi~t này vê quan ly nhân
khâ'u, lao dQng, y té', giao dl;lC và an ninh tr?t W trên dia bàn. Và cCing
tU tht!c té' di dân dé'n TP.HCM trong ho'n 10 nam qua cho thây nhùng
bi~n phap hành chinh hi~n hành hoàn toàn không con phù hqp v6'i
cac diêu ki~n kinh té' xa hQi trong tinh hinh tht!c hi~n chinh sach dÔi
m6'i hi~n nay.
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Tù dây trên phl1ang di~n vï mô cho thây dê h~n chê di dân nông
thôn-thành thi, mÔi mQt thành phô hay mQt dô thi dêu không thê giiii
quyêt dan phl1ang, mà phâi dÔng hQ vôi cac chl1ang trinh cua Nhà nl1ôc
Trung l1ang, dâu tl1 d~y m~nh phat triên nông nghi~p và ca sd h~ tâng
cho nông thôn, dê rut ngân sI! chênh l~ch giùa thành thi và nông
thôn.
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ÙY BAN NHÂN DÂN TP HCM Cac thông tin trên phiéu này chi dành cho

Vi~n Kinh Té" m\Jc dich nghiên cuu và së dU'lJc giù bi m~t hoàn toàn

PHIÉU NGHIÊN CÜU HÔ GIA DINH

H9 và tên chu hQ: ..

Dia chi cua hQ:

Tlnh Long An, Huy~n Cdn GiuÇJc .

Xà /phl1èJng: .

Âp / kh6m / khu ph{f: .

D · b' d'~ t ~,?a an leu ra so: ..

S{f phiêu:

H 't~ d'~ t .~9 va en leu ra vIen: ..

Ngày phông van: .

H9 và tên kiêm so~it viên dia bàn:

Nh~n xét: .

H9 và tên giâm sât viên t~i VP: .

Nh~n xét: ..
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f>IÉU TRA GIAI f>O~N 1
THÔNG TIN VÉ cAc THÀNH VIÊN TRONG HGf>

344

DTV: Dé nghi ông (bà) cho biét ho tên cùa tat ca nhùng ngvài hi$n dang s6ng

trong hi> gia dinh, ké ca nhùng ngvài tq.m thài di vâng chVa dén 6 thang:

Quan h$ Giâi Nâm Tu6i TInh tri;lng Nai 5inh Elà bao Phan dành cha nhung
vâichù Hnh? 5inh? hôn nhân? gièl 56ng phl,l nu dà Wng I~p gia dinh

hi)? (Chi hôi 1. Long à TP T6ng 56 Trong do Trong do
nllu An HCM con hi(ln 56 con 56 con

(xem mà không 1. Chlla co 2. trên 6 con 56ng hi~n hi/in
56 à 1=Nam (Ghi 4 billt nâm vr)1 ch6ng T1nhlTP thang dang dang
trang 2=Nu chu 56) 5inh) 2. Elà co khac chlla? à Long 56ng à

STT Tên bên) vr)/ch6ng ho~c (Nllu An ngoài
3. Ly di nllâc 1. Elà chlla co t1nh Long
4. Goa ngoâi 2. Chlla con, ghi An

(»10) 560)

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) (12)

,------- --

Néu trong gia dinh CO ngvài con nào hi$n dang sinh s6ng à ngoài tTnh Long An

(xem ci>t 12 à bang trên), dé nghi ông (bà) cho biét tên và d~c diém cùa tùng ngvài

theo bang dvâi dây:

5TT Tên Quan h(l vâi 56 TT cùa Giâi tfnh Nâm 5inh Hi(ln nay Mà Tlnh Uln d~u tiên
chù hi) ngllài b61mlil dang 56ng à (Danh cho chuy~n khôl

(xem mà 56 trong GEl 1=Nam (Ghi 4 chu tlnhlTP ho~c Mà 56 viên) Long An
à trang bên) (xem bang 2=Nu 56) nllâc nao? nâm nào?

trên) (ElTV ghi tên (Ghi 2 chu
tlnhlTP theo 56)
danh 5ach à
trang bên)

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21 )
1

i

Ngoài ra con CO ai thui>c thành viên gia dinh hi$n dang sinh s6ng à ngoài tTnh Long

An không?

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21 ) 1

1

1

1
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...
E>IEU TRA GIAI E>OAN Il

~ ....,2 ?,....._
PHAN 1- E>~C E>IEM KT-XH CUA CAC THANH VIEN TRONG

HÔ GIA E>iNH

ElTV: Càn cû vào danh sach cac thành viên trong hÇ> gia dinh da I~p trong giai

dO<;in 1(trang bên trai) dé phông van I~n IUQt tùng nguoi theo bâng câu hôi duoi dây:

Sinh à Ma tlnh Noi d61à Nê'u sinh Cac câu héi dành cho nhang nguài tlJ 5 tu6i trà lên
TlnhITP (Dành thành thi à ngoài

Lâp hoc Trlnh dl) Tlnh tr<;lng Nê'u hi~n Noi làm vi~c Nllu làm
ho$c nUâc cho Ma hay nOng Long An,

ph6 chuyên vi~c lam dang làm hi~n nay à vi~c ngoài
nào? s6 viên) thOn? nguài này

thOng mOn, tay hi~n nay vi~c thl dâu? huy~n
1. Thành chuyl!n

cao nhâ"t nghl! cao nhU thll làm nghl! 1. 0 huy~n C~n
(DTV héi thi dê'n sinh

da hoc nhâ"tda nào? gl? C~n Giul)c Giu(>c, c6
và ghi theo 2. NOng s6ng à

xong? d<;lt dUc;lc? (Ghi theo (Ghi theo 2. 0 huy~n hay vl!
danh sach thOn dây nâm

(Nllu (Ghi theo ma s6 à ma s6 à khac t<;li nhà
tlnhITP à 9. KhOng nào?

khOng ma s6 à duâi) dUâi) Long An khOng?
duâi trang billt (Ghi 4 cha

biê't cha dUâi) 3.0TP (xem ma
này. Nllu à s6 cu6i)

hO$c HCM s6 à duâi
nUâc

chUa hoc 4.0 t1nhlTP dl! ghi câu
ngoài, ghi

hê't lâp 1, khac trà lài)
tên nUâc)

ghi s6 0).

(22) (23) (24) (25) (26) (26 (27) (28) (29) (30)

(MA s6 DÀNH CHO cAc cÂu TRÀ LOI TRONG BÀNG

3. Quan h~ vâi chù 27. Trlnh dl) chuyên 28. Tlnh tr<;lng vi~c 29. Nghl! nghi~p 31. Nê'u làm vi~c à
hl) mOn, tay nghl! cao làm hi~n nay? hi~n nay ngoài huy~n C~n

1. Chù hl) nhâ"t da d<;lt dUc;lc? 1. Dang làm vi~c 1. Làm rul)ng/rày Giul)c, c6 hay vl! nhà
2. Vc;l/ch6ng 1. KhOng c6 trlnh dl) 2. Thâ"t nghi~p, c~n 2. ChlIn nuOi, danh khOng?
3. Con rul)t 2. COng nhân KT vi~c làm bât v.v. 1. C6, hàng ngày
4. Ông/bà 3. Trung hoc CN 3. Dang di hoc 3. CN, TTCN 2. ft nhâ"t 1 tu~n 1 I~n

5. B61m~ 4. Cao dAng 4. KhOng làm vi~c vi 4. Xây dl,/ng 3. It nhâ"t 1 thàng 1
6. Con dâu/rl! 5. D<;Ii hoc trà lên c6n nhé tu6i 5. Giao thOng, I~n

7. Chàu nl)i, ngo<;li 5. Chllàm nl)i trc;l GD chuyên chà 4. it nhâ"t 6 thang 1
8. Anh/chj/em 6. KhOng làm vi~c do 6. Kinh doanh, buOn I~n

9. Bà con khàc già cà, b~nh t$t, mâ"t ban 5. Han 6 thang 1 I~n

10. KhOng c6 quan suc, khOng mu6n 7. Djch Vl,l (khOng kl!
h~ GD làm vi~c v.v phl,lc Vl,l, à muân cha

GD khac)
8. Phl,lC vl,l/à muân

cha GD khac
9. Viên chuc nhà

nuâc
10. Nghl! khàc
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PHÂN Il - T1M HIÉU THÔNG TIN CHLlNG VÉ HÔ GIA E>lNH

Tnlétc hêt diêu tra viên (DTV) hay chép l~i hQ tên chu hQ, ma se)
dia bàn diêu tra và se) thû W cua phiêu da phang vân d giai do~n 1
(kèm theo phiêu này), sau do bât dâu phang vân tü câu hai 2.1 trd di:

HQ và tên chù hQ:

Xa/phuàng:
'" ,.tAp/Khom/Khu pho:

Ma s6 dia bàn diêu tra:

S6 thû tl! phiiu:

2.1. Dê nghi ông (bà) cho biêt gia dinh ông (bà) co dât dai dê
trÔng trQt, chan nuôi ho~c cho thuê muétn, kinh doanh v.v. không? Nêu
co thi di~n tich dât là bao nhiêu?

Di~n tich dât (nêu không co, DTV ghi s6 0): dan vi tinh
di~n tich: .

2.2. Dê nghi ông (bà) cho biêt nguÔn thu nh~p chinh cua hQ gia
dinh ông (bà) là tü ho~t dQng nào? (DTV khoanh tràn vào mQt ml,lc
thich hqp duy nhât theo ma s6 sau):

1. Làm rUQng / rdy

2. Chan nuôi, danh bèit

3. CN, TTCN

4. Xây dl!ng

5. Giao thông, chuyên cha

6. Buôn ban

7. Dich V1J, (không ki nhang nguài a muon ho(j,c giup vi~c nhà cho
GB khac)

8. à muon ho(j,c giup vi~c nhà cho GB khac

9. Luang viên chûc nhà nuoc

10. Ngu6n khac (ghi ra): ..

2.3. Dê nghi ông (bà) cho biêt tÔng di~n tich cua can nhà này là
bao nhiêu mét vuông, kê ca di~n tich cac công trinh phl,l nhu bêp, nhà
tâm, nhà v~ sinh, nhà kho v.v.?

TÔng di~n tich Ô': mét vuông
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5. NuéJc sông, ngoi, rg,ch

6. NuéJc ao, h&, ddm

2.4. Bê nghi ông (bà) cho biét tuO'ng nhà cua ông (bà) dugc xây
dt!ng bâng v~t li~u gi là chinh? (BTV khoanh tron vào 1 m\lc thfch hgp
duy nhât):

1. Bê tông duc 5. G6 vein, cây g6

2. Gg,ch ddt nung, dei tdng 6. Tre, nûa

3. Gg,ch ddt không nung 7. Ram, rg" lei

4. Tôn / siit thép ph€ li~u kheic 8. Bùn, ddt

9. V<ît li~u kheic (ghi ra)

2.5. Bê nghi ông (bà) cho biét v~t li~u chinh d€ 19p mai nhà cua
ông (bà) là gi? (BTV khoanh tron vào ma s6 thich hgp vâi câu tra lO'i
và chi dugc khoanh vào 1 ma s6 duy nhât):

1. Bê tông duc 5. Vdi bg,t, gidy ddu

2. Ngoi 6. G6, tre, nûa

3. Tôn 7. Ram, rg" lei

4. Tdm lÇ1p (nhlfa, PVC 8. V<ît li~u kheic

2.6. Bê nghi ông (bà) cho biét ban dêm hi) gia dinh ông (bà)
thuO'ng thâp sang bâng (nhùng) nguÔn nào duâi dây? (BTV khoanh
tron vào tât ca nhùng ma s6 tUo'ng ûng vâi câu tra lO'i):

