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TP.HÔ Chi Minh và Hà NÇ)i là hai dô thi lân nhât cua Vi~t Nam vê
dân 56 và tiêm nâng kinh tê'. Trang nhùng nâm gân dây, gia tâng dân 56
là yê'u t6 quan tr9ng dân dê'n 51;1 phat triê'n kinh tê' cua hai thành ph6 này.
Tuy nhiên, t~i TP.HÔ Chî Minh, cùng nhu Hà NÇ)i, 51;1 gia tâng dân 56 gây
ra nhùng vân dê phûc t~p cha qua trlnh phat triê'n dô thi. f)~c bi~t, phat
triê'n dô thi làm gia tâng di chuyên trong thành ph6.

1

Nghiên cûu này là k€t qua cua sv: hqp teic giùa Vi~n Nghiên cûu vi sv: Phat tri~n, Paris
(IRO), Vi~n Nghiên cûu Kinh t€ TP.HÔ Chi Minh (IER) và Trung tâm Oân 56 cua
Tnlong D~i hQc Kinh t€ qu6c dân Hà N('>i. Chl1ng tôi cam an cac nhà nghiên cûu co
tên dllâi dây vi sv: dong g6p cua hQ cho dv: an nghiên cûu, nhùng nglloi dâ cho phép
vitt và biên t~p chllang này: D1l Phllâc Tân, Gilles Greneche, Patrick Gubry, Lê Thl
Hllang, Lê VAn Thanh, Nguy~n Qu6c Huy, Nguy~n Th€ Chinh, Nguy~n Thl Thiéng,
Nguy~n Thl Tllong Vân, Ph~m Thl Thanh Hién, Ph~m Thuy Hllang, Ph~m VAn Khi€t,
Tr~n Thl Thanh Thuy, Vü Hoàng Ngân.
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Di chuyin nQi th!
T~i Vi~t Nam, sv di chuy~n cua dân cu d~c bi~t gia tâng tU sau khi
thvc hi~n chinh sach d6i m~i kinh tê' nâm 1986. Nê'u nhu di dân là ml,lc
tiêu cua nhi~u cUQc nghiên cûu thi di chuy~n trong ph~m vi nhùng thành
phÔlôn, d~c bi~t là hai trong s6 tl.;l di~m dân cu l~n nhâ't, TP.H& Chf Minh
(5 tri~u dân, trong d6 3,7 tri~u dân khu vvc dô thi t~i thè1i di~m 19992)
vân côn it dUÇ1c biê't dé'n. 56 li~u T6ng di~u tra dân s6 1989 và 1999 cho
th~y chênh l~ch di dân tU trung tâm ra vùng ngo~i vi luôn lôn hetn O. Di
chuy~n nQi th! tâng nhanh trong b6i canh dô thi hoa phât tri~n m~nh và
trd thành vâ'n d~ mâ'u ch6t cua quy ho~ch dô thi. Xu hu~ng phât tri~n
này và cac chinh sach dUÇ1c ap dl,lng làm thay d6i không gian s6ng cua
nguè1i dân duôi g6c dQ môi truè1ng (theo chi~u hu~ng t6t hetn) và t~o ra
xu huông tâng khoang cach di chuy~n trong cUQc s6ng hàng ngày (theo
chi~u hu~ng x~u di).

Di chuyê'n nQi thi (di chuyê'n trong ph~m vi mQt dia bàn hành chinh
d hai thành phô) bao g&m di dân nQi thi hay di chuy~n nhà d (di chuy~n
nhà d trong ph~m vi mQt detn vi hành chinh), và di chuy~n t~m thè1i, trong
d6 c6 di chuy~n con Uc3. Di chuy~n nQi thi làm tâng sv thié'u hl,lt v~ cd
sd h~ tAng dô thi và phuetng ti~n giao thông do huông di chuy~n t~p trung
qua nhi~u vào khu vvc ngo~i thành, ndi mà cd sd h~ tAng và phuetng ti~n
giao thông v6n da kh6 khân. Trên thvc tê', cd sd h~ tAng dô thi d TP.H&
Chi Minh và Hà NQi không nhùng qua l~c Mu, di~u này nhi~u lAn da
dUÇ1c nh~n m~nh, mà côn phân b6 không d&ng d~u v~ m~t dia ly và theo
logic thông thuè1ng không t&n t~i d khu vvc ngo~i thành m~i duÇ1c dô thi
hoa trong thè1i gian gAn dây.

Phuetng thûc di chuy~n trong thành ph6, xu hu~ng phât tri~n v~ nhu
du hàng ngày rua dân cu d6i v~i sv thay d6i không gian sÔng, trong b6i
canh dô thi hoa phât tri~n m~nh và dân s6 dô thi gia tâng dUÇ1C dV Mo
trU~c là nhùng v~n d~ quan tr<;mg dn dUÇ1c nghiên cûu và tinh dê'n trong
qui ho~ch dô thi.

Nghiên cûu d~c thù dlla trên cUQC di~u tra hQ gia dinh
Th! an hÇ1p tac nghiên cûu v~ «di chuy~n nQi thi d TP.H& Chi Minh
và Hà NQi» dUÇ1c thvc hi~n trong khuôn kh6 Chuetng trinh Nghiên cûu
2

3

DAn 56 dO thl theo dia ph~n hành chinh cua T6ng diêu tra dAn 56 là 4,2 tri~u ngltèli.
Di chuy~n hàng ngày l~p di ~p l"i.
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dô thi vi sv. Phat tri~n (PRUD) da g~n kê't Vi~n Nghiên cûu Kinh tê'
TP.HÔ Chi Minh, Trung tâm Dân 56 D~i hQC Kinh tê' qu6c dân Hà NQi
và Vi~n Nghiên cûu vi sv. Phat triên Paris trong mQt công trinh nghiên
cûu t~p thê mang tinh châ't 50 sanh (Gubry và cQng sv./ 2002 và 2004/
IRD, IER, CP/ 2004).
Phucmg phap nghiên cûu dQc dao v~i mQt cUQc di~u tra chQn mâu cac
hQ gia dinh (j hai thành ph6 Vi~t Nam da cho phép giàm t6i da ành hufulg
cua sv. t~p trung qua mûc vào mQt dia bàn nghiên cûu/ mQt hi~n tuqng it
duÇ1c tinh dê'n trong cac nghiên cûu tru&4. Trên thv.c tê'/ kê' ho~ch khào
sat gÔm hai giai do~n, v~i mâu nghiên cûu dUÇ1C lv.a chQn theo cach chQn
mâu ngâu nhiên may m6c. Giai do~n d!u, thiê't l~p danh sach cac t6 dân
ph6. Ta danh sach toàn bQ t6 dân phô' cua cac qu~n huy~n, lv.a chQn ngâu
nhiên cac t6 dân ph6 M thv.c hi~n di~u tra. Sau d6 chung tôi xu6ng thv.c
dia l~p danh sach cac hQ gia dinh cua cac t6 dân phô' duÇ1c lv.a chQn5• éJ
giai do~n 2/2.000 hQ gia dinh (8.624 ca nhân) (j TP.HÔ Chi Minh và 1.500
hl? gia dinh (5.971 ca nhân) (j Hà NQi da dUÇ1c lv.a chQn tham gia vào cUQc
di~u tra. CUQc di~u tra dUÇ1C thv.c hi~n vào thang ba và thang tu n~m 2003.
Di~u tra h<;> gia dinh d~ c~ p dê'n sv. di chuy~n con l~c và di chuy~n
t~m thâi cua dân eu ding nhu lich sU' di chuy~n. CUQc diêu tra cung câ'p
nhùng thông tin v~ d~c trUng dân 56 và hQ gia dinh cua cac hQ gia dinh

di chuyên và không di chuy~n, Hch sU' di chuy~n cua nhùng nglièfi m~i di
chuy~n trong thèfi gian g!n dây, di chuy~n t~m thâi, y kiê'n/quan diêm v~
sv. di chuyên, và nhùng dv. dinh tucmg lai liên quan dê'n di chuyên. Bàng
hoi bao gÔm nhùng câu hoi cho phép thu th~p thông tin dinh IUÇ1ng và
dinh tinh. Di chuyên nQi thi c6 t!m quan trQng ngà y càng t~ng d6i v~i sv.
phat triên dô thi mà chung ta c6 thê dv. doan là râ't m~nh më trong nhùng
n~m t~i t~i hai thành ph6 l~n rua Vi~t Nam.
Phân tich kê't quà T6ng di~u tra dân 56 n~m 1999 cho phép b6 sung
thông tin v~ luÔng di dân (thay d6i ndi eu trU trong ph~m vi cac dcm vi
hành chinh cua hai thành phô).