1. Dùng di~n luéJi qu{fc gia thuàng xuyên

2. Dùng di~n lztéJi qu{fc gia, nhung không thuàng xuyên (vi dl! vài
già 1 ngày)

3. Dùng di~n tù binh dc qui sg,c di~n

4. Dùng di~n tù meiy nrJ pheit di~n cua gia dinh

5. Dùng dèn ddu hôi (ddu ll'ta), xang

6. Dùng dèn cdy (n€n)

7. Không thdp seing ban dêm (vi không co di~n, không co ti~n mua
ddu hôi v.v.)

2.7. HQ gia dinh ông (bà) sa d\lng cac nguÔn nuâc an nào duâi dây?
(BTV khoanh tron tât ca cac ma s6 tUo'ng ûng vâi cac nguÔn nuâc mà
hi) gia dinh nêu ra):

1. NuéJc meiy trong nhà

2. NuéJc meiy công cQng
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3. Nu(;c gieng co may bdm

(vi dl,l gieng do UNICEF giup da)

4. Nuétc gieng dùng gàu muc

(không co may bdm)

7. Nuétc mua

8. Mua nuétc tü xe bÔn

4. Nhà câu công cQng/chung

5. Nhà câu trên sông, ngoi,
r~ch

(không co thùng chûa phân)

9. NguÔn nuétc khac

2.8. HQ gia dinh ông (bà) sa dl,lng lo~i nhà v~ sinh nào duéti dây?
(DTV khoanh tron vào ma s6 thich h<Jp véti câu tra là'i và chi dU<Jc
khoanh vào 1 ma s6 duy nhât):

1. Nhà câu gi~t nuétc/dQi nuétc

2. Nhà câu tI! ho~i, ban tI! ho~i
(co thùng/bê chûa phân)

3. Lo~i nhà câu trên m~t dât khac 6. Nhà câu trên ao, hô, dâm

7. Lo~i nhà câu khac

8. Không co nhà câu

2.9. HQ gia dinh ông (bà) co nhà tâm riêng không (xây trong nhà
ho~c ngoài nhà)? (DTV khoanh tron vào câu tra là'i thich h<Jp):

1. Co 2. Không

2.10. Dê nghi ông (bà) cho biet gia dinh ông (bà) co nhûng dÔ
dùng, tài san ho~c phudng ti~n sinh ho~t, san xuât kinh doanh nào
sau dây? (DTV Mn IU<Jt nêu tên tüng lo~i dÔ dùng và hôi s6 IU<Jng
tUdng ûng. Neu không co phai ghi s60 chû không dU<Jc dê tr6ng):
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1

sn LOi,li do dùng lâu b~n s6 sn LOi,li do dùng lâu bén 1 s6 1

hJ~ng Ill~ng

--
1 B() bàn, ghê g6 (ghi s6 b(») 20 May chl,lp hlnh, may ành

2 B() xa lOng 21 May Quay video

3 TU g6, tù sât 22 May may

4 Bêp gas 23 May thêu, may vât s6

5 Bép di(!n 24 Xe di,lp

6 Noi cam di(!n 25 Xe gAn may

-17 QUi,lt di(!n cac 10i,li 26 Xu6ng, ghe, thuy~n khOng c6 may

8 Blnh âc quy phat di(!n 27 Xu6ng/ghe/thuy~n c6 gân may

9 May thu thanh (radio) 28 Eli(!n thOi,li

10 May cassette, radio cassette 29 Xe hai, xe 0 tO chà khàch

11 May nghe nhi,lc, xem phim Compact 30 Xe 0 tO chà hàng, xe tài
Disk

12 May thu hlnh (tivi) den trAng 31 May cày, may kéo

13 May thu hlnh (tivi) màu 32 May bam nLJélc

14 ElÀu video, trè chai di(!n tiI 33 May g~t lua

15 May di~u hoà nhi(!t d() 34 May d~p lua, xay lua, tu6t lua

~16
Tù li,lnh, tù da 35 Trâu, bè cày kéo

17 May gi~t 36 Xe trâu/bè kéo

18 May phat di(!n 37 Xe kéo, xe d::ly khac (ngllài kéo) 1

19 May trnh di(!n tiI (computer) 38 May m6c nOng nghi(!p khac

2.11. châc hlm ông (bà) dâ tUng biêt ho(lc tUng g(lp nhùng ngl1èfi
trong gia dinh ho?c cr xom, âp di chuyén khôi Long An di sinh sông cr
Tinh, TP ho?c m.idc khâc. Theo ông (bà) thi vi~c di chuyén nhti v~y là
diêu tôt hay không tôt dôi vdi (DTV khoanh tron vào câu tra lèfi thich
hgp):

b) Kh6m, âp Mi ông (bà) dang èJ? 1. Tdt 2. Không tdt

a) Ban thân gia dlnh ông (bà)?

C) Bât miGC ta n6i chung?

1. Tdt 2. Không tdt

1. Tdt 2. Không tdt

3. Không biét dânh giâ

3. Không biét dânh giâ

3, Không biét dânh giâ

2.12. Trong gia dinh ông (bà) co ai co fi djnh ho?c co ké' ho~ch sè
chuyén di khôi Long An dé làm an sinh sông, làm vi~c, h9C t~p v.v. cr
Tinh!I'P ho?c nti6'c khâc vdi thèfi gian tU 6 thâng trcr lên trong thèfi
gian slip tai không? (DTV khoanh tron vào câu tra loi thrch h9P):

1. Co 2. Không
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PHÂN III - PHONG VAN vÉ NHUNG NGLJOI TRLJoc E>Ây
LÀ THÀNH VIÊN HGE> NHLJNG HlêN NAY E>ANG SINH SONG,

LÀM Vlêc HO~C HOC T~P V.V. T~I TP HCM
. E>A E>LJQC 6 THANG TRO LÊN

350

~ ? ~ .... A, A,.?""

A. PHAN HOI VE THOl DIEM TRUOC KHI CHUYEN DEN TP
HCM

Tru(k het, BTV hay chép l~i tên và so thû tI! cua nhùng ngliCii
truac dây là thành viên cua HGB nhling hi~n nay dang sinh sông t~i

TP.HCM (da duqc 6 thâng trd lên) W danh sâch HGB da diêu tra
trong giai do~n 1. Neu HGB co trên 6 ngliCii dang sinh sông t~i TP
HCM, BTV co thê dùng phieu dt! phong dê ghi (nhling cân si'ta l~i STT
cho phù hqp).

Câu hol Ngu'ol Ngu'oi Ngu'oi Ngu'ol Ngu'ol
thu 1 thu 2 thu 3 thu4 thu 5

3.1. Tên

3.2. 50 thu tlJ trong bàng danh sach cac thành Thang:.... Thang: .... Thang:.... Thang: .... Thang:....
viên HGD (giai do,n 1) NAm:...... NAm:...... NAm:...... NAm:...... NAm:......

3.3. Ngu'oi này chuyên dén TP thang, nAm nào?
(Ghi 2 chil' so cha Nâm)

3.4. Tlnh tr,ng hôn nhân cùa ngu'oi này tru'oc khi
chuyên dén TP HCM nhu' thé nào?
1. Chlla cé vc;1/chong
2. E>â c6 vc;1/chong
3. Ly d!
4. Géa vc;1/g6a chang
9. Không biéVkhông nhâ

3.5. Lop hQc phÔ thOng dii hQc xong tru'oc khi
chuyên lên TP HCM? Lâp: ..... Lâp:..... Lâp: ..... Lâp: ..... Lâp: .....
(Ghi 56 làp. Mù chû ghi 56 O. Néu khOng biéVkhông
nhâ lâp m~y, ghi 99)

3.6. Trinh dQ chuyên môn, tay nghé cao nhat dii
d,t du'.;Ic tru'oc khi chuyên dén TP?
1. Không c6 Irinh dQ/lay nghé
2. Công nhân ky Ihu~1

3. Trung hoc chuyên nghi~p
,

4. Cao dâng
5. E>ç.i hoc Irà lên
9. Không biéVkhông nhâ

3.7. Tlnh tr,ng vi~c làm tru'oc khi chuyên dén
TP.HCM?
1. E>ang làm vi~c

2. Thlll nghi~p, di lim vi~c làm
3. Côn dang di hoc
4. E>â Ihôi hoc nhllng không làm vi~c vI côn nhO
5. Chllàm nQi Irc;1 gia dlnh
6. KhOng làm vi~c vi già cà, 6m dau. làn I~I mlll slic,
khOng mu6n làm vi~c

7. Khac (ghi rô)
9. KhOng biéVkhOng nhâ
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f>TV lùu y: Néu là ngùoi co vi~c làm, tiép tl,lC hoi tü câu hoi 3.8 trc
di. Néu là ngùoi hi~n nay không làm vi~c (rdi vào cac trùong hqp

co ma so tU 2 dén 9 trong câu hoi 3.7),
chuytln sang hoi tU câu hoi 3.10.

1

Càu hôi NgUèli thù 1 NgUèli thù 2 Nguèli thù 3 NgUèli thù 4 1 NgUèli thù ;-

3.8. Ni!u co vi~c làm tn/oc khi lên LV do: LV do: LV do: LV do: LV do:
TP, luc do ngliol này làm cong vi~c

gllà chlnh? (E>TV chqn 1 mi 56
thlch hc;lP vol cêu trà loi):
1. Làm ruQng/rày
2. Chlln nuôi. danh bât
3. CN. TTCN
4. Xây dl,lng
5. Giao thông, chuyên chà
6. Buôn ban
7. D,ch Vl,l (không ké nghé phl,lc Vl,l
GD)
8. Phl,lc Vl,I, à muéln cha GEl khâc
9. Viên chùc nhà nuélc
10. Nghé khac (ghi rô)

1

99. Không billVkhông nho
1

3.9. Cong vi~c do thuQc thành phlÎn
kinh ti! nào?
1. Nhà nUélc/qu6c doanh
2. T~p thê/HTX
3. Doanh nghi(ln tu nhân
4. Công ty c6 phân
5. Nuélc ngoài/liên doanh nuélc ngoài
6. Kinh té gia dlnh (không thuê CN)
7.Cathê
8. Thành phân khac (ghi rô)
9. Không billVkhông nhél

3.10. T,I sao nglioi này 1,1 quyi!t
djnh chuyên lên TP.HCM? (ElTV ghi
l/;li 3 IV do chfnh, sau d6 Il,Ia chç>n 3
ma 56 thich h<;lp dé ghi vào cac ô mi
56 cùa cQt dành cha nguài dang dU<;lc

IhÔi):
a. Kilt hôn/l~p gia dlnh
b. Ly dj
c. Eloàn tl,l gia dlnh, theo gia dinh
d. Hoc t~P. dào t/;lO
e. Kham chùa b(lnh. sùc khôe
f. 0 dày không c6 (thillu) vi(lc làm
g. 0 dây thu nh~p qua thâp
h. Eliéu ki(ln hoc hành à dây không t6t
i. Eliéu ki(ln chllm s6c sùc khôe, kham
chùa b(lnh à dây không t6t
j. Cac diéu ki(ln s6ng khac không t6t
k. Mu6n thoat Iy khôi nông thôn
1. Mu6n thoat Iy nông'nghi(lp
m. Thlch cuQc s6ng à thành th!
n. LV do khac (ghi ra)
p. Không billVkhông nhél
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3.11. Khi chuyin din TP.HCM. co al dl
cùng véll nglioi này không? (DTV ghi tfit cà
cac ma 56 IUdng I1ng vôi nhDng nguèli dU<;lc
nêu):
1. Không cô ai nDa
[2. B6, me
\3. V<;l/ch6ng
4. Con

IS' Anh/chj/em
6. Bà con khac
7. B<ln bè

19. Không biéVkhông nhÔ

1~.12. Nglioi này co dem theo th~n b<lc,
,hàng hoa. d6 dùng gi di 5inh 56ng t<li
'ITPoHCM không?

1. CÔ 2. Không 9. Không biét

352
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B. PHÂN HOI VÉ KHOÀNG THOl GIAN SINH SéNG T~I TP.HCM

Càu hai Nguai Nguoi Nguoi Nguai Nguoi
Ihù 1 Ihù 2 Ihù 3 Ihù 4 Ihù 5

3.13. Til khi sinh s6ng à TP. HCM, nguoi này co hay vé
IMm GD ông (bà) không?
1. Co, mOi lulin Il nhâl 1 llin
2. Co, mOi Ihang il nhâl 1 llin
3. Co, mOi quy il nhâl 1 llin
4. Co, mOi nâm il nhâl 1 llin
5. Co, vài ba nâm 1 llin
6. ChUa vé Ihâm llin nào

3.14. Til khi sinh s6ng à TP.HCM, nguai này co hay gOi
di~n IhoGli, gài IhUlfax vl; nhà không?
1. Co, mOi lulin Il nhâl 1 llin
2. Co, mOi Ihang il nhâl 1 llin
3. Co, mOi quy Il nhâl 1 llin
4. Co, mOi nâm fI nhâl 1 llin
5. Co, vài ba nâm 1 llin
6. ChUa goi/nhân lin vé llin nào

3.15. Trong IhOi gian nguai này sinh s6ng à TP.HCM, gia
dlnh ông (bà) co hay lên IMm anh/chi ây không?
1. Co, mOi lulin Il nhâl 1 llin
2. Co, mOi Ihang fI nhâl 1 llin
3. Co, mOi quy Il nhâl 1 llin
4. Co, mOi nâm il nhal 1 llin
5. Co, vài ba nâm 1 llin
6. Không, chUa lên Ihâm llin nào

3.16. Trong Ihai gian nguai này sinh s6ng à TP.HCM, gia
dlnh ông (bà) co hay gOi di~n IhoGli, gài IhUlfax IMm hai
anh/chi ây không? Thuang xuyên nhU Ihé nào?
1. Co, mOi lulin il nhâl 1 llin
2. Co, mOi Ihang il nhâl 1 llin
3. Co, mOi quy il nhâl 1 llin
4. Co, mOi nâm fI nhâl 1 lan
5. Co, vài ba nâm 1 llin
6. Không, chUa llin nào

3.17. Nguai này co hay gài hoâc dem lién bGlc, do dùng,
hàng hoa vé cho GD không?
1. Co, mOi lulin fI nhâl 1 lan
2. Co, mOi Ihang il nhâl 1 llin
3. Co, mOi quy il nhâl 1 llin
4. Co. mOi nâm Il nhâl 1 llin
5. Co, vài ba nâm 1 llin
6. ChUa gàildem vé llin nào (»3.20)

3.18. L1ôc tlnh lélng Iri gia liénl hàng hoa mà nguai này gài
hoâc dem vl; Irong 12 Ihang qua là bac nhiêu?
(Néu không biéVkhông nhÔ gis Iri Ihi ghi 9999).

3.19. Ong (bà) dà dùng s6 lién/hàng hoa do vào vi~c gi?
(DTV nghe Ira loi và chon mà s6 phù hop d~ ghi vào cQI
IUdng ùng. Ch! ghi 16i da 3 mà s6):
1. Chi liêu dùng ân u6ng hàng ngày
2. Chi cho hoc hành
3. Chi cho Ihu6c men, kham chùa b~nh

4. Dùng d~ mua, xây, sùa nhà cùa
5. Diiu lU SXKD, buôn ban.
6. Dùng d~ Ira no cü
7. Gài liél ki~m ho~c cho vay lây lài
8. Mua vàng, bGlC, da quI.. d~ dành

1
9. Khac
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Càu hai NgUèli thü 1 Nguèli thù 2 NgUèli thù 3 NgUèli thù 4 NgUèli thù 5

3.20. Gia dlnh Ong (bà) c6 hay mang (goi)
ti4!n bl)c, do dùng, hàng h6a lên TP cha
ngùèli này không?
1. Co. moi tuan it nhat 1 lan
2. Co, moi thâng it nhat 1 IAn
3. Co, moi quy it nhat 1 lan
4. Co, moi nâm it nhât 1 IAn
5. Co, vài ba nâm 1 lan
6. ChUa gài cho lan nào (»3.23)

3.21. Uoc tinh t6ng tri gia tién/hàng h6a mà ,
gia dinh ông (bà) da goi ho~c dem cha
ngùèli này trong 12 thang .vua qua là bac
nhiêu?
(Nêu không biêtlkhông nhé gia tri thi ghi 9999).

3.22. Ông (bà) gOi 50 tién/hàng h6a d6 d4
dùng vào vi~c gl? (EnV ghi tat cà cac ma 50
tùdng itng voi cau trà lèll theo ma 50 sau):
1. Chi tiêu dùng ân u6ng hàng ngày
2. Chi cho hoc hành
3. Chi cha thu6c men, kham chua b$nh
4. Dùng d6 mua, xày, slla nhà clla
5. BAu tu SXKD, buôn ban
6. Dùng dé trà nQ cü
7. Gài tiêt ki$m/cho vay lây lai
8. Mua vàng, b~c, da quI.. dé dành
9. Khac

3.23. Ông (bà) ho~c gia dlnh Ong (bà) co Ly do: Ly do: Ly do: Ly do: Ly do:
thay thoa man ho~c hàl long voi vi~c
chuyén lén TP cua ngùèli này khOng?
1. Rât hàï 16ng
2. Hài 16ng
3. Blnh thUèlng, kho noi
4. Không hài 16ng
5. Rat không hài 16ng
9. Không biêt, kM noi

3.24. Dé nghi ông (bà) cho biét tlili sac ông
(bà) Il)i lay làm hàï lông ho~c thoa man voi
vi~c chuy4n lên TP cua ngùèli này?
(OTV phài ghi llili m~t câch rô ràng càu trà lèli
cua nguèli dUQC haî. Không ghi vào 2 ô tr6ng
dành cha vi$c danh ma 56 sau này)

3.25. Theo Ong (bà) thl vi~c ngùèli này
chuyén di ndi khâc sinh song c6 ành hÙOng
gl dên tlnh hlnh kinh té cua GD ông (bà)
không?
1. Co, làm cha GO khâ lên nhiéu
2. Co, làm cho GO khâ hon dôi chût
3. Không co ành huàng gl
4. Co. làm cha kinh té cua GO kém hon truàc
5. Co, làm cha kinh tê cua GO kém hon truàc
rat nhiéu
9. Không biêt 50 sanh. danh giâ

3.26. Ông (bà) cha ding ngùèli này së Oll)i
hÀn TP.HCM hay së chuyén di sinh song ndi
khlic ho~c tro vé Long An?
1. Së à hân TP, à làu dài à TP (Chuyén sang
càu hai 3.29)
2. Không, chi à tlilm thèli và së trà vé Long An
3. Không, chi à tl)m thèli và së di tlnhlTP khâc
9. Không biét (chuyén sang càu 3.28)
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3.27. Néu chi èI t~m thaï,
6ng (bà) co biét khi nào th!
ngliai này sè rai kh61'
TP.HCM kh6ng? (E>TV ghl
thi11 gian theo ma 56 sau):
1. Chlla cMn 1 thâng nila
2. Til 1-3 thâng nila
3. Til 4-6 thâng nila
4. Til 7-12 thâng nila

1

,

5. Til 1·2 n!lm nila
6. Han 2 nâm nila
9. Không biét

3.28. Ong (bà) co blét Iy do
t~i sao ngliai này sè rai
kh61 TP. HCM kh6ng7 (DTV
ghi t4t ca nhilng ma 56 thich
hc;1P vâj câu tra lài vào c(lt
tllang I1ng):
a. Hôn nhân/két hôn
b. Ly di
c. Doàn tv gia ~lnh, theo GD
d. Mâu thu~n vâi hàng
x6m/lâng gillng
e. Trc'l vê LA ~é thila ké tài
san
f. Không tim ~lIc;1c vi~c làm
g. Vi~c làm không 6n ~inh

h. Thu nh$p thê:p
i. Không c6 nai c'l
j. HQct~p, ~àot~o, chila
b~nh ~a xong
k. Không mu6n s6ng c'l TP
nila
1. Ly do khâc
m. Không bitlt

3.29. E>~ nghi 6ng (bà) cha HQ va tên: HQ và tên: HQ và tàn: HQ và tên: HQ va tén:
biét dia chlllên '(lC hi.n
nay cùa nglial này toi 86 nhà: 86 nhà: 86 nha: 86 nhà: 86 nha:
TP.HCM7
§ HQ va tén DlIàng ph6: DlIàng ph6: DlIàng ph6: DlIàng ph6: DlIàng ph6:
§ 86 nhà
§ DlIàng ph6 Phllàng/xii: .. Phllàng/xa: .. Phllàng/xii: .. Phllàng/xii: .. Phllàng/xii: ..
§ Phllàng/xa
§ OU$n/huy~n OU$n/Huy~n: OU$n/Huy~n: OU$n/Huy~n: OU$n/Huy~n: OU$n/Huy~n:

§ Di~n tho~i CO và nhà riêng
Di~n tho.. i Di~n tho.. i Di~n tho"i Di~n tho.. i Di~n tho.. i

co:

1

co: co: co: co:

1

DT nhà... DT nhà.

1

DT nhà.

1

DT nha.
1

DT nhà.

1
1

1
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PHÂN NGHIÊN CÜU NGUOI TRd vÉ

Hl) tên chu hQ: .

Dta chi: tinh Long An, huy~n Cân GiuQc

Xa: .

Ap: .

D · b' d'/< t~a an leu ra: ..

S '" h'~'o pIeu: .

356

1

Câu hôi Ngl1eli thli 1 Ngl1eli thù 2 Ngl1el; thù 3

11.1 Tën

1.250 thû t ....

1.3 Anh/ehj roi khôi Long An lan ThAng ...................... ThAng ...................... ThAng ......................
dau vào thaï diêm nào ? Nàm ........................ Nàm ........................ Nàm ........................

1.4 Luc d6 anh/ehj bac nhiëu tuÔi ............................... ..•................. ' .......... ...............................
(ghi nàm sinh d110ng Iich) ............................... ................. ,............. ...............................

1.5 Trinh dl) hQe van eùa anh/ehj
lue d6 nhlJ thê nào : (ghi lôp hoc.
Néu chlJa cli hoc hallc chlJa hoc hét
lôp 1 thl ghi sa 0)

1.6 Trinh dl) ehuyën môn eùa
anh/ehj lue d6 nhlJ thê nào :
1. Không cé
2. Công nhân ky thuât
3. Trung hoc chuyên nghi~p

4. Cao clâng
5. Eliili hoc trà lên

1.7 Tinh trliln9 hôn nhân eùa Bnh/ehj
lue dé là :
1. ChlJa c6 vc;1/ch6ng ,

2. Elà c6 vc;1/ch6ng
3. Ly di, Iy thân
4. G6a vc;1/ch6ng

1.8 TInh tr,ng vï~e làm eùB anh/ehj
lue d6 là (néu trà lài tù 2-6 thl,
chuyên sang câu 1.12):
1. Elang làm vi~c

2. That nghi~p, clin vi~c làm
3. Elang cli hoc
4. Không làm vi~c VI càn nhô tuoi
5. Ch! làm nQi trc;1 GEl
6. Không làm vi~c do già cà, b~nh tlj.t,

1

[mat suc, không mu6n làm vi~c vv... 1 L
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1.9. Néu lue do anh/ehl dang làm 1----vi(!e th\ anh/ehj làm nghi! gi:
1. Làm ru()ng/rây
2. Chlln nuôi, dânh bât v.v.
3. CN, TTCN
4. Xây dl/ng
5. Giao thông, chuyên cM
6. Kinh doanh, buôn Mn
7. Djch vl,I (không kl! phl,lc v1,1 , II mUàn
cho GEl khac)

18. Phl,lc vl,I/ll muàn cha GEl khâc
19. Viên chuc nhà nUàc
10. Nghi! khâc (ghi rêi)

1.10 Công vi(!e anh/ehj làm lue do
thu~e thành phlin kinh tl!' nào:
1. Nhà nUàc/quoc doanh
2. T~p thé/HTX
3. TU nhân
4. Công ty cÔ phan
5. Lién doanh mJàc ngoài
6. Kinh té gia dlnh
7. Ca thé
8. Thành phan khâc (ghi rêi)

e--------
1.11 Vi tri eông vi(!e eùa anh/ehi lue
do il Long An là:
1. Làm chù
2. Làm vi~c hullng Iuong dài hi;ln
3. Lao d9n9 ngân hi;ln/không iln d,nh
4. Làm lin ca thl!
5. Làm cho gia dinh minh không
hullngluong