4

5

Sai l~ch th6ng kê do sI! diéu tra nhiéu ca nhân gi6ng nhau trong mâu nghiên rou. Vi
v~y anh hUClng Mn tinh d~i di~n cua mâu.
Cac huy~n Cd Chi, CAn Giè1 CI TP.H6 Chf Minh và huy~n 56c S<1n CI Hà N!')i vb côn
là khu vl!c nông thôn nên không dUÇ1c chQn dé khao sato Cu!')c diéu tra dUçlc tiê'n hành
t~i 20 qu~n, huy~n CI TP.H6 Chi Minh và Il qu~n, huy~n cua Hà N!')L ChUng tôi htu
y ràng vi~c phân chia l~i dja gi(Îi hành chinh dli t~o nên hai qu~n m(Îi t~i mÔi thành
ph6 vào thang 11 nâm 2003. (1 dây cMng tôi slÎ d\lng sI! phân chia hành chinh tni(Îc
tMi diém này.
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Ké't lu~n rut ra tif TÔng diêu tra dân s61999: dân cù d,ch
chuyin vê ngo~i ô
T6ng diêu tra dân s6là công Cl,1 không tM thay thé' dê' nghiên cûu di
dân (thay d6i nC1i cli tru) vê m~t dia 19 mQt cach chinh xac, bài vi no xem
xét mQt cach toàn di~n cac sai s6 trong thu th~p s61i~u. Tù s61i~u T6ng
diêu tra dân s6 ng1iài ta c6 thê' nghiên cûu mQt cach d~ dàng st! nh~p cli
vào mQt vùng nào do (vùng qui h,1 nhùng ng1iài nh~p cli) ding nhli st!
xu~t cli tù vùng này (vùng xu~t cli vê khâp cac dan vi hành chinh cua d~t
nliâc, th~m chi cac nli& khac trên thé' giâi).
Té;li TP.HÔ Chi Minh, né'u xem xét dân s6 tù 5 tu6i trà lên vào thài
diê'm 1999, 83,7% s6ng 4li nC1i cli tn1 hi~n nay vào nâm 1994, tûc là 5 nâm
trliâc thài diê'm T6ng diêu tra, 6,7% s6ng à qu~n khac té;li TP.HÔ Chi Minh,
9,3% s6ng à tinh khac và 0,2% s6ng à nliâc ngoài.
Té;li Hà NQi, ty l~ Wang ûng là: 87,7% không thay d6i nhà à tù nâm
1994 dé'n 1999,4% s6ng té;li qu~n khac trong Hà NQi, 8% s6ng té;li tinh khac
và 0,3% s6ng à nliâc ngoài. Nhln chung, dân s6 Hà NQi c6 ve «6n dtnh»
han, và tY l~ gia tâng thâp han à TP.HÔ Chi Minh chut it.

à nhiêu nliâc, tuy theo diêu ki~n cua dia phliang và d~c thù cua cac
thành ph6, nhùng ngliài nh~p cli thliàng chuyê'n nhiêu dé'n khu vt!c
trung tâm, ho~c ra ngoé;li thành. à Vi~t Nam, té;li ca TP.HÔ Chi Minh l~n
Hà NQi, co thê' th~y ra là nhùng ngliài nh~p cli lia thkh chuyê'n dé'n
nhùng qu~n ven dô g~n trung tâm. Té;li TP.HÔ Chi Minh, trong giai dOé;ln
tù 1994 dé'n 1999, 62,3% nguài nh~p cli s6ng té;li cac qu~n sau (theo mûc
dQ quan trçmg giam d~n, chI tlnh dé'n cac qu~n thu hut ft nhât 5% ngliài
nh~p cli): Tân Blnh, Gà V~p, Thu Wc, Blnh Chanh, Blnh Thé;lnh, Qu~n
12 và Qu~n 9. Ba trong s6 5 qu~n mâi dliqc dê c~p dé'n trong danh sach
này (Qu~n Thu Wc, Qu~n 12 và Qu~n 9 là cac qu~n mâi). Té;li Hà NQi,
70,7% ng1iài nh~p cli trong cùng giai dOé;ln s6ng té;li nâm qu~n, huy~n sau
dây: D6ng Da, C~u Giây, Hai Bà Tning, Thanh Xuân và Tù Liêm, trong
do C~u Gi~y và Thanh Xuân là hai qu~n mâi.
T6ng diêu tra dân s6 ding cho phép nghiên cûu vê di chuyê'n nQi thi
té;li TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi.

à ca hai thành ph6, di chuyê'n nhiêu chi quan sat th~y à cac qu~n nQi
thành và cac qu~n huy~n ngay sat trung tâm. Khu vt!c nông thôn h~u nhli
không c6 st! di chuyê'n trong giai dOé;ln 1994 dé'n 1999 rua dân s6 tù 5 tu6i
trà lên, bài vi cac huy~n dliqc lt!a ch<;m phân tich là Cu Chi, Nhà Bè hay
C~n Già (à TP.HÔ Chi Minh) ho~c huy~n S6c Sdn (à Hà NQi). Vi v~y, chung
tôi se chi quan tâm dé'n nhùng di chuyê'n trong thành ph6 (biê'u dÔ 1 và 2).
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à cà hai thành phÔ s6 ngttèfi nt nQi thành chuyên ra ngo~i thành lân
hem s6 nguèfi nt ngo~i thành chuyên vào nQi thành, diêu này dân dê'n hi~n
ttiÇ1ng «gian» dân. St.! di chuyên này chù yê'u là do gia dâ't éI nQi thành
tang vi ngày càng c6 nhiêu ngttèfi muÔn mua. St.! djch chuyên côn dUÇ1c
thuc dây do chinh sach giân dân mà chinh quyên thành ph6 thl.!c hi~n
nhâm giàm dân s6 t~i mQt sÔ khu vt.!c trung tâm c6 m~ t dO dân sô qua
cao và thiê'u v~ sinh.
T~i TP.HÔ Chi Minh, nhùng khu vt.!c dô thj c6 kinh nhâ't trél thành ,
nhùng vùng xuâ't cu cua di dân nOi thj. D6 là cac qu~n 1, 3, 10 (khu
vt.!c Sài Gôn), 5, 6, 11 (khu vl.!C ChÇ1 Lân), Binh Th~nh, Phu Nhu~n (vùng
Gia Djnh).

Cac qu~n c6 dân dê'n thuèfng là qu~n ngo~i thành gân trung tâm, c6
thê coi là nhùng qu~n «dô thj» nhu Tân Binh (gÔm dâ't nông nghi~p và
doanh tr~i quân dQi mâi dUÇ1c xây dt.!ng, cac khu nhà t~p thê') ho~c nhùng
qu~n mla dô thj nhu qu~n 12 (gÔm nhà bi~t l~p), ho~c nhùng huy~n vân
côn «nông thôn» nhu Binh Chanh (gÔm khu công nghi~p mâi và cac nhà
t~p thê vâi t6c dQ dô thj hoa râ't nhanh). Cac vùng «mâi» c6 khà nang t~o
nhiêu vi~c làm trong linh vt.!c công nghi~p nhu Thu Wc, Qu~n 7 ho~c
Qu~n 2 vâi Th! an vê nhà éI Thù Thiêm cüng c6 kha nang thu hu t dân eu.
Tuy nhiên, anh huélng cùa vi~c phât triê'n dl.! an «Nam Sài Gôn» t~i qu~n
7, huy~n Nhà Bè và Binh Chanh vân chua thâ'y rô trong giai do~n chung
tôi tiê'n hành quan sat.
Qu~n 8 và qu~n Binh Th~nh dÔng thèfi là khu vl.!c nh~p cu và xuât cu.
Phân tich éI câ'p phuèfng cho phép ly giâi diêu này, mQt s6 phuèfng là diêm
xuât cu, mQt s6 khac là diêm thu hut dân cu, nhUng cüng chinh cac qu~n
này l~i là vùng trung chuyên t~m thèfi tâi cac qu~n xa trung tâm hO'n nhu
qu~n Gô Vâ'p (d6i vâi Binh Th~nh) và Binh Chânh (dÔi vâi qu~n 8) tuy
theo mûc dQ tang gia dât.