16. Khac (ghi rô)
1--.

1.12 Ly do gi da khlén anh/ehi roi
làng ra di: (c6 thl! chQn nhiéu câu)
a. Két hôn
b. Ly di
c. Eloàn tl,l gia dlnh
d. Mâu thuân vài nguài trong gia dinh
e. Mâu thuân vàj bà con x6m gii!ng
f. nm noi chùa b~nh tot han
g. Eliéu ki~n cMm s6c suc khoe II dây
không tot
h. èl dây không c6 vi(!c làm
i. èl dây thu nh~p qua thllp
j. nm noi hQc hành tot han
k. èl dây không c6 diéu ki(!n hQc hành
1. Cac diéu ki~n song khâc không tot
m. Muon thoat kh6i nông thôn
n. Muon thoat kh6i nông nghi~p

p. Thfch eu()c song thành th!
q. Ly do khâc (ghi rêi):

--
1.13. Khi roi làng, co ai eùng di theo
anh/ehj:
1. Bo mlil
2. Vc:J. ch6ng
3. Con
4. Anh/em
5. Bà con khâc
6. Bi;ln bè
7. Eli mé;)t mlnh

-L 1 1
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1.14 Khi ra di, nhà cùa anh/chj à Clin Giu<,>c
giâi quyét nhù thé nào?
1. TOi dà bân
2. TOi da cha thuê
3. Nhèl ngùeJi khâc giû dùm,à nhèJ
4. D~ tr6ng
S.Da trâ i<li nhà cha chfnh quylln, HTX
6.TOi khOng co nhà riêng à Clin Giu<,>c

1.15 Anh/ch! co d~ !<li ru<,>ng d~t gl à C~n

Giu<,>c khOng?
1. TOi da bân
2. TOi da cha thuê
3. Nhèl ngùeJi khâc canh tâc, giû dùm
4. D~ hoang
5. Da trâ l<li ru<,>ng d~t cha chfnh quylln, HTX
6. TOi không co ru<,>ng d~t à Clin Giu<,>c

1.16 Anh/chj co quen biét bà con hO hàng ho~c

b<ln bè gl à Mi dl,l dinh Mn khOng
1. Co 1

2. KhOng (chuy~n sang cau 1.1 a)
1.17 Néu co thl do là: (co thé chon nhillu cau)
1. VQ, ch6ng
2. B6 m~
3. Con
4. Anh em
5. Bà con khâc
6. B<ln bè

1.1 a Luc do anh/chi reJi làng dé di Mn
1. TP.HCM
2. NOi khâc (chuy~n sang pMn 2)

1.19 Khi ra di anh/ch! co mang theo tilln b<lc
hol;lc tù trang gl d~ sinh s6ng à TP.HCM trong
thâng dllu tiên ngay cà trlIèJng hQp khOng co
vi4ic làm không?

11. Co

1 J2. KhOng
1

1

II. Tlnh tr~ng khi song cr TP.HCM:

Cau hoi NgùeJi thù 1 NgùeJi thù 2 NgùeJi thù 3 Ng"'" th" ,

2.1. Anh/chj bit dllu s6ng à TP.HCM thèJl
diim nào:

2.2. Anh/chl s6ng à TP.HCM bac IAu:

2.3. Trong thaï gian à TP.HCM, anh/chl s6ng
vdi ai: (co thé chon nhillu cau)
1. B6 m~
2. VQ,ch6ng
3. Con
4. Anhlem
5. Bà con khâc
6. B<ln bè
7. èl m<'>t mlnh

2.4. Trong thai glan s6ng à TP.HCM, anh/chl

Lco làm gl di slnh 2.4. Trong thèJl gian s6ng
à TP.HCM, anh/chl co 'àm gl d6 sinh s6ng
không:
1. Co

1

12. KhOng (chuyén sang cau 2.10)
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Càu hôi Nguèli thu 1 NgUèli thu 2 NgUèli thu 3

2.5. Nlu co th! anh/chj làm nghé glliu nhft (chi
chQn 1 cllu tri lài và ghi ra):
1. Làm nông nghi~p

2. Chlln nuôi, danh bât
3. Công nghi~p, nCN
4. Xày dl,tng
5. Giao thông, chuyén chà
6. Buôn ban
7. Djch VI,I (không ké giup vi~c gia dlnh)
8. Làm Ihuê, giup vi~c gia dlnh khac
9. Viên chue nhà nUôc
10. Nghé khac (ghi rô)

2.6. COng vi(lc do thut>c thành ph'n kinh té nào:
1. Nhà nuôc, qu6c doanh
2. T~p Ihé, HTX
3. TU nhân
4. Công Iy c6 phi!ln
5. lién doanh nUôc ngoài
6. Kinh Il! gia dlnh
7. Ca Ihé
8. Thành phi!ln khac

2.7. Vi tri cOng vi(!e eua anh/ehj lue do à TP.HCM là:
1. Làm chu
2. Làm vi~c huàng Iucmg dài hG\n
3. Lao d(mg ngân hG\n/không 6n dinh
4. Làm lin ca Ihé
5. Làm cho gia dinh mlnh không huàng IUClng
6. Khac

2.8. Trong khi làm eOng vi(le ehinh, anh/ehj co làm
thêm mQt eOng vi(!e phV nào khOng? (ch! chqn m(>1
và ghi rô)
a. Làm nông nghi~p ................. , .•........ ............................ ............................
b. Chàn nuôi, danh bât ............................ ............................ ............................
c. Công nghi~p, nCN ............................ .........................•.. ............................
d. Xày dl,tng ............................ ............................ ............................
e. Giao thông, chuyén chà ... -..............•......... ............................ ............................
f. Buôn ban ............................ ............................ ............................
g. Djch VI,I (không ké giup vi~c gia dlnh) ............................ ............................ ............................
h. Làm thué, giup vi~c gia dinh ............................ ............................ ............................
i. Viên chue nhà nUôc ............................ ............................ ............................
j. Nghé khac (ghi rô) ............................ ............................ ............................
k. Không làm gl cà

2.9. Trong thàl gian à TP.HCM, so eOng vi(!e ehinh 561I1n:................ 561I1n:................ 561I1n:................
eua anh/chj di làm là bao nhiêu?

2.10. An h/ehj co làm vUàn, chin nuOi gl di tiêu
dùng/eil thl(ln trong gia dlnh khOng?
1. C6
2. Không

2.11. Anh/ehl co nh41n dU(1e ml)t nguon giup dô
ehlnh nào di sinh song khOng? (chI chqn m(>l)
1. Không ai giup da cà
2. Gia dinh à Long An giup da
3. Gia dinh à noi khac giup da
4. Bà con à Long An giup da
5. Bà con à noi khac giup da
6. BG\n bè à Long An giup da
7. BG\n bè nai khac giup da
8. Nhà nuôc, chu, h(>i doàn
9. Ngu6n khâc (ghi rô)
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Câu hoi Ngl1ai lM 1 Ngl1ai lhû 2 Ngl1ai lhû 3

2.12. Khi anh/ch! à TP.HCM, lhl nhà à là:
1. Nhà ho~c càn he) sà hOu riêng
2. Nhà ho~c càn he) lhuê
3. Me)l phông lhuê lrong càn he)
4. Me)l phông lhuê à l~p lh~

5. Nhà cùa nhà nl1éJc, chù, hOllc ngl1ài quen
à không mal lién
6. 0 ngay cùa hàng, vàn phông hOllC m(ll
phong à lâp lh~ không mal lién
7. 0 cac công Irl1àng xây dl,lng
B. 0 ngoài dl1ang

2.13. Nhà anh/ch! à d6 lhue)c loai g/?
1. Nhà riêng bi~l

2. Càn he)/nhà lâp lh~

3. Nhà 6 chu(ll
4. Nhà ven kênh rach
5. Cac 10al nhà khâc

2.14. Trong lhai gian s6ng lai TP, anh/chj vé
lhàm làng bao nhiêu I~n:

1. ft nhal me)l I~n lrong lu~n

2. ft nhal me)l I~n lrong lhâng
2.14. Trong lhai gian s6ng lai TP, anh/chi vé
lhàm làng bao nhiêu I~n:

1. Il nhal m(ll I~n lrong lu~n

2. ft nhal m(ll I~n lrong lhâng
3. ft nhal m(ll I~n lrong 6 lhâng
4. il nhal me)l I~n lrong nàm
5. Thfnh lhoàng, ft hdn me)ll~n lrong nàm
6. Không I~n nào

2.15. Gia dinh anh/ch! c6 ai à quê lên lhàm
anh/ch! không? (chf chon m(ll )
1. ChI c6 cha me
2. Chf co vQ/ch6ng, con
3. Chf c6 anh em
4. C6 nhiéu ngl1ai lhân, cha me, vQ con, anh
em
5. Không co ai cà

2.16. Anh/chj c6 Ihl1àng xuyên gài lién. hàng
vé quê không?
1. C6
2. Không

III. Tinh trlilng khi trd v~ sÔng d dây ( Cân GiuQc, Long An):

Câu hoi Ngl1ai lhû 1 Ngl1ài lhû 2 Ngl1ai lhû 3

3.1. Anh/eh( Quay vé ClAy à I~i tiJ lue nào? Thang: ...... _......... Thang: __ ......... _ Thang: ... _____

Nàm: ......... _......... Nàm: ___ ......... _ Nàm: ...... _... ___

3.2. Khi Quay vé, co ai eùng vé vài anh/ehj
không?
1. Cà gia dinh
2. B6 me
3. VQ, ch6ng
4. Con
5. Anh em
6. Bà con khâc

1
7. M(ll minh
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~3 Anh/chi cô càn ai Irong gia dlnh à I~i TP.HCM
không
1. CÔ
2. Không (chuyén sang cau 3.5)

3.4 Néu cô, dô là:!;:~~.oh
3. Vr), ch6ng
4. Con
5. Anh em
6. Bà con khéc

3.5 Ai là ngllài quyét dinh vi~c quay trà vé cùa
anh/chj:
1. Bàn thân
2. Cha me
3. Vr), ch6ng

14. Con céi

1
5. Ngllài khéc

3.6 Ly do khién anh/chi phài trà vé là ( cô Ihé chon
nhiéu cau):
a. Két hôn
b. Ly di
c. Doàn IV gia dlnh
d. Không lim dllr)C vi~c làm
e. Vi~c làm không 6n dinh
f. Thu nh~p Ihâp
g. Không cô Mi à
h. Hoc t~p dào t~o da xong
i. Không mu6n 56ng à TP nua
j. Mau thuAn v{ji gia dinh
k. Mau IhuAn v{jj hàng xôm
1. Thùa ké lài sàn
m. Ly do khâc (ghi ro)

3.7 Khi trà vI! co al giup da anh/chj dê hi)i nhiip
vol cUQc 56ng à diy không?
1. Không cô ai (chuyén sang cau 3.9)
2. Cà gia dlnh
3. Cha me
4. Vr)/ch6ng
5. Con cai
6. Anh em
7. Bà con khac
8. B~n bè

3.8 Nê"'u c6, thl hQ giup anh/chj nhung gl? (co thê

1
chQn nhil!u ciu trà loi)
1. Tién b~c

12. Nhà à
3. Thl,lc ph~m

4. Giup Iim vi~c làm
15. Dât dai ( M canh lac)
6. Khac (ghi ro)

13.9 Ngay 5au khi trà vI!. anh/chl co di t1m vi,c làm
ngay không?
1. Co
2. Không (chuyén sang cau 3.11)

1
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--,--------,--------

Câu hoi Nguoi thu 1 NgUoi thu 2 NgUoi thu 3

3.10 Néu co thl trong bao lâu anh/chj tim (IUÇlc vi~c

làm?
1. Trong yang 1 luan
2. Trong yang 1 Ihâng
3. Tu 1 d€ln 31hâng
4. Tu 3 dén 61hâng
5. Trên 61hâng
6. El€ln nay vân ehua Ilm dl1l;le vi~e làm

---------+------+-------+----------1

1

3.11 f)Ol voi bàn thân anh/chi cUQc s6ng hi~n nay 0
dây 50 voi noi 0 cü, TP.HCM (1.T61 han; 2.Nhu eü ;
3. Kém hem; 4. Không biél)

~
1

3.11e. V~ sinh môi trUong

1

3.111. ChAm soc suc khoè =t==r------ t=3.11 g. Vui chai giài tri

§h. Giao thông di I~i
1

\13.11 i. An ninh tri;lt t .... xâ hQi

3.11j. Tinh càm làng xom

3.12 Ngoài nhilng yéu té nêu trên, là ngUoi hiêu
thành pho và nai (Iây, anh/chj thâ"y co nhung m~t

thui;ln IÇli, tot han cùa TP 50 voi 0 (Iây không?

3.13 M~t khac, theo anh/chj co nhung m~t kho -{- -i---khan, kém han cùa TP 50 voi 0 (Iây không?
--

3.14 Anh/chj co y (Ijnh roi khoi Long An nua
không?
1. Co
2. Không (Ksllhue ph6ng van) +-1 1

3.15 Néu co, anh/chj d .... (Iinh chuyên (Ii (Iâu?
11. Không biél

2. Tinh, Ihành ho~e qu6e gia (ghi rô)

~3.16 Và anh/chj d .... (Ijnh khi nào ra (Ii?
1. Không biel

_1
2. Ouoi 6 Ihàng
3. Tu 6 lhâng Mn 1 nâm
4. Trên mol nâm

3.11a. Công vi~c, thu nhi;lp cùa anh/chj và gia (Iinh __~ +_----

:3.11b. f)i~u ki~n h9c hành cùa co_n_c_ai ~--+--+r1 -----\II--~-~~===J----J
3.11 c. f)i~u ki~n nhà 0 và cac ti~n nghi gia (Iinh . 1

3.11d. ChÇl bua, mua ban

Cam an anh / ch? déi tra lèli
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ÙY BAN NHÂN DÂN TP. HeM

Vi~n Kinh Té
Cac thông tin trên phiêu này chi dành cho

m,!-c dich nghiên cûu và sè dl1c!c
gia bi mtJt hoàn toàn

PHIÉU NGHIÊN CÜU DIÉU KI~N NHÀ Cl
? " ,,?

CUA NGUOI DI CHUYEN

Truitc h€t, DTV kilm tra xem nguili dU{1c phong véin co dung là

nglii/i mà BCD dl! ki€n thông qua cac thông tin dU{1c phat kèm

theo không. N€u dung, DTV hiiy chép l(li cac thông tin sau dây

cita hi) gia dinh nguili di chuyln t(li Cdn Giùi)c (du(lc BCD phat

kèm theo):

Thông tin v~ hi) gia dinh CI Cdn Giui)c (Long An):

H9 và tên chu hQ: ..

Xâ/phttètng: .

Ap/khom/khu phÔ : .

M - A' d' b' d' ~ ta so !a an leu ra: ..

S,.., h'A' d'~ . C~ G' Ao p leu leu tra t~l an IU9c: .

DTV kilm tra danh sach HGD t(li Cdn Giui)c dl xac d;nh xem:

BÔ cua ngtièti se dttgc phong vân hi~n con sÔng: 1. Co

M~ cua ngtièti se dttgc phong vân hi~n con sÔng: 1. Co

2. Không

2. Không

Tiêp theo, DTV ghi cac thông tin sau dây cita HGD nguili du(lc

phong véin t(li TP.HCM

H9 và tên ngtièti dttgc phong vân: .

8Ô nhà: Bttètng phÔ: .

Phttètng/Xâ:

Qu~n/Huy~n:

SA' d' A th . .• DT •o 1E~n O~l ndl d: I:J d Cd quan: ..
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80 thû tif phiêu nghiên cûu diéu ki~n

nhà Ci (theo hu6ng dân cua BeD):

H t A d';> t 'Al) en leu ra VIen: ..

N ' h? ""gay p ong van: ..

Phân dành cho kiêm soat viên t~i d!a bàn:

H t A k',tl 't' A d' b'l) en lem soa VIen !a an: ..

Nh~n xét: .

DTV Lu'U Y:

364

~ ... ... A~ ? ",' _...,..'

PHAN NAY DANH DE PHONG VAN SAU KHI DA HOAN TAT

PHIÉU NGHIÊN cûu cA NHÂN vÀ HQ GIA DINH CÙA

NGu'èlI DI CHUYÉN

1.1. Dé ngh! anh/ch! cho biêt can nhà mà anh/ch! dang Ci hi~n nay là:

1. Nhà riêng cua anh / cht (ti! xây cêit, mua, thùa ki, h6a gici, dUÇlc
nguài khcic cho)?

2. Nhà cua gia dinh (cua ông bà, cha mç, anh cht em v.v.)?

3. Nhà thuê cua nhà nuéJc (hoq,c nhà nuéJc cêip)?

4. Nhà thuê cua tu nhân (ki cd nhà khcic, nhà trQ)?

5. Nhà do ca quan, xi nghiçp cêip (nhà tq,p thi, ky tuc xci)?

6. Loq,i nhà khcic? (dê nght ghi Cl! thi): .

1.2. Binh quân mÔi thang anh/ch! phai tra bao nhiêu tién thuê nhà?

(DTV lu'u y: nêu không mât tién thuê nhà thl ghi so 0 chû không duqc

dê trong):

Tién thuê nhà BQlthang: dÔng

1.3. Dé ngh! anh/ch! cho biêt tÔng di~n tich cua can nhà này là bao

nhiêu mét vuông (bao g6m diçn tich slÏ dl!ng chinh, diçn tich công

trinh phl! nhu bip, nhà tdm, nhà vç sinh, nhà kho V.v. Niu 1 cdn nhà
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co nhiêu ht) cùng CI và co chung diçn tich slÏ dll-ng chinh hoq,c cac công

trinh phll- thi kê tô?ng diçn tich cua can nhà)?

T '" d'A t' h W h'? 't Aong lliln IC can n a <1: me vuong

Trong do di~n tich sli dl,mg chinh cua HGB: mét vuông

1.4. Bê ngh! anh/ch! cho biêt ttiè1ng nhà anh/ch! dti<;1c làm bâng lo~i

v~t 1i~u gi là chinh?

1. Bê tông duc

2. Gq,ch dêit nung, dei tdng

3. Gq,ch dêit không nung

4. Tôn, sdt thép phi liçu kheic

5. G6 vein, g6 cây

6. Tre, nlia

7. Ram, rq" lei

8. Bùn, dêit

9. Vt;it liçu kheic (Ghi ra):

1.5. Mai nhà cua anh/ch! dti<;1c 19p bâng lo~i v~t 1i~u gi là chinh?

1. Bê tông duc

2. Ngoi

3. Tôn kèm, fibro ximang

4. Tâm 19p (NhlJa, PVe)

5. Viii b~t, giây dâu

6. Go, tre, nûa

7. Ram, r~, la

8. V~t li~u khac

1.6. Bê ngh! anh/ch! cho biêt ban dêm hQ gia dinh anh/ch! thtiè1ng thâp

sang bâng nhùng nguÔn nào dtiai dây? (BTV khoanh tron vào tât ca

nhùng ma s6 ttiang ung nêu gia dinh dùng nhiêu lo~i khac nhau):
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1. Dùng diçn luai qu6c gia thuàng xuyên

2. Dùng diçn luai qu6c gia nhung không thuàng xuyên

3. Dùng diçn tit binh èic qui SÇLC diçn

4. Dùng diçn tit meiy n6 pheit diçn czla gia dinh

5. Dùng dèn dciu hôi (dciu lita, xèing)

6. Dùng dèn cciy (nin)

7. Không thèip seing ban dêm

366

1.7. Dê nghi anhlchi cho biêt hi? gia dinh anhlchi sa dl:mg cac nguÔn

mtac an nào duai dây? (DTV khoanh tron vào tât ca nhùng ma s6

tuang ûng nêu HGD dùng nhiêu nguÔn khac nhau):

1. Nl1éJc meiy trong nhà

2. Nuac meiy công cQng, bi nuac công cQng (nhiêu HGB slÏ dll-ng
chung)

3. Nuac giing co meiy barn (vi dll- giing do UNICEF giup da)

4. Nuac giing dùng gàu muc (không co meiy bam)

5. Nuac sông, ngoi, rÇLch

6. Nuac ao, h6, dcim

7. Nuac mlia

8. Mua nuac tit xe b6n

9. Ngu6n nuac kheic

1.8. Dê nghi anhlchi cho biêt hi? gia dinh anhlchi sa dl:mg nhà v~ sinh

nào duai dây? (DTV khoanh tron vào 1 ma s6 duy nhât):

1. Nhà vç sinh gig,t nuac / dQi nuac

2. Nhà vç sinh t1./ hOÇLi, bein t1./ hOÇLi (co thùng / bi chûa phân)

3. LOÇLi nhà vç sinh trên mèjt dêit kheic (không co thùng chûa
phân)

4. Nhà vç sinh công cQng

5. Nhà vç sinh trên sông, ngoi, rÇLch
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6. Nhà vê sinh trên h6, ao, ddm

7. Log,i nhà v~ sinh khac

8. Không co nhà v~ sinh ca dtnh

1.9. Hl) gia dinh anh/ch! co nhà tàm riêng không (xây trong ho~c ngoài

nhà)? (BTV khoanh tron vào ma sô thich hgp vâi câu tra ldi):

1. Co 2. Không

1.10. Bê ngh! anh/ch! cho biét co bao nhiêu hl) gia dinh cùng sông

trong can nhà này (Wc là sô HGD co sli dl:mg chung di~n tich d ho~c

cac công trinh phl,l nhu nhà tàm, nhà v~ sinh, v.v. trong cùng 1 can

nhà)? TÔng sô hl) cùng chung sông:

1.11. TÔng cl)ng co bao nhiêu ngl1di cùng cu trû trong can nhà này (Wc

là tÔng nhùng ngl1di thul)c nhftng HGB co dùng chung di~n tich d, công

trinh phl,l, trang thiêt b! v.v.)?

T -'l ,." ,.
ong so ngl101: .

1.12 Bê ngh! anh/ch! cho biêt gia dinh anh/ch! co nhùng dÔ dùng, tài

san ho~c phudng ti~n sinh ho~t, san xuât kinh doanh nào sau dây?

(BTV lân lugt nêu tên titng lo~i dÔ dùng và hai sô lugng tU<1ng ûng.