CuÔi cùng, qu~n 4 là qu~n c6 sûc «dây» m~nh nhâ't trong giai do~n
1994 dê'n 1999~ Qu~n này g~p vâ'n dê râ't nghiêm trçmg vê môi tnièfng, do
c6 cang và râ't nhiêu cd sél công nghi~p.
T~i

Hà NQi, hi~n ttiÇ1ng giân dân cüng duÇ1C cam nh~n kha rô éI nhùng
qu~n nQi thành c6 kinh nhât (Hoàn Kiê'm và Ba Dinh), ndi gia dâ't qua cao.
Nhung xu huâng v~n dQng éI cac qu~n trung tâm khac l~i không giÔng
nhu v~y. MOt sÔ ngttèfi nt qu~n Hai Bà Trttng chuyê'n den qu~n D6ng Da,
n6i tiê'ng là qu~n «sang trçmg» và gân trung tâm nhâ't, m~c dù gia dâ't éI
dây cüng cao nhu éI cac khu phÔ c6. C6 hi~n ttiÇ1ng chQn IQc dân cu do st.!
phân hoa ngày càng tang vê thu nh~p. D6ng Da là mOt qu~n trung
chuyên, tiê'p nh~n nhùng ngttèfi nh~p cu dê'n nt cac qu~n trung tâm thành
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ph6 và qu~n Hai Bà Tntng, và là ndi xuâ't cu rua nhüng nguèli nghèo hetn
dén ngo~i ô nhu q~n c4u Giâ'y và huy~n Thanh Tri.

Nhln chung, nhüng qu~n, huy~n ngo~i ô g!n trung tâm là nhüng khu
vvc thu hut nh~p cu: Thanh Tri, Thanh Xuân, C4u Giây và Tây HÔ. Khu
vt!c này c6 3 q~n «dô tN» m~i6.
Phân tich m~t 56 tiêu chi nhân khâ'u hQc n6i b~t t~i hai thành phÔ Mn
là Hà N~i và TP.HÔ Chi Minh cho thâ'y c6 st! tl1etng dÔng kha l~n, st! tl1etng
dÔng này c6 thê gây ng~c nhiên Mi vi hai thành ph6 c6 nhüng d~c diêm
kinh té xii h~i và dia 19 Wc nhau, chua kê dén lich sû «chia c~t» hoàn
toàn trong m~t thèli gian dài. Tuy nhiên, hai thành ph6 ding c6 nhüng nét
d~c thù dang chu 9.
Diêm chung cua hai thành ph6 duÇ1c d~ c~p (j dây là hi~n tl1Ç1ng «giiin
dân» tù cac khu ph6 trung tâm ra cac qu~n ngo~i thành gân trung tâm.
Di chuyên n~i tN xuâ't hi~n g!n nhu m~t hi~n tl1Ç1ng m~i trong di~u
ki~n d6i m~i

kinh té và phân h6a giàu nghèo du~i anh hu(jng cua d6i m~i

kinh té.
Ca hai hi~n tl1Ç1ng này d~u duÇ1C ghi ~n trong qua trlnh tai t~o l~i
khu vvc dô tN mà Mu qua v~ cd s(j ~ t!ng và giao thông dô thi cMng
h~n, v~n côn là vâ'n d~ dang 10 ng~i trong qua trlnh phât triên, d~c bi~t
là (j cac vùng ngo~i ô.

6

Qu~n Thanh Xuân là m"t tnt~g ht;1p d~c bi~t, vi dUQc târo ra tU qu~n D6ng Da và
~r nhâp thêm mOt

s6 xii. nông thÔn

~ khu vllc ngo~i thành.
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Hinh 1: TP.HÔ Chi Minh. H1i6'ng di chuyin nQi thi chinh giùa cac
qu~n giai dOéJn 1994 và 1999 (dân s6 tif 5 tu6i trÔ' lên vào th()i diim 1999;
di dân thu~n tuy tif 1000 ng1i()i trÔ' lên)
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Hinh 2: Hà NQi. Hu'6'ng di chuyên nQi thi chinh giùa cac qu~n,
huy~n giai do~n 1994 và 1999 (dân s6 tu 5 tuÔi trO' lên vào thà'i diêm
1999; di dân thuân tuy tu 500 ngu'à'i trO' lên).
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D~c tning dân sÔ và cac h(> gia dinh du'Q'c diêu tra
Nhùng thay d6i xa hQi luôn quyêt dpm ban chat, d~c diêm và chûc
nang cua gia dinh. Tù nam 1975 xa hQi Vi~t Nam da co nhùng thay d6i
sâu sâc. Vi~t Nam da chuyên d6i tù mN xa hQi co chiên tranh và nên kinh
te ke hOé;lch hoa t~p trung sang nên kinh te thj tnià'ng (d nông thôn mÔi
gia dinh dêu trd thành mQt dem vj san xuat và tiêu thu). Kinh te nông
nghi~p lé;lC h~u trd thành ml;!c tiêu ccii t6 theo chiêu huâng cd khi hoa, hi~n
dé;li hoa dân den mûc sÔng dân cu duÇic ccii thi~n dang kê, nhung ding
làm xuat hi~n hi~n tu'Çing di dân nông thôn-dô thj khi co st! t~p trung hoa
dit dai và khai thac nông nghi~p. Nhùng thay d6i trong hOé;l t dQng và thu
nh~p anh hudng den mÔi quan M giùa cac thành viên trang gia dinh. Vi~t
Nam tù hO the cô l~p và nhanh chang hoà nh~p vào dà'i sÔng kinh te và
xa hQi cua khu vt!c và qu6c te. Xu huâng bien dQng này làm xuat hi~n
mâu thuân giùa cac the h~ vê cac gia tri nhu nh~n thûc cUQc s6ng, phuemg
phap làm vi~c, tinh yêu, hôn nhân, gia dinh ... Trang suÔt 25 nam cuôi the
ky xx, nhat là tù khi chinh sach d6i mâi duÇic ap dl;!ng vào nam 1986, xu
huâng bien dQng này da làm thay d6i mQt cach cd ban và trtfc tiép xa hQi
Vi~t Nam. Diêu này cho phép dua ra gia thuyet sau dây: gia dinh Vi~t
Nam noi ChW1g, gia dinh té;li hai thành phÔ lân là HÔ Chi Minh và Hà NQi
noi riêng, da thay d6i sâu sâc: mûc sinh giam mé;lnh, st! ttf chu cua phl;!
nù tang, bât dâu qua trinh hé;lt nhân hoa vâi «st! tach hQ» cua the h~ tre ...