Néu không co phâi ghi sô 0 chû không dugc dê trông):
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sn Loq.i do dùng lâu bén s6 STT 1 Loq.Î do dùng lâu bén 1 9"'-
r----+ ---t-'lJ_Q_n_g-t-_+- -+-llJq~9

1 BQ bàn, ghé gÔ (ghi s6 bQ) 21 May quay video

--,jeô xa lOng 22 M'y may .-j -_
3 Tù gÔ, tù sât 23 May thêu, may vât so

4 Bép gas

5 Bép di~n

6 Noi cdm di~n

7 Quq.t di~n cac loq.i

8 Binh âc qui phat di~n

1

9 May thu thanh (radio)

10 May cassette, radio cassette

11 E>au may nghe nhé;l.C, xem

phim bang dïa Compact Disk

12 May thu hinh (tivi) den trâng

13 May thu hinh (tivi) màu

14 E>au Video, tr6 chdi di~n tù

1 15 May diéu h6a nhi~t dQ

16 Tù Iq.nh, tù da

17 May gi~t

18 May phat di~n

19 May vi tfnh (computer)

]>a M'y ch"p hlnh, m.y anh

24 Xe dq.p

25 Xe x[ch lô dq.p

26 X[ch lô may, ba gac may

27 Xe gân may

28 Xuong ghe, thuyén không c6

may

29 Xuong ghe, thuyén c6 gân

may

30 E>i~n thoq.i

31 Xe Mi, xe ô tô chèJ khach

32 Xe ô tô chèJ hàng, xe tài

33 May cày, may kéo

34 May bdm nlJôc

35 May g~t lua

36 May d~p lua, xay lua, tu6t lua.

37 Trâu, bè> cày kéo

38 Xe trâu/ bè> kéo

39 Xe kéo, xe dây khâc (nglJoi

kéo)

40 May m6c nông nghi~p khac

RAT CAM ON SV HQP TAc CÙA ANH CHf
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PHIÉu NGHIÊN cüu cA NHÂN VÀ HÔ GIA DINH

CÙA NGUèll DI CHUYÉN

A. PHÂN PHONG VAN cAc THÀNH VlÊN THUÔC HGD NGUèH DI
CHUYÉN

Trliélc khi phong vdn phdn này, DTV phéii chép l{Ji sei thû tl!
cua phitu nghiên cûu v~ di~u kifn nhà CI và danh sei thû tl! cho
sei phitu di~u tra ca nhân và HGD nglii/i di chuyin (theo danh
sach phat kèm theo):

Bd thit tl! phiêu diêu tra diêu ki~n nhà a (xem phiéu nghiên citu
BK nhà à):

Bd thit tl! cua nguài di chuyén trong danh sach HGB diêu tra à
C&n GiuQc:

2.1. Dê nghi ông bà cha biêt tên và ffiQt so chi tiêt khac vê tât cà
nhftng ngliè1i thuQc hQ gia dinh anhlchi (không kê nhftng ngliè1i cùng cu
tru trang nhà nhl1ng thuQc HGD khac). BTV bdt d&u tit nguài dUÇlc
phong van tra di?

S Tên Quan h~ Giéli Thang Nàm Tu6i TInh Lélp hoc Trlnh TInh Ai là Ai là
T véli nguéli trnh 5inh 5inh tr<lng PT cao d<> tr<lng chù h<> nguéli c6
T dUQc (chI hoi hôn nhâtda chuyên vi~c trong tên

phong vân l=Nam (ghi 4 nêu nhân qua môn ky làm gia trong
(xem ma 2=Nu chu 56) không thu~t dlnh? danh

56 li dUéli) nhél (xem (néu (xem 5ach
nàm ma 56 chUa di (xem ma 56 (g<lch kèm
5inh) li dUéli) hoc ghi ma 56 li dUéli) chéo) theo?

560) li dUéli)
(g<lch
chéo)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) (12) (13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Ma so dành cho cac câu hai vé thành viên
he) gia dinh trong bang 2.1.

370

3. Quan h$ voi nguoi 8. Tinh tr~ng hôn 10. Trlnh dl;> chuyên 11. Tinh tr~ng vi$c

dUQc phông van nhân môn ky thu~t làm hi$n nay

1. Nguoi dUQc phông 1. Chua co VQ/

van chong

2. VQ/chong 2. E>a co vQ/chong
1. Không co trlnh dl;> 1. E>ang làm vi$c

3. Con 3. Ly di
2. Công nhân KT 2. That nghi$p, can

3. Trung h<;>c CN
vi$c làm

4. Ông/bà 4. Goa

4. Cao dâng
3. E>ang di h<;>c

5. Bo/mE;! rul;>t

5. E>~i hoc trl1 lên
4. Không làm vi$c VI

6. B6 mE;! vQ/chong càn nhô tuôi

7. Con dâu/rê 5. Chllàm nl;>i trQ

8. Chau nl;>i ngo~i GE>

9. Anh/chilem 6. Không làm vi$c

do già cà, b$nh t~t,
10. Bà con khâc

mat suc, không

11. Không co quan muon làm vi$c v.v.

h$ GE>

~ ., ,,' , A " A?

B. PHAN PHONG VAN CA NHAN NGUOI DI CHUYEN

PHÂN HOI vÊ THOl DIÉM TRUdc KHI DI KHOI CÂN GIUQC

2.2. Anhlchi di chuyên khôi Cân GiuQc lân cuoi cùng vào thang, nàm
nào?

Thang: .

Nam: 19 ..

2.3. Luc do anhlchi chuyên dén tlnh/TP ho~c mt6c nào?

Tên tlnh / TP / qu{fc gia:

2.4. Luc do anhlchi dâ hÇ)c hét 16p mây pho thông? (Néu chu'a bao gi<1
di hÇ)c ho~c chu'a hÇ)c xong 16p 1 thl ghi so 0):

L6p pho thông dâ hÇ)c xong:
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2.5. Luc dû anh/ehi dâ d?t duge trinh dO ehuyên môn, tay nghê gi

ngoài cac lâp hQe phÔ thông? (DTV khoanh tron vào eâu tra lai thieh

hgp):

1. Không co trinh dQ chuyên môn, tay ngh~ gi

2. Công nhân ky thuej,t

3. Trung hÇJc chuyên nghi~p

4. Cao ddng

5. Bq,i hÇJc trà lên

2.6. Luc dû anh/ehi dâ l~p gia dinh ehua (hay tinh tr~mg hôn nhân eua

anh/ehi lUe dû là)? (DTV khoanh tron vào eâu tra lai thieh hgp):

1. Chua co VÇ! / ch6ng

2. Ba co VÇ! / ch6ng

3. Ba co VÇ! / ch6ng nhung da ly dt
4. Goa VÇ! / ch6ng

2.7. Tinh tr~mg vi~e làm eua anh/ehi lue dû nhu thé nào? Tûe là? (DTV

khoanh tron vào eâu tra lai thich hgp):

1 Hôi tiép câu hôi 2.8 1

1. Bang làm vi~c

2. Theil nghi~p, di tim vi~c làm

3. Côn dang di hÇJc

4. Ba thôi hÇJc nhung không làm vi~c vi côn nho

5. Chi làm nQi trÇ! gia dinh

Chuyên

sang câu

2.10
6. Không làm vi~c vi già yiu, 6m dau,

tàn tej,t mdt slZc hoc'j,c không mu6n làm vi~c.

2.8. Néu lue dû anh/ehi dang làm vi~e thi eông vi~e ehinh eua anh/ehi

là gi? (DTV khoanh tron vào eâu tra lai thich hgp):

1. Làm rUQng / rdy

2. Chan nuôi, danh bilt
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3. CN,TTCN

4. Xây dl!ng

5. Giao thông, chuyên ch1J 6. Buôn ban

7. Dich Vi!- (không ki nghê giup viçc gia dinh)

8. Giup viçc 1J muân cho gia dinh khac

9. Viên chûc nhà nuâc
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10. Nghê khac (Ghi ro) .

2.9. Công vi~e ehinh mà anh/eh! làm lue do thuQc thành phlin kinh té

nào? (BTV khoanh tràn vào câu tra lèri thieh hçtp):

1. Nhà nuâc / qu6c doanh

2. Tq,p thi / HTX

3. DN tu nhân

4. CÔRg ty cô? phein

5. Nuâc ngoài / liên doanh nuâc ngoài

6. Kinh ti gia dinh (không thuê công nhân)

7. Ca th€

8. Thành phein khac (ghi ro): ..

2.10. T~i sao anh/ch! l~i quyét d!nh di khai Clin GiuQe (dù là t~m thài

hay lâu dài)? (BTV hai 3 ly do chinh và khoanh tràn vào eâu tra lài

thich hçtp):

A. Kit hôn / lq,p gia dinh

B. Ly di

C. FJoàn ti!- gia dinh, theo gia dinh

D. HQc tq,p, dào tq,o

E. Kham chaa bçnh, sûc khoe

F. Nai aca không co (thiiu) viçc làm

G. Thu nhq,p 1J cein GiuQc qua théip

H. FJiêu kiçn hQc hành acein GiuQc không Mt
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1. Diêu ki~n cham soc szZc khae, kham chùa b~nh a CG không t6t

J. Cac diêu ki~n s6ng khac a Cdn GiuQc không t6t

K. Mu6n thoat ly khai cUQc s6ng nông thôn

L. Mu6n thoat ly khdi nông nghi~p

M. Thiêu ddt, không co ddt canh tac a Cdn GiuQc

N. Thîch cUQc s6ng athành thi

O. Di nghia V'J- quân sI!

P. Di linh trl1ac dây

Q. Tr6n bilt linh

R. T)! nçLn chiên tranh (tranh bom dçLn, khùng b6 V.V.)

S. Ly do khac (ghi ra):

2.11. Tru6'c khi di khôi Cân GiuQc anhlchi co bà con, b~n bè nào Ci ndi

mà anhlchi chuyên dên sau do không?

1. Co

2. Không

Hai tiêp tit câu hdi 2.12

Chuy€n sang câu hdi 2.13

2.12. Nêu co th! do là nhùng ai? (DTV khoanh tron vào tât ca nhùng

ngliè1i duqc nêu theo ma s6 sau):

1. B6, m!?

2. Vq/chông

3. Con

4. Anh/chi/em

5. Bà con khac

6. Bçm bè

2.13. Khi anhlchi chuyên di khôi Cân GiuQc, anhlchi co di cùng vai ai

ho~c co ai di cùng v6'i anhlchi không? (DTV khoanh tât ca nhùng ngliè1i

duqc nêu theo ma s6 sau):
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2. Vq/ch6ng

3. Con

4. Anh/cht/em

5. Bà con khac

6. B{m bè

7. Di mQt minh
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2.14. Khi chuyén di khoi Cân GiuQc anh/chi co mang theo tiên b~c,

hàng hoa ho~c dÔ dùng gi dé sinh song ho~c gây dt!ng cUQc song t~i

nai dé'n?

1. Co 2. Không

2.15. TnlÔ'c khi di khoi Cân GiuQc, anh/chi giai quyét nhà cua
anh/ch! à do nhl1 thé' nào? Tûc là:

1. Tôi da ban

2. Tôi da cho thuê

3. Nhà ngltài khac giù dùm, cho à nhà

4. Di trang

5. Da trd 19i nhà cho chinh quyên, HTX

6. Tôi không co nhà riêng à Cdn GiuQc (à nhà cua cha m~,

vq / ch6ng, v. v.)

7. Tôi không co nhà riêng (à nhà, à tgm v.v.) vi nghèo, tung, da
ban méit v.v.

2.16. Trl1Ô'c khi di khoi Cân GiuQc, anh/chi giai quyé't rUQng vl1àn cua

anh/chi à do nhl1 thé nào? Tûc là:

1. Tôi da ban

2. Tôi da cho thuê

3. Nhà ngltài khac canh tac, giù dùm

4. Di hoang

5. Da trd 19i rUQng déit cho chinh quyên, HTX
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6. Tôi không c6 ru(mg dât 0- C&n GiuQc (vi song phI!- thuQc bo m€!,
VÇl / ch6ng v. v.)

7. Tôi không c6 rUQng dât (vi qua nghèo, da ban mât tiL tntéJc v.v.)

PHÂN HOI vÊ TH(jI GIAN SINH SONG T~I TP. HeM

2.17. Anhlch! chuyên den TP. HCM (sinh sông, h<,>c t~p, công tac v.v.)

1ân gân dây nhât vào thang, narn nào?

Thang: .

Nam : 19

2.18. T~i saD anhlch! l~i quyet dinh ch<,>n !l!a TP.HCM 1àrn ndî sinh

sông (h9C t~p, 1àrn vi~c v.v.) rnà l~î không ch9n rnQt ndi nào khac?

(I>TV hüî 3 1y do chinh và khoanh tron vào câu tra 1Ô'i thich hqp):

A. Kêt hôn/lt)p gia dinh

B. Ly di

C. Doàn tl!- gia dinh (lên TP 0- véJi cha m€!, VÇl ch6ng, con chau v.v.)

D. MI!-c dich hQc tt)p, dào tg,o cho ban thân

E. Kham chùa b~nh, sl1c khoe

F. C6 thi tim kiêm vi~c làm dê dàng, c6 nhiêu kha nang tim vi~c

làm

G. C6 thi làm ra thu nht)p cao han cac nai khac

H. Diêu ki~n hQc hành téft han (cho ban thân và nhùng ngliài
khac n6i chung)

1. Diêu ki~n cham s6c sl1c khoe, kham chùa b~nh Mt han nai khac

J. Muéfn làm an, buôn ban, kinh doanh hog,c d&u tli tg,i TP

K. Do dliÇlC phân công công tac, chuyin công tac

L. C6 ngliài thân, bà con, bg,n bè tg,i TP

M. Di theo cha m€!, bà con, bg,n bè v.v.

N. Di nghia VI!- quân s1l d6ng quân tg,i TP

O. Ly do khac (ghi ro):
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2.19. Tù khi chuyén den sinh song, làm vi~c V.v. t~i TP.HCM den nay,

anhlch! da tùng chuyén cho a bao nhiêu Mn?

S(J Mn chuyin chfJ a:

2.20. Tù khi chuyén den sinh song, làm vi~c V.v. t~i TP.HCM den nay,

anhlch! da tùng cu' tru a nhung qUl}n/huy~n nào trong TP? (DTV ghi

tên tât ca nhung qUl}n/huy~n du'çtc nêu vào tùng dong du'6'i dây):

2.21. Anhlch! da song a trong nhà này den nay da du'çtc bao lâu rÔi?

80 nam: .. A' h'so t ang: ..

2.22. 8au khi chuyén den TP.HCM, anhlch! co di tim vi~c làm ngay

không?

1. Co

2. Không

--------:..~ Hdi ti€p tit câu hM 2.23 tra di

------'~~ Chuyin sang hdi tit câu 2.24 tra di

2.23. Anhlch! phai mât thài gian bao lâu dé tlm du'çtc vi~c làm dâu

tiên? (DTV khoanh tron vào câu tra lài thich hçtp):

1. Trong vong 1 tuàn

2. Trong vong 1 tuàn d€n 1 thang

3. Trên 1 d€n 3 thang

4. Trên 3 thang d€n 6 thang

5. Trên 6 thang d€n 12 thang

6. Trên 12 thang

_ Tiêp tl)C hai câu 1

1 2.24 tn1 di

Tiêp tl)C hai câu
7. Den nay vân chu'a tim du'çtc vi~c làm nào ---.. 2.34 tr<1 di
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2.24. Xin anh/chi cho biêt nghê dâu tiên mà anh/chi tim dugc t~i TP

HCM là nghê gi?

1. Làm rul)ng, rdy

2. Chan nuôi, déwh bdt

3. CN,TTCN

4. Xây dl!ng

5. Giao thông, chuyên chà

6. Buôn ban

7. Dich Vlf (triL nghê giup vi~c GD)

8. Giup vi~c à mutm cho gia dinh khac

9. Viên chûc nhà nuéJc

10. Khac (ghi ra): _ .

2.25. Tif khi chuyên dên TP. HCM dên nay, anh/chi da tùng làm bao

nhiêu công vi~c khac nhau dê sinh sÔng ho~c cai thi~n cUQc sÔng cho

ban thân ho~c gia dinh?

S A' A 'A d-' l'o cong vzçc a tüng am: ..

2.26. Hi~n nay anh/chi co làm vi~c gi dê sinh sÔng ho~c cai thi~n cUQc

sÔng cho ban thân ho~c gia dinh không? (DTV khoanh tron vào câu

tra lài thich hgp):

chuyên
1-- sang câu

hoi 2.27vi con nho tu6i

1. Co, hi~n dang làm vi~c • hoi tiêp câu hoi 2.27

2. Không, dang théÜ nghi~p và di tlm vi~c làm

hoèj,c mu6n co vi~c làm

3. Không, hi~n dang di hÇJc

4. Da thôi hÇJc nhung không làm vi~c

5. Không, chi làm nl)i trq gia dinh à nhà

6. Không, vi già yiu, 6m dau, tàn tgt mtft sûc

hoèj,c không mu6n làm vi~c
-
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2.27. Neu hi~n nay dang làm vi~c th! công vi~c chinh hi~n nay cua

anhlchi là gi? (BTV khoanh trèm vào câu tra lèti thich hqp):

1. Làm nông nghiçp

2. Chan nuôi, danh bdt

3. CN,TTCN

4. Xây d1jng

5. Giao thông, chuyên chà

6. Buôn ban

7. Dich Vl! (trù giup viçc GD)

8. Giup viçc à muém cho GD khac

9. Viên chûc nhà nuac (HCSN)

10. Khac (ghi ra)

2.28. Công vi~c d6 thuQc thành phân kinh te nào? (BTV khoanh trèm

vào câu tra lèti thich hqp):

1. Nhà nuac 1qu{fc doanh

2. Ttjp thé'1HTX

3. Doanh nghiçp tu nhân

4. Công ty c6 phcin

5. Công ty nuac ngoài Iliên doanh nuac ngoài

6. Kinh ti gia dinh (không thuê muan nhân công bên ngoài)

7. Ca thé' (làm mQt minh, làm cho mtnh)

2.29. Vi tri cua anhlchi trong công vi~c d6 nhu the nào? Tûc là anhlchi

là ngu'èti:

(DTV khoanh tron vào câu tra lài thich hÇ1p):

1. Làm chu?

2. Làm viçc huàng luang dài hg,n?

3. Lao dQng ngdn hg,n, không 6n dinh?

4. Làm an ca thi?

5. Làm cho GD mtnh không huang luang?

6. Khac (ghi ra) : ..

2.30. Ngoài công vi~c chinh dang làm hi~n nay, anhlchi c6 làm thêm

công vi~c phl,l nào dé kiem thêm thu nh~p hoi}.c cai thi~n dèti song nua
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không? (DTV khoanh tron vào câu trâ lè1i thich h<Jp):

1. Làm nông nghi~p

2. Chan nuôi, drinh bat

3. CN,TTCN

4. Xây dl!ng

5. Giao thông, chuyên cha

6. Buôn brin

7. Dich UT! (Tric gizip ui~c GB)

8. Gizip ui~c, a mztém cho gia dinh khric

9. Viên chûc nhà miélc (khu ul!c HCSN, uan phong công sa .. .)

la. Khac (ghi rD) .

11. Không Zàm thêm công ui~c nào nùa cd

2.31. MÔi tuân anh/chi làm vi~c bao nhiêu ngày (tât ca cac công vi~c

n6i chung)?

S ,.., 'Z' .~ /t '"o ngay am Ul!?C uan: ..

2.32. MÔi ngày nhl1 v~y anh/chi làm vi~c bao nhiêu giè1 (cho tât ca m<;li

công vi~c)?

T ~? ",., Z' .~ / 'ong so gUJ am Ul!?C ngay: .

2.33. Anh/chi c6 th~ cho bié't t6ng thu nh~p binh quân 1 thang cùa

anh/chi là bao nhiêu (k~ ca công vi~c làm thêm) ?

Tdng thu nhg,p binh quân/thang: d6ng

2.34. Ngoài ra anh/chi c6 làm vl1è1n ho~c chan nuôi gi d~ cai thi~n

trong gia dinh không?

1. C6

2. Không
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2.35. Trong thai gian sÔng sÔng a TP.HCM, anh/chi co hay gai ho~c

dem tiên b~c, dÔ dùng, ho~c hàng hoa gi vê cho gia dinh a Cân GiuQc

không?

1. Co, m6i tudn it nhêit 1 Mn

2. Co, m6i thang it nhêit 1 Mn

3. Co, m6i qui it nhêit 1 Mn

4. Co, m6i nam it nhêit 1 Mn

5. Co, vài ba nam 1 ldn

6 Ch ?' l'" ,. lia gal an naD .

2.36. Anh/chi co thê I1<1C 111<Jng tÔng giâ tri tiênJhàng mà anh/chi da

gai ho~c dem vê cho gia dinh trong 12 thâng qua là bao nhiêu không?

T'" A' t''''nJh' h' d- ?i/d '" d'"ong so le ang oa a go em ve: ong

2.37. Anh/chi co thê cho biêt m\lC dich chinh cua vi~c chuyên ho~c gai

tiênJhàng hoa do vê quê là gi? Tâc là dê: (DTV khoanh tràn vào tât

ca nhùng câu tra lai thich h<Jp):

1. Chi tiêu an u6ng hàng ngày?

2. Chi cho hÇJc hành?

3. Chi thu6c men, kham chùa b~nh?

4. Mua dêit xây nhà, xây nhà hoèjc slÏa chùa nhà clÏa

5. Mua dêit di canh tac?

6. Bdu tli vào trang trÇJt, SXKD, buôn ban

7. Dùng di trd nq cü

8. Gài tiét kiçm lêiy lêii hoèjc cho vay lây lêii

9. MlI-c dich khac (ghi ro): .

2.38. Til khi chuyên dên TP HCM anh/chi co nh~n dl1<Jc nguÔn giup da

nào tü gia dinh, bà con, b~n bè ho~c cd quan, chinh quyên v.v. không?

(DTV khoanh tràn vào câu tra lai thich h<Jp):
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1. Không cô ai giup di]

2. Gia dinh CI ctin GiuQc giup di]

3. Nguài khac CI ctin GiuQc giup di]

4. Gia dinh, bg,n bè CI TP.HCM giup di]

5. Gia dinh, bg,n bè CI ncri khac trong nuéJc giup di]

6. Gia dinh, bg,n bè CI nuéJc ngoài giup di]

7. Nhà nuéJc, ca quan, cac t6 chltc tit thi~n

8. Khac (ghi rô) : .

2.39. Anh/chi co hay nh~n dl1gc tiên b~c, dÔ dùng, hàng hoa cua gia

dlnh tù clin GiuQc glii lên TP không? (DTV khoanh tron vào câu tra

lài thich hgp):

1. Cô, m6i tutin it nhât 1 Mn

2. Cô, m6i thang it nhdt 1 ltin

3. Cô, m6i qui it nhât 1 Mn

4. Cô, m6i nam it nhât 1 ltin

5. Cô, uài ba nam 1 ltin

6. Chua nhtj,n dUÇlc ltin nào

2.40. Anh/chi co thê l1Ô'c t6ng gia tri tiên ho~c hàng hoa mà anh/chi

nh~n dl1gc trong 12 thang qua là bao nhiêu?

T6ng gia tri tiên b~c/hàng h6a nh~n dl1gc/nâm: dÔng

2.41. Anh/chi dâ sa dl;lng s6 tiên/hàng h6a này vào nhùng ml;lc dich gl.?

(DTV khoanh tron vào tât ca nhùng câu tra lài thich hgp):

1. Chi tiêu an u6ng hàng ngày

2. Chi cho hÇJc hành,

3. Chi thu6c men, kham chaa bênh

4. Dùng di mua nhà clÎa,

5. Dùng d€ mua dât di canh tac
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6. EJciu tli SXKD, buôn ban

7. Dùng di trd nÇJ

8. Gui tiit ki~m, cho vay lây lêii

9. Mua vàng, bÇLc, nù trang... di dành

10. Khac (Ghi ra)
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2.42. Trong thai gian Cl TP. HCM, anh/chi co hay ve thâm gia dinh Cl

Cân GiuQc không?

1. Cô, m6i tucin it nhât 1 lcin

2. Cô, m6i thang it nhât 1 lcin

3. Co, m6i qui it nhât 1 lcin

4. Co, m6i nam it nhât 1 lcin

5. Co, vài ba nam 1 Mn

6. Chlia Mn nào

2.43. Trong thai gian Cl TP.HCM, anh/chi co hay di~n thol:;li, glii thu',

di~n tin, Fax hOiflc nhân tin ve cho gia dinh Cl Cân GiuQc không?

1. Co, m6i tucin it nhât 1 Mn

2. Co, m6i thang it nhât 1 Mn

3. Co, m6i qui it nhât 1 lcin

4. Co, m6i nam it nhât 1 lcin

5. Co, vài ba nam 1 Mn

6. Chlia Mn nào

2.44. Trong thai gian Cl TP.HCM, co ai trong gia dinh cua anh/chi tir

Cân GiuQc dên thâm anh chi không?