Cac dijc tntng dân

so -xii hqi, kinh té rua dân cil

Phân tkh cd cau dân sô theo giâi tinh té;li TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi
cho phép ru t ra nhùng ket lu~n sau: té;li TP.HÔ Chi Minh, tY l~ dân sÔ nù
cao hem ty l~ dân sÔ nam (51%), trang khi do té;li Hà NQi, tY l~ này kha
cân bâng. DÔng thà'i chung tôi cùng thay râng, trang sÔ nhùng ngttà'i di
cu, nù chiem ty l~ lân, diêu này té;lo nên mQt trang nhùng nét d~c thù cua
mQt sÔ thành phÔ Dông Nam Â.
Cd cau dân sÔ theo tu6i cua TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi c6 nhùng nét
tu'emg dÔng: tY l~ tre em thap do ap dl;!ng ke hOé;lCh hoa gia dinh ph6 bien,

thap dân sÔ phinh ra d dQ tu6i lao dQng duâi anh hudng cua di dân nông
thôn-dô thj và tY l~ dân sÔ già tu'emg dÔi cao. â ca hai thàI).h phÔ, dân s6
không càn qua tre và co thê noi râng dân sÔ da bât dâu già (xem sd dÔ
3)7. Trang nhom tu6i 10-14, ty sÔ giâi tinh (sÔ tre em nam trên 100 tre em
nù) rat cao, khoang 111 té;li TP.HÔ Chi Minh và 119 té;li Hà NÔi. Diêu này
7

M(>t 56 diêm bât thtlà'ng cua thâp dân 56 là do kich thtlâc m~u h<;tn ch€.
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c6 th~ là do h~u qua ghin tiê'p cua vi~c giam sinh, c6 liên quan dê'n vi~c
n~o thai do h,ia chçm giâi tinh, cac c~p vq chÔng thu'àng mu6n c6 mQt con
trai, cüng gi6ng OOu' hi~n tu'qng dà tùng xây ra é1 cac nu'âc châu A (Trung
Qu6c, An BQ, Hàn Qu6c, Bài Loan...); c!n nghiên cûu sâu v~ n~o pM thai
M c6 th~ khâng dinh cMc cMn di~u này.
TP. H6 ChI Minh
Th6i
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Hinh 3: Thap tu6i dân 56 cua TP.Hd Chi Minh và Hà NQi
Iy l~ dân cu' c6 ndi sinh và ndi s6ng hi~n nay trùng OOau éJ Hà NQi
cao hdn é1 IP.HÔ Chi Minh. Chi c6 67,8% ngu'ài dân sinh éJ IP.HÔ Chi Minh
và hi~n t~i v~n s6ng éJ dây, trong khi d6 tY l~ dân cu' sinh và hi~n nay v!n
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s6ng t~i Hà NQi là 76,3%. Ty l~ nhùng ngu'ài c6 gia dinh 6 Hà NQi cao han
6 TP.HÔ Chi Minh, 71,3% 50 vâi 63,1 %. Nhùng ngu'ài di chuy€n vê Hà NQi
dên tù cac tinh phia bâc, chu yêu là tù DÔng bàng sông HÔng (14,9%).
Ngu'qc l~i, nhùng ngu'ài di chuyên vê TP.HÔ Chi Minh dên tù khâp cac
vùng cua dât nu'âc, trong dé chu yêu là dân cu' tù dÔng bàng sông Cùu
long (9,8%), sau dé dên dÔng bâng sông HÔng (6,2%), tiêp theo là cac tinh
Dông Nam BQ (4,2%) (biêu dÔ 4). Sûc hâp dân cua TP.HÔ Chi Minh và Hà
NÇ>i du'qc giâi thich bâng diêu ki~n kinh tê, xa hQi và dia ly thu~n lqi han
(d~c bi~t là càng biên lân 6 TP.HÔ Chi Minh), mûc dQ dâu tu' và qui mô
tht tru'àng lao dQng 16'11.
Qui dinh vê dang ky thu'àng trU vân con là mQt yêu câu cua lu~t phap
cân thl,tc hi~n 6· Vi~t Nam, nhung kh6ng vi thê mà di dân giâm di, n6 chi
làm phûc ~p thêm cUQc s6ng hàng ngày cua nhùng ngu'ài di chuy€n và
tiêp t!,lC gây cho hÇ) nhùng khé khan vê m~t xa h(>i. Ty l~ nhùng ngu'ài
dang ky hQ tjch t~i noi. hÇ) sinh s6ng té:li TP.HÔ Chi Minh thâp ho'n 6 Hà
NQi (80,7% 50 vâi 89,9%), diêu này cé thê là do thu tl,lC dang ky h(> khâu
da tÔn t~i 6 Hà NQi tntâc khi du'qc ap dl,lng t~i TP.HÔ Chi Minh và tY l~
khu vl,tc phi két câu 6 TP.HÔ Chi Minh cao han 6 Hà NQi. Tuy nhiên, giùa
hai thành ph6 rung c6 nhùng diêm chung, d6 là t6c dQ dô tht hoa gia tahg'
làm ânh hu'6ng dên nhùng ngu'ài di cu' và gây ra khé khan trong vi~c h~n
chê lUÔng di cu' ngày càng tango
S6 nam hÇ)c trung binh t~i TP.HÔ Chi Minh thâp han t~i Hà NÇ>i (7,1
nam 50 vâi 8,5 nam). Sl,t khac bi~t vê trinh dÇ> van hoa giùa hai thành ph6
chi thây 6 nhùng ngu'ài tù 15 tu6i tr6 lên. Ty l~ nhùng ngu'ài c6 trinh dQ
hÇ)c vân cao là 8,8% 6 TP.HÔ Chi Minh trong khi d6 ~i Hà NÇ>i, ty l~ này
là 19,5%. 56 nam hÇ)c trung binh ghim dân tù nQi thành ra ngo~i thành.
NhÙl chung, trinh dQ van hoa cua nam giâi cao han cua nù và khi tu6i
càng cao thi sl,t khac bi~t càng lân, diêu này phan anh nhùng nÔ ll,tc cua
Vi~t Nam trong thài gian gân dây vê giao dl,lc và sl,t thu hut nhùng tri
thûc co tài vê thu dô.
Ty l~ nhùng ngu'ài kh6ng du'qc dào t~o nghê là 80% t~i TP.HÔ Chi
Minh 50 vâi 60,3% t~i Hà NQi. Nêu nhu' d~i bQ ph~n nhùng ngu'ài di
chuyên vê TP.HÔ Chi Minh là dê tim vi~c, thi nguyên !Ùlân ph6 biên cua
tinh tr~ng di chuyên vê Hà NÇ>i là VI ly do hÇ)c t~p.
Hâu nhu' không c6 sl,t khac bi~t giùa Hà NQi và TP.HÔ Chi Minh vê
(tY l~ tu'ang ûng là 56,1% và
55,8%). Nhung tY l~ ngu'ài nQi trq 6 TP.HÔ Chi Minh l~i cao han hân Hà
NQi (11,3% 50 vâi 3,9%), Hà NQi là ndi phl,l nù tham gia vào tIlt tntàng lao
dQng ph6 biên han.

tY

l~ ngu'ài tù 13 tu6i tr6 lên dang làm vi~c
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Hinh 4: Phân bÔ ph~n tram dân cu' co ndi sinh không phai là TP,HÔ Chi Minh ho~c Hà Nc?i
theo tinh du'C1c sinh ra (do hQa cua Yves Blanca, IRD)
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Té;li TP.HÔ Chi Minh, linh vlf.c thu hut nhiêu nguài làm vi~c nhâ't là
công nghi~p và thu công nghi~p (27,6%), dich VlJ. (20,8%) và thuc1ng mé;li
(19,0%). Tuy nhiên èJ Hà NQi, linh vlf.c thu hut nhiêu lao dQng nhâ't vân
là nông nghi~p (24,8%), m~c dù huy~n thu~n nông Soc Sc1n không thuQc
di~n diêu tra. Dich vlJ. công dûng thû hai v~i 23,5%.
Gân mQt mla dân sô tù 13 tu6i trèJ lên èJ TP.HÔ Chi Minh làm vi~c
trong cac doanh nghi~p gia dlnh (43,8%), doanh nghi~p tu nhân ho~c
công ty trach nhi~m hùu hé;ln (27,7%). Nguqc lé;li, té;li Hà Noi, kinh té'
công và kinh té' t~p thti là hai khu vlf.c thu hu t nhiêu lao dong nhâ't
(58,5% tinh cho cà. hai khu vlf.C). à cà hai thành phô, nguài lao dQng chu
yé'u là nguài làm công an IUc1ng theo hqp dÔng không thài hé;ln ho~c
hqp dÔng co thài hé;ln, khoàng 58,7% té;li TP.HÔ Chi Minh và 61,8% té;li
Hà NOi.

fJi!c tnlng ma hq gia dinh: qui mô hq và mut s6ng
Du~i tac dQng cua nhùng thay d6i xâ hQi, cac ho gia dlnh pM t tritin
theo xu hu~ng thich nghi hc1n v~i hoàn cành xâ hQi m6'i nhUng vân
không hoàn toàn hO qua cac gia tri gia dlnh truyên thông Vi~t Nam. Theo
truyên thông, cac hQ gia dlnh thuàng co nhiêu con, nhung hi~n nay, té;li
hai thành phô, qui mô trung blnh cua hO gia dlnh co xu hu~ng giàm. Té;li
TP.HÔ Chi Minh, gia dlnh co tù 3 con trèJ lên chié'm khoàng 21% so v~i
15,1% té;li Hà NQi.

56 nhân khiu trung blnh cua mQt hQ gia dlnh té;li TP.HÔ Chi Minh (4,3
nguài) cao hc1n Hà NQi (4,0 nguài). Dé;li bQ pMn chu ho là nam gi6'i, nhUng
diêu ki~n lich sU' dâ làm cho tY l~ phlJ. nù làm chu hQ cao hc1n râ't nhiêu
so v~i cac nu6'c khac. Dông thài, tY l~ gia dlnh hé;l t nhân cüng cao: 55% té;li
TP.HÔ Chi Minh và 62,3% té;li Hà NQi.
Trong mQt cUQc diêu tra mang tinh châ't thài ditim nhu cUQc diêu tra
duqc thlf.c hi~n èJ dây, vi~c thu th~p thông tin chinh xac vê thu nh~p là râ't
kho do slf. sai l~ch thông tin khi d~t nhùng câu hai tn,tc tié'p. Vl v~y, dti
danh gia mûc sông dân cU, chung tôi llf.a chQn phuc1ng pha.p thu th~p cac
thông tin liên quan dé'n nhà èJ và dÔ gia dlJ.ng. Dti dua ra cac tiêu chi danh
gia, chung tôi chia cac hQ gia dlnh duqc phang vâ'n thành ba nhom theo
mûc sông: thâ'p, trung blnh và cao. Mûc sông dân cu té;li TP.HÔ Chi Minh
duàng nhu cao hc1n Hà NQi: tY l~ hQ gia dlnh co mûc sông cao là 14,7%,
trong khi do té;li Hà NQi tY l~ này chi là 11,4%. Nguqc lé;li, hQ gia dlnh co
mûc sông thâ'p tq.i TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi ttic1ng ûng là 37,3% và
39,6%. à cà hai thành ph6, càng xa trung tâm tY l~ cac hQ gia dlnh co mûc
sông thâ'p càng tango MQt diê'm khac bi~t giùa hai thành phô cân duqc nêu
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rD: t~i IP.HÔ Chi Minh, tY l~ cac hé) gia dinh c6 mûc s6ng thâp trong s6
cac hé) môi di chuyê'n trong 5 nâm g~n dây cao hdn cac hé) không di
chuyê'n; t~i Hà NQi, tinh hinh l~i trai ng1i<;1c b<1i vi cac hQ gia dinh di
chuyê'n c6 mûc sÔng cao hdn. à ca hai thành phÔ, tY l~ hQ gia dinh c6 mûc
sÔng cao trong sÔ cac hQ gia dinh di chuyê'n nhi~u hdn so vôi cac hé) không
di chuyê'n.
Nhi~u d~c tntng thuàng dU<;1c coi là biê'u hi~n v~ cach SÔng và suy
rua ng1iài dân IP.HÔ Chi Minh và Hà Né)i dU<;1c thây rD khi thvc hi~n
tra, d~c bi~t là khia qnh nâng dé)ng rua thu dô kinh t€ và vai trô tri
rua thu dô chinh tri. Ng1iài ta cüng ~n !My sv khac bi~t v~ di dân
hai thành phÔ.

Di chuyin nhà d:

nghi
di~u

thûc
giùa

Iy do, hinh thûc và h~u qua

5dc thai riêng cùa hai thành ph6 v~

ly do, hinh thU'c di chuyin

C6 sv khac bi~t giùa IP.HÔ Chi Minh và Hà Né)i v~ nguyên nhân
di chuyê'n. I~i IP.HÔ Chi Minh, 14p gia dinh là nguyên nhân ph6' biê'n
nhât cua di chuyê'n. I~i Hà NQi, nguài ta di chuyê'n vi muÔn c6 nhà
ré)ng hdn (27,4%); di~n tich nhà <1 tâng lên dang kê' dÔi vôi cac hQ gia
dinh này. Sv gia tâng v~ di~n tich nhà <1 d~c bi~t lôn dÔi vôi hé) gia dinh
trliôc khi di chuyê'n sÔng <1 cac qu4n nQi thành. à hai thành phÔ, mong
muÔn dU<;1c sÔng g~n ndi làm vi~c là nguyên nhân thû hai d~n dê'n sv
di chuyê'n, 13,2% t~i IP.HÔ Chi Minh so vôi 14,5% t~i Hà NQi. S6ng g~n
ndi làm vi~c c6 rtt nhi~u uu diê'm: tiê't ki~m thài gian di l~i và chi phi,
ft m~t moi hdn. I~i IP.HÔ Chi Minh, nguyên nhân thû ba d~n dé'n vi~c
di chuyê'n là mong muÔn c6 nhà riêng. I~i dây, rtt nhi~u hé) gia dinh
.muÔn tr<1 thành chu S<1 hùu nhà và cho r~ng nhà dtt là mQt tài san c6
gia tri lôn.

à IP.HÔ

Chi Minh ding nhu Hà NQi, di chuyê'n né)i thi chu yé'u là
di chuyê'n giùa cac qu4n né)i thành. Nguyên nhân cua di~u này là do
cac dich Vl,l kinh té' xii hQi và vân hoa <1 dây da d~ng hdn so vôi cac
qu4n ngo~i thành ho~c khu vvc nông thôn. Di chuyê'n nQi thi cüng dU<;1c
thvc hi~n ta cac qu4n trung tâm ra cac qu4n ngo~i thành, 8,1 % t~i
IP.HÔ Chi Minh so vôi 11% t~i Hà NQi. Di chuyê'n giùa cac qu4n ngo~i
thành nhi~u hdn <1 Hà NQi, chié'm khoang 12,2%. I~i IP.HÔ Chi Minh,
10,0% cac hQ gia dinh Iva chQn cac huy~n ngo~i thành là diê'm dê'n so
vôi 2,2% t~i Hà NQi.
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Di~u ki~n sông cùa ngJtifi dân dJli!C cài thi~n sau khi di chuyin
C6 râ't nhi~u câu Mi d~ c~p d~n 10é;li và châ't h.i<1ng nhà CJ, d~n cac y~u
t6 ti~n nghi. Cac vâ'n d~ này dêu c6 nhùng thay d6i dtiâi tac dQng cua di
chuyê'n nQi W.

Nhà

a

Dé;li bQ ph~n nhà CJ là nhà li~n k~, thtiàng dti<1c hiê'u theo thu~t ngù
Phap là «nhà phân lô» (84,7% té;li TP.HÔ Chi Minh và 52% té;li Hà NQi).
Té;li Hà NQi, ty l~ nhà bi~t l~p cao hdn CJ TP.HÔ Chi Minh. St! kMc bi~t
v~ nhà CJ giùa cac hQ gia dinh không di chuyê'n và hQ gia dinh di chuyê'n
chi ra nét té;li Hà NQi, nhUng nhin chung, nhùng ngtiài di chuyê'n s6ng
trong cac c<'in hQ t~p thê' nhi~u hdn nhùng ngtiài không di chuyê'n. Té;li
Hà NQi, 22,9% hQ gia dinh di chuyê'n s6ng trong c<'in hQ t~p thê', tûc là
cao hdn TP.HÔ Chi Minh 2,8 l!n. Té;li Hà NQi, né'u so sanh véli tinh tré;lng
trtiélc khi di chuyê'n, chung tôi thâ'y r~ng cac hQ gia dinh di chuyê'n
thtiàng rài khoi c<'in hQ, nhâ't là trong cac khu t~p thê', dê' chuyê'n dé'n
nhà phân lô. St! thay d6i này dti<1c giâi thich b~ng vi~c giai toa nhà CJ
cua cac hQ dân, vi~c thùa ké' tài san ho~c mong mu6n dti<1c trCJ thành
chu sCJ hùu.
CJ d~u n~m trong nga rQng dtiéli 4 m
(nhà trong nga nho). Té;li Hà NQi, ty l~ nhà n~m trong nga nho cao hdn
CJ TP.HÔ Chi Minh. Không c6 st! khac bi~t v~ vi tri nhà CJ giùa hQ gia

éJ hai thành ph6, Mu hé't nhà

dlnh di chuyê'n và hQ gia dinh không di chuyê'n té;li TP.HÔ Chi Minh.
Té;li Hà NQi, ty l~ hQ gia dinh di chuyê'n c6 và sCJ hùu nhà trong nga
nho giam, trong khi do ty l~ hQ gia dlnh c6 nhà trong nga rQng t<'ing.
Mong mu6n c6 nhà CJ ti~n nghi hdn và mong mu6n dti<1c s6ng trong
nhùng c<'in nhà dap ûng nguy~n vQng cua minh là nguyên nhân dân
dé'n st! di chuyên.
Ty l~ hQ c6 sCJ hùu nhà CJ là 92,0% té;li TP.HÔ Chi Minh và 88,6% té;li
Hà NQi. Ty l~ này thâ'p hdn CJ cac hQ gia dinh di chuyê'n m~c dù dâ c6 st!
gia t<'ing dang kê' sau khi di chuyê'n. Té;li TP.HÔ Chi Minh, tY l~ hQ gia dinh
di chuyê'n thuê nhà cua tti nhân cao hdn CJ Hà NQi. Di~n tich nhà CJ t<'ing
lên ra r~t sau khi di chuyê'n té;li Hà NQi, tù 56,5 m 2 tinh trung binh cho mÔi
hQ dé'n 89,4 m 2• Ngtt<1c lé;li, té;li TP.HÔ Chi Minh, st! khac bi~t v~ di~n tich
nhà CJ trtiélc và sau khi di chuyê'n không nhi~u. Vi~c t<'ing di~n tich nhà CJ
làm cho s6 lti<1ng phàng CJ cûng t<'ing. D6i véli hQ gia dinh di chuyê'n, tY l~
nhà c6 1 ho~c 2 phàng giam, trong khi do tY l~ nhà c6 trên 3 phèmg t<'ing.
Liên quan d~n châ't lti<1ng nhà CJ, c6 st! khac bi~t léln giùa hai thành
ph6 vê v~t li~u dti<1c s11 dl,mg. éJ TP.HÔ Chi Minh, mai nhà chu yé'u làm
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bâng tôn và tu'èJng bâng g~ch ho~c v~t li~u thô sd nhu tre và gô. à Hà
NQi, chu yêu là nhà mai bâng (di~u này nhin chung phù hÇ1p v~i sân
thuÇ1ng và tu'èJng g~ch).
71 % nhà éJ cua cac hQ gia dinh éJ TP.HÔ Chi Minh c6 bêp riêng so v~i
43,9% s6 hQ éJ Hà NQi. Ngoài ra, èJ Hà NQi 30% s6 hQ c6 bêp éJ ngoài. Khu
v~ sinh nâm trong nhà t~m và éJ trong nhà là ph6 biên. T~i TP.HÔ Chf
Minh, tY l~ hQ c6 khu v~ sinh nâm ngoài nhà éJ cao hdn t~i Hà NQi. Bêp
và khu v~ sinh dUÇ1c cai thi~n dang kê d6i v~i hQ gia dinh di chuyên nêu
so sanh vâi tinh tr~ng cua hQ trttâc khi di chuyên.

Duèlng sa và mqng lllai giao thông
Châ't lUÇ1ng duang sa t~i TP.HÔ Chi Minh thâ'p hdn t~i Hà NQi. T~i Hà
NQi, châ't lUÇ1ng duang sa éJ nhùng khu éJ mâi t6t hdn. T~i TP.HÔ Chf Minh
vi~c di chuyên chô éJ không nhâ't thiêt dÔng nghia vâi cd séJ h~ t~ng dUÇ1c
cai thi~n. Hi~n nay, cd séJ h~ t~ng côn kém t~i cac huy~n nông thôn. Tuy
nhiên, do qua trinh dô iN hoa diên ra ngày càng m~nh, cac hQ gia dinh
di chuyên hy vQng duang sa se duÇ1c cai thi~n trong nhùng nam tâi.
Vân côn 18,5% hQ gia dinh t~i TP.HÔ Chi Minh so vâi 13,5% hQ gia
dinh t~i Hà NQi s6ng éJ nhùng vùng bi ng~p h,!.t do mua ho~c do nuâc
sông dâng cao tràn vào. Dôi khi râ't kh6 phân bi~t anh huéJng cua mua
hay cua nuâc sông: t~i TP.HÔ Chi Minh, anh huéJng cua mua d6i vâi
ng~p h,J.t không rô r~t vi mua thuang xuâ't hi~n vào thai diêm thuy tri~u
lên cao làm dông nuâc chây nguÇ1C ra sông. Cac hQ gia dinh thuang
chQn ndi èJ ft bi ng~ p h,J. t do mua. Liên quan dên vi~c ng~ p h,J. t do nuâc
sông, tY l~ cac hQ gia dinh phâi chiu Mu qua không giam, nguÇ1c l~i côn
tang chut ft sau khi di chuyên. Bên c~nh sv. thiêu th6n và xu6ng câ'p
cua M th6ng thoat nuâc, hai thành ph6 dêu c6 dia thê mâ'p mô, can tn)'
sv. thoat nuâc.
Trên thv.c tê, éJ ca hai thành ph6, tâ't ca cac hQ gia dinh d~u stl
d\,mg di~n luâi qu6c gia, chinh thûc ho~c không chinh thûc, nhung chi
c6 mQt ntla trong s6 hQ c6 may nu~c trong nhà. Tmh tr~ng cua cac hQ
gia dinh di chuyên không gi6ng nhau éJ hai thành ph6. T~i TP.HÔ Chf
Minh, cac hQ gia dinh stl d\,l.ng nuâc may giam, nhuang chÔ cho vi~c
stl d\,l.ng nuâc giêng vi viçc câ'p nuâc t~i cac qu~n ngo~i thành và cac
huy~n nông thôn vân côn kém. T~i Hà NQi, xét v~ t6ng tM', ty l~ cac
hQ gia dinh di chuyê'n c6 nuâc may cao hdn so vâi cac hé) không di
chuyên, cac hé) gia dinh stl d\,l.ng nuâc may nhi~u hdn sau khi di
chuyên. Di~u này c6 liên quan dên mQt thv.c tê là cac hQ gia dinh
chuyê'n dên ngo~i thành không nhi~u.
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Rac thai du'qc thu gom t~i nhà d6i v6'i 78% 56 ho t~i TP.HÔ Chi
Minh 50 v6'i 56,6% 56 hO t~i Hà NQi, nai co ty l~ kM cao cac hQ gia dlnh
phài mang rac dén diêm thu gom. Ty l~ cac hQ gia dlnh sU' dl,lng h~
th6ng thu gom rac thài tang lên sau khi di chuyên, nhât là éJ Hà NQi.

Db dùng gia dinh và mûc dt) cd gitJi hoa
Ty l~ ho co dÔ dùng gia dlnh (bàn là, di~n tho~i, qu~ t di~n) nhu'
nhau éJ hai thành ph6. vê phu'ang ti~n giao thông, xe may và xe d~p là
hai phu'ang ti~n chu yéu nhât du'qc sU' dl,lng (biêu dô 5): t~i TP.HÔ Chi
Minh, ngu'ài ta sU' dl,lng xe may nhiêu han xe d~p (ty l~ tu'ang ûng là
58,8% và 38,8%); t~i Hà NQi, tY l~ xe may và xe d~p gân nhu' tu'ang
du'ang (48,7% 50 v6'i 49,5%). Ty l~ hQ gia dlnh co xe may ho~c 6 tô tang
sau khi di chuyên.

Cac ht) gia dinh di chuyln danh gia tich Clfc v~ di dân nt)i thi
Phân 16'n cac hQ gia dlnh du'qc hOi cho ding tlnh tr~ng cua h.Q du'qc
cài thi~n han sau khi di chuyên chÔ éJ trang thành ph6. Tuy nhiên, y kién
này ding co nhùng sc1c thai khac nhau.

Giao d1;Jc và dào

t{lO

à cà hai thành ph6, phân 16'n cac hQ gia dlnh di chuyên dêu cho
râng hQ Mp nhiêu thu~n lqi han trang lInh vt!c giao dl,lc dào t~o tu
khi di chuyên do khoàng cach giùa nai éJ và tru'àng hQc giam và chât
lu'qng dào t~o t~i nai éJ m6'i t6t han. Han nùa, vi~c co du'qc nai hQc
t~p yên tInh và rong rai han là mQt thu~n lqi nùa d6i cac hQ gia dlnh
di chuyên t~i Hà NQi. Trang 56 cac hQ gia dlnh khâng dinh râng vi~c
di chuyên không làm thay deSi diêu ki~n hQc t~p cua cac thành viên
hQ gia dlnh, da 56 hQ hi~n nay s6ng t~i cac qu~n nQi thành cua hai
thành ph6.
Ngu'qc l~i, vê phu'ang di~n vi~c cham soc sûc khoé / y té, vui chai
giai tri, chât lu'qng du'àng sa, di l~i, tlnh hlnh l~i d6i ngu'qc giùa hai
thành ph6.
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Hinh 5: Phu'dng ti~n giao thông cùa cac hQ gia dinh
TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi (%)

y

t~i

tê'

T~i TP.HÔ Chi Minh, nhùng nguèti di chuy~n khâng dinh ràng hQ g~p
nhi~u kho khan hC1n trong vi~c cham soc sûc khoe, mQt 56 ngttèfi trong 56
hQ mu6n tiêp h,lc di~u tri t~i cac cd 50' y tê tmâc dây, vi v~y hQ phâi di
xa hC1n. T~i Hà NQi, tinh hinh duÇl'c cM thi~n hC1n sau khi di chuy~n.
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Vui chai gidi tri
Nhùng ngu'ài di chuyên éJ Hà Nqi dé'n công viên, nhà van hoa và
thu' vi~n dê dàng ho'n nhùng ngu'ài di chuyên éJ TP.HÔ Chi Minh. Cac
diêm vui chai giài tri nhu' nhà van hoa, công viên thu'àng éJ cac qu~n
nQi thành. Vi v~y cac hQ gia dinh sÔng éJ ngo<;ti thành ho~c cac huy~n
nông thôn thu'àng g~p kh6 khan trong vi~c sU' d~ng cac dtch v~ này.

Ca sa fuJ tàng và giao thông
V~ ca séJ h<;t t~ng và giao thông, cac hq gia dinh di chuyên t<;ti TP.HÔ
Chi Minh cho ràng hQ g~p nhi~u kh6 khan ho'n, trong khi cac hq gia dinh
di chuyên t<;ti Hà Nqi l<;ti cho ràng hQ c6 nhi~u thu~n lqi ho'n, di~u này
cüng phù hqp vâi sl/. ll/.a chQn diêm dé'n u'u tiên là cac qu~n nqi thành cua
cac hq gia dinh Hà NQi.

Thay dô?i công vi?c và nai làm vi?c
T<;ti TP.HÔ Chi Minh, tY l~ ngu'ài dân thay d6i ndi làm vi~c sau khi di
chuyên cao ho'n éJ Hà Nqi. Nhùng nguài thay d6i ndi làm vi~c c6 trinh dq
van hoa và trlnh dq lành nghê thâp ho'n so vâi nhùng ngu'ài không chuyên
chÔ làm vi~c. 50 vâi cac lïnh vl/.c khac, s6 nguài không thay d6i chô làm
vi~c trong lïnh vl/.c dtch v~ là dông nhât. Thay d6i ndi làm vi~c nhiêu nhât
là nhùng nguài làm vi~c trong khu vl/.c phi chinh thûc nhu' doanh nghi~p
tu' nhân, doanh nghi~p vâi mqt nguài ho~c doanh nghi~p gia dinh.
Thay d6i ndi làm vi~c mang l<;ti cho ngu'ài lao dQng nhi~u thu~n lqi
ho'n. Ngoài tiên lu'o'ng cao ho'n thu'àng du'qc nêu ra, hQ côn c6 nhiêu thu~n
lqi khac nhu' di làm g~n ho'n và công vi~c thti vt ho'n.

Di chuyin t~m th()i
Phân tich vi~c di l<;ti hàng ngày là vân d~ cân quan tâm dÔi vâi cac
lïnh V1/.c ho<;tt dqng khac nhau, cüng nhu' dÔi vâi cac nhà quàn ly cac câp,
nhât là tinh tr<;tng ùn t~c giao thông, ô nhiêm môi tru'àng và tié'ng dn ngày
càng trâm trQng ho'n éJ hai thành ph6 lân; ddng thài tang khoàng cach di
l<;ti làm cho di~u ki~n SÔng tréJ nên tdi t~ ho'n.
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Ly do di chuyin
MQt câu hai dQc dao d~u tiên dà dUÇ1C d~t ra dê khai quat cac lo~i di
chuyên trong tu~n su6t thài gian tié'n hành di~u tra: «Hôm qua ông/bà ra
khOi nhà dê làm gi?»
Ly do ra khai nhà duÇ1c phân thành 9 nh6m, nhom thû 10 là nhüng
ngttài không ra khai nhà (bàng 1).

à cà hai thành ph6, trù chu ~t, han 80% dân cu ra khai nhà hàng
ngày. Ly do ra khai nhà gi6ng nhau éJ hai thành phô v~i nhüng s~c thai
Wang N. Ly do ra khai nhà chinh là di làm, di~u thu vi là ngttài dân di
làm hâu nhu hàng ngày, chi giàm nh~ vào ngày cuôi tuân; ly do tiê'p theo
là là di hÇ)c, nhom này bao gÔm hÇ)c sinh và nhüng ngttài di hÇ)c bu6i t6i;
cac ly do ra khai nhà khac (thâm b~n bè và ngttài thân, giài tri...) it ph6
bié'n han. Vi~c dua con dê'n tn1àng hinh nhu ph6 bié'n han éJ TP.HÔ Chi
Minh vi khoàng cach tU nhà dê'n tntàng xa han, nhUng cl1ng do cha m~ co
nhi~u phuang ti~n di l~i han. NgttÇ1c l~i, t~i Hà NQi, tY l~ tre em di bQ dê'n
tn1àng cao han. Vui chai, giài tri ph6 bié'n éJ TP.HÔ Chi Minh han mQt
chut, rô ràng là do mûc sÔng dân cu cao han, béJi vi dê tham gia cac ho~t
dQng vui chai giài tri dn co ti~n.
Nhüng diêm ghi nh~n thu vi nha't v~ ly do ra khai nhà là:
- Ra khai nhà dê di làm xua't hiçn trong ta't cà cac ngày cua tu~n, ngay

ca ngày nghi cuôi tu~n (ph6 bié'n éJ TP.HÔ Chi Minh han éJ Hà NQi),
chûng ta ho~ t dQng kinh té' di~n ra không ngùng.
- Ly do ra khai nhà khac nhau theo gi~i tinh: ra khai nhà dê di làm
ph6 bié'n han éJ nam gi~i, trong khi d6 ph1,1 nü ra khai nhà nhi~u han
vi cac nghia V\;l truy~n th6ng (di chÇ1, dua con di hÇ)c); nam gi~i cl1ng
ra khai nhà nhi~u han dê tham gia cac ho~t dQng vui chai (tt\âm b~n
bè, vui chai giài tnl
- f)~c thù cua mÔi thành ph6: ph1,1 nü Hà NQi tham gia làm viçc nhi~u
han ph\;l nü TP.HÔ Chi Minh.
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Bang 1:

Ly do ra khoi nhà

ngày hôm tniâc khi g~p di~u tra viên
theo giâi tinh và thành ph6
Hà NQi

Ly do ra
khOinhà

TP.H6 Chi Minh
Chung Nam

o. Không ra
khainhà
1. Làm vi~c
2. Di h"c
3. Dua con
dihQc
4. Di chq
5. Thâm
gia dinh
6. Thâm b~n
bè
7. D~n phàng

khaml
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Na

S6li~u

Hà NQi
S6li~u

thô

Chung Nam

Na

dâ hi~u chinh*
Chung Nam Na

16,4
46,1
13,0
6,5
21,8
3,5
4,9
0,9
5,1

16,0
57,1
13,5
5,6
4,9
3,7
6,6
0,5
6,3

16,9
36,1
12,6
7,3
37,1
3,3
3,4
1,2
4,0

17,4
44,3
14,4
3,1
21,7
4,2
6,2
0,5
5,2

19,3
47,9
16,3
2,6
4,6
4,2
7,9
0,4
6,9

15,5
40,9
12,5
3,7
38,3
4,2
4,5
0,6
3,5

18,7
43,7
14,1
4,4
22,0
4,4
6,4
1,9
6,5

20,6
47,2
16,1
3,9
4,7
4,2
8,1
1,8
8,2

16,8
40,2
12,1
5,0
38,8
4,6
4,7
1,9
4,8

0,8

1,1

0,5

0,5

0,6

0,5

1,9

2,0

1,7

0,9

0,5

1,2

0,5

0,4

0,6

1,9

1,8

1,9

5,1
0,8

6,3
1,1

4,0
0,5

5,2
0,5

6,9
0,6

3,5
0,5

6,5
1,9

8,2
2,0

4,8
1,7

b~nh vi~n

8. Giâi tri
9. Khac

Phân lo~i Iy do ra khai nhà :
O. Không ra khai nhà.
1. Làm vi~c (cac phuClng an trà lè1i khac: kinh doanh, ban buôn, Hm kiê'm d6i
tac làm vi~c, Hm vi~c làm, huâ'n luy~n quân sl/., "tôi d~n chÔ làm vi~c dê xin
nghi»).
2. Di hQc (cac phuClng an trà lè1i khac: Hm chÔ hQc) [Bao g6m vi~c di hQc cua
tré em, thanh thi~u niên, hQc t~i chûc cùng nhu khoa hQc d~c bi~t, ho~c cac
khoa hQc nâng cao ho~c hQc bueSi t6ij.
3. Dual don con di hQc.
4. Di chq.
5. Thâm gia dinh (Ct thành ph6 ho~c nông thôn).
6. Thâm b~n bè.
7. D~n trung tâm y tê', di b~nh vi~n (phuClng an trà lè1i khac: Mn hi~u thu6c/di
mua thu6c).
8. Giài tri (phuClng an trâ lm khac : bar, di u6ng ruqu, di ân sang, di d<;lo, di loâng
quâng, di chm vâi b~ bè, di chm tM thao, di t~p thê dyc, di da b6ng, di chm
tenis, chm cè1, tham gia cac ho~t dOng xâ hOi, Mn nhà VID hoa, di du lich).
9. Khac (phuClng an khik: di chùa, di nhà thè1, di dam ma, hQP HOi Cl/.u chi~n
binh, hQp teS dân ph6, tôi mang thûc ân ra ngoài).
12.009 nglièli tù 13 lu6i tréllêni c6 lM Il!a chQn nhi~u câu trà Ii'li.
• Ljch phông vâ"n llidng II! Mli éI TP.H6 Chi Minh.
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Thili gian, khoàng ctich và phân

ba di chuyin trong ngày

Thài gian trung binh dé'n ndi.làm vi~c là 20/3 phut t~i TP.HÔ Chi Minh
50 vâi 16/3 phut t~i Hà NQi (bang 5(2). Thèfi gian này là hQ'p ly nê'u chung
ta tinh dê'n st! mO' rQng cùa cùa cac thàOO ph6 này và vâ'n d~ di l~i. se là
hQ'p ly nê'u OOu thài gian di l~i tang theo qui mô cùa thàOO phô. Khoang
cach dUÇ1C dân cu daOO gia là cüng tang theo chi~u huâng này.
Bàng 2: Khoàng eaeh trung binh ngân nhâ't và thdi gian trung blnh
dé'n ndi làm vi~e theo khu vve s6ng và thành ph6
Khu vl!c sÔng

TP.Hd Chi Minh
Khoang
cach (km)

Cac

qu~n

Cac

qu~n ngo~i

Cac

huy~n

Chung

Hà N()i

Thè1i gian
(phl1t)

Khoang
cach (km)

Thè1i gian
(phl1t)

4,91

20,0

4,24

16,2

thành

5,10

20,3

5,08

19,1

nông thôn

4,50

20,2

3,29

15,4

4,88

20,6

3,97

16,3

trung tâm

f)i~u thu vi à dây là khoang cach xa OOâ't l~i liên quan dê'n cci.e huy~n
ngo~i thàOO, ndi. mà cd hQi làm vi~c it hdn 50 vâi st! gia tang dân 56/ dân
cu thuèfng bUQc phài fun kiê'm vi~c làm t~i nQi thàOO ho~c giù nguyên

công vi~c mà h9 da làm trliâc khi chuy~n ra ngo~i thàOO. Khoang cach gân
OOâ't là à khu vt!c nông thôn, ndi. vân côn OOi~u ngliài làm nông nghi~p
và rul)ng dâ't thuèfng n~m ngay sat ndi. à cùa dân cli.
Thèfi gian trung binh M di dé'n trliàng là 14/7 phut à TP.HÔ Chi Minh sc
vâi 15,2 phut t~i Hà Nl)i. Cüng là h<;1p 1:9' né'u thèfi gian dé'n trliàng it hdn thèfi
gian dê'n cM làm vi m~ t dQ cac trliàng h9C thuàng cao hetn 50 vâi ~ t dQ
rua cac doanh nghi~p và cd quan hàOO chinh. Thèfi gian dé'n trliàng tang d~u
d~n tù trung tâm ra ngo~i thàOO do m~t dl) cac cd 50' dào ~o giam. Tâ't nhiên,
cht1ng tôi c6 th~ tht!c hi~n phân tich này theo dp h9C.
Khoang cach c6 ve ngitn OOâ't d6i vâi OOùng lâp h9c thêm. Thông
thuàng ngliài ta ch9n lâp h9C thêm gân OOà ho~c gân ndi. làm vi~c, bO'i vi
dê'n ndi. h9C thêm khac vâi dé'n ndi. làm vi~c. Khi di làm nglièfi ta thuàng
không dt!dc It!a Ch9n vi tri cùa cd quan; tlidng t1!/ nglièfi ta cüng không th~
It!a Ch9n vi tri cùa trliàng h9c chinh khoa. f)i~u thu vi là cac lâp h9C OOu
v~y thuàng duQ'c It!a ch9n không xa ndi. làm vi~c à ca hai thàOO ph6, OOu
v~y nglièfi di h9C c6 th~ à l~i ndi. làm vi~c lâu hdn vào cu6i ngày. Cl cac
qu~n ngo~i thàOO, ngliài di h9C thuàng không c6 di~u ki~n d~ ch9n lâp
h9C gân ndi. làm vi~c.
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Vi~c phân tich cùng cho thây phl.;l nü làm vi~c gân OOà OOiêu hO'n nam
giâi. Ngu'<;1c l~i, sv. khac bi~t vê giâi d6i vâi khoang cach tù nc1i làm dê'n
chÔ hQc (hQc chinh ho~c hQc thêm) không ra nét.

Biê'u dÔ 6 là t6ng thài gian di l~i cua 3 d~ng di chuyê'n dti<;1c phân tich:
di làm, dê'n trttàng và di hQc thêm. Dây là thài gian di và vê dê' thv.c hi~n
cac ho~t dQng này.
Theo cach này c6 thê' h1nh dung ra dâu là già cao diê'm c6 thê' gây nên
tinh tr~ng t~c nghèn giao thông. 3 già cao diê'm c6 thê' quan sat thây mQt
cach lôgich là: bu6i sang, khoang giüa trtta và cu6i già chiêu. Tuy nhiên,
kinh nghi~m chi ra ràng èJ hai thàoo ph6, tinh tr~ng t~c nghèn giao thông
rât it xay ra vào bu6i trtta, diêu d6 c6 nghia là khâ nhiêu ngu'ài èJ l~i An trtta
~i nc1i làm vi~c; diêu này cho phép Iv.a chQn ngu'Ô'ng 10% OOüng ngu'ài di
chuyê'n trong ngày làm giâi ~