1. Co, m6i tucin it nhât 1 Mn

2. Co, m6i thang it nhât 1 lân

3. Co, m6i qui U nhât 1 Mn

4. Co, m6i nam it nhât 1 lcin

5. Co, vài ba nam 1 lcin
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6. Không co ai

2.45. Trong thài gian i1 TP.HCM, anh/chi c6 hay nh~n dugc thu, di~n

tin, Fax, hay di~n tholili cua gia dinh tù Cân GiuQc không?

1. Co, mai tudn it nhdt 1 ldn

2. Co, mai thang it nhdt 1 ldn

3. Co, mai qui it nhdt 1 l6n

4. Co, mai ndm it nhdt 1 ldn

5. Co, vài ba ndm 1 l6n

6. Không nhtj,n dUCJc gi

2.46. Hi~n nay anh/chi hol}c vg chÔng anh/chi c6 rUQng dât canh tac i1

Cân GiuQc không ?

1. Co 2. Không

2.47. Hi~n nay anh/chi hol}c vg chÔng anh/chi c6 nhà ctta i1 Cân GiuQc

không?

1. Co 2. Không

2.48. Anh/chi c6 th~ cho bié't TP.HCM c6 nhùng liu di~rn hol)c thu~n

19i gi so vai Cân GiuQc không? (BTV ghi rnÔi liu digm/thu~n 19i vào

rnQt dong riêng bi~t):

2.49. Anh/chi c6 th~ cho bié't TP. HCM c6 nhùng nhugc di~rn hol}c

nhùng kh6 khan gi so vai Cân GiuQc không? (BTV ghi rnÔi nhugc

di~m/kh6 khân vào rnQt dong riêng bi~t):
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2.50. Anh/ch! danh gia thé nào (tôt han, nhl1 nhau, xâu han) vê cac

m~t sau dây cua 'l'P. HCM so vâi a quê cü t;;ti Cân GiuQc cua anh/ch!?

Muc d9 danh gia (EnV 9é;lch chéo vào

Cac mliit danh gia, so sanh
ô thich h<;1p)

TP.HCM NhLl nhau TP. HCM Không biét

tût hdn kém hdn

Ma muc d9 danh gia 1 2 3 4

vé công vi$c, thu nh~p cùa anh/chi

vé diéu ki$n hQc hành cùa con cai

vé diéu ki$n nhà Ci và cac ti$n nghi

gia dinh

vé ch<;1 bua, mua ban

vé v$ sinh môi trLlong

vé diéu ki$n cham s6c suc khôe

vé diéu ki$n vui chdi giài tri

vé giao thông di l<;li

vé an ninh tr~t tl,t xa h9i

vé tinh làng nghTa x6m

2.51. Theo anh/chi thi vi~c di chuyên khôi Cân GiuQc dê sinh sông t;;ti

TP.HCM là diêu tôt hay không tôt dôi vâi ban thân anh/chL dôi vâi

x6rn1âp cua anh/ch! a Cân GiuQc và dôi vâi nl1âc ta n6i chung? (DTV

khoanh tron vào ma sô thich hçtp vâi a, b và c):

a) Bôi vâi ban thân gia dinh anh/ch!?

1. Tôt 2. Không tôt 3. Không biét

b) Dôi vâi kh6m, âp aCân GiuQc?

1. Tôt 2. Không tôt 3. Không biét

c) Dôi vâi dât nl1âc ta n6i chung?

1. Tôt 2. Không tôt 3. Không biét

2.52. Nhin chung anh/ch! co hài long vâi vi~c chuyên dén TP.HCM
không?



385 __________________ Bàng hOi diéu tra.

1. Rc1t hài long

2. Hài long

3. Binh thztàng, kho noi

4. Không hài long

5. Rc1t không hài long

2.53. Anhlch! co thg vui long cho bié't t~i sao anhlch! l~i thây hài long

(ho~c không hài long) vâi vi~'c chuygn dé'n TP.HCM?

Ly do hài long/không hài long: ..

PHÂN HÔI vÊ NHUNG DIj KIÉN TRONG Tu'dNG LAI

2.54. Anhlch! co d\f d!nh sÔng lâu dài Cl TP. HCM không?

1. Co ---.. Chuyln sang phà,n phang vc1n vê diêu ki~n nhà a
2. Không ---.. Ti€p tll-C hai câu hai 2.55

3. Không bi€t, chzta co dl! tinh gi

2.55. Anhlch! co thg cho bié't ly do t~i sao anhlch! không co y d!nh

sÔng lâu dài t~i TP.HCM? (DTV hoi 3 ly do chinh và khoanh tron vào

nhùng ma sÔ thich hçtp):

A. Ké't hôn

B. Ly d!

C. Doàn tl,l gia dinh

D. Mâu thuan vâi gia dinh

E. Mâu thuan vâi hàng xom

F. Tim nai chùa b~nh tÔt han

G. Diêu ki~n cham soc sûc khoe,
kham b~nh Cl dây không tÔt

H. {j dây không co vi~c làm

1. {j dây thu nh~p qua thâp

J. Tim nai h9C hành tÔt han

K. {j dây không co diêu ki~n

h9C hành

L. Cac diêu ki~n sÔng khac
không tÔt

M. Không thich cUQc sÔng Cl
TP

N. Thùa ké' tài san (nhà clîa
dât dai)
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O. Dâ hoàn thành nghla VI,! quân slf

P. Ly do khâc (ghi ro) : .

2.56. Anh/chi dâ co dlf dinh se rài TP di tinh, TP ho~c nl1âc nào?

99. Chzta biêt

98. Së tra uê quê aCân GiU9c

Së di tlnh/TP hoèj,c nu'oc (ghi ra):

2.57. Anh/chi dlf dinh khi nào se chuyên di khoi TP HeM? (DTV

khoanh trèm vào câu tra lèli thich hQ'p) :

1. Chzta dên 1 théLng nùa

2. Tù 1-3 théLng nùa

3. Tù trên 3 théLng dên 6 théLng nùa

4. Tù trên 6 théLng dên 12 théLng nua

5. Tù trên 12 théLng dên 2 nam nùa

6. Han 2 nam nùa

7. Không biêt, chzta co dl! tinh Cl/- th€

DIEU TRA VlÊN CHUYÉN SANG PHONG VAN NGUOI DAI
DIJ~~N HGDVÉ DIEU KI~N NHÀ (J. NÉu NHIEU HÔ CÙNG (J

CHUNG 1 NHÀ (KHÔNG PHÂN BIÊT DIÊN TicH CHUNG
RIÊNG), DTV CHI CÂN PHONG VAN 1 PHIÉU CHO TAT cA

cAc HÔ S6NG CHUNG CÙNG 1 NHÀ.
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BAN DINH CHINH

Trang Dong Xin SÙ'a lai
2 2

,
"TÔng l~nb su' " sùa l~i thànb "TÔng Lânh sv " 1

5 12-23 GiéJi thi~u tÔ chU'c CEPED, sùa lai thànb : Trung tâm Dân so và

Phal triên (CEPED) nU'éJc CQng hoa Phap ngày nay là mQt nbom

nghiên cÛll kboa hoc du'Ç1C thành l~p tu INED, IRD và cac tru'è1ng

D~i h9C Paris 1, Paris V và Paris X.

CEPED khuyên khich, t6 chuc và hÔ IrÇ1 nhùng h~ Ih6ng nghiên

cÛll bâng cach hÇ1p tac véJi nbùng IÔ chuc nghiên cÛll cac nu'éJc

dang phal triên trong linb Vl,l'c dân so và phat triên. Quan h~ véJi

cac <tinb chê thànb viên cùa nbom nghiên CÛll và cac Mi tac a
cac nu'ék dang phât triên, CEPED thVc hi~n cac công viêc nbu'

1 1

1 ôào t~o, cung câ'p tu' li~~, nâng cao châl lu'dng yà tu' vân kY thuât.

CEPED nh~n du'ÇlC sV hô trÇ1 manh me tu BQ Ngoai giao Phâp.

5 27 "Nhà xuat ban Karthala" sùa lai thành "Nhà xuit ban TP.HCM".
1

Ban
.,.<

Phâp cùa -' sach này du'Ç1C xuâ-t ban bdi 1t,~" lT quyen.........uë

Nhà xuât ban Karthala, Paris, nam 2002.

9 15 ZE Vùng diêu tra: Xin x6a dong này

Thiêu anh bang v và VI (diêu tra t'i-i TP.HCM)

Trang 110- Bâng 6 xin sùa hu:

HO':!t dçmg chinh Chù hô phan theo gioi tinh 1

1 Nam Nil Télng so
1

Xay di1ng 87.5 , ..., l: 100.0 ,
J_.• _'

i
Công nhan vién chdc 81,5 18.5 100,0

Công nghiçp 77,6 22,4 100,0

Giao thông v~n tài 72,7 27,3 100,0

Chân nuôi/danh bât thuy sàn 71,9 28,1 100.0

Tr6ng tr9t 67,0 33,0 100,0

Th\1àng m,:!i 57,3 42,7 WO,O

Dich "1,1 (trit giûp vi~c gia dlnh) 55,6 44,4 100,0

Kbac 51,5 48,5 100,0

Giup viêc .e:ia dlnh 36,1 63.9 100,0

T6ng so 65.8 34.2 100.0

T6ng so m§u diêu tra 1.427 742 1 2.169



Vü Thj Hông

Chuyên viên quy hO(lch dô tht t(li
Vi,ên Kinh té Thành phô H6 Chi
Minh, chuyên nghiên CUu vi quy
hO(lch dô tM, giao thông ca sa hÇl
tâng cùng nhu cac van di vi di
dân và dô tM hOa.

Bà da diiu hành nhiiu d'If an
nghiên CUu tTong khuôn kM hllP
tac quôc tévà thé hifn thành th(lo
công tac tu vân tTong cac lanh vve
này.

Patrick Gubry

Chuyên viên dan sô t(li Vi.ên
Nghiên CUu phat trién, chuyên
nghiên CUu vi di dân và d6 thi
hoa, nhûng môi quan ht dan sô
véJi môi truàng.

Sau m9t tMi gian dài c6ng tac t(li
Caméroun và th'lfc hi.ên nhiiu
chuyén công tac t(li cac quôc gia
cMu Phi khac, ông da tham gia
nhiiu d'If an nghiên cUu t(li Vitt
Nam, nai 6ng co mQt thai gian
luu tm. Dr;tc bitt 6ng da biên tl)P
m(>t c6ng tnnh U)P thé vi dan so
và pMt trién a Vitt Nam dUllC
nhà xuat ban Karthala ân hành.

Lê Van Thành

Chuyên viên dan s6' t(li Vitn
Kinh téThành phôH6 Chi Minh,
chuyên nghiên c'liu vè di dan và
dôthihOa.

Sau m9t tMi gian công tac tçli
Nha Trang tTong khuôn kM quy
hO(lch vùng lanh tM, ông da
tham gia nhiiu d'If an nghiên CUu
vi d6 tht hoa và co nhiiu dônggôp
tTong linh vvc dân s6' và d6 thi
hoa. .



NHONG CON DUONG
VÊTHÀNHPHO

Tù m(Jt phu(Jng phâp tiép c(ln â(Jc ââo, theo

doi nhl1ng nguài nh(lp cu tù m(Jt vùng ââng

bling sông Cuu Long, m(Jt nhôm câc nhà

nghiên cuu v6i nhiiu linh V1j:C khâc nhau âd

tÇlO âiiu kifn cho không nhl1ng câc nhân v(lt

ehinh, nhl1ng nguài nh(lp cu mà con nhl1ng

nguài thân cua hÇJ con alq,i làng quê, nôi lên

nhl1ng suy nghz cua hÇJ. V6i hÇJ, tién trinh di

ehuyén tù nông thôn ra thành tht âU(Je cdm

nh(ln là ieh l(Ji và âô là m(Jt tién trinh không

thé âdo ngu(Jc. Nhl1ng thành viên cua âài

sông xa h(Ji ain quan tâm âén hi.ên tU(Jng này

nhlim làm gidm thiéu eâc tâe nhân tiêu e1j:C và

phât huy câe mij,t tich e1j:c. Câe tâc nhân này

âU(Jc trinh bày ro trong tâe phâm.

GIA: 70.000d
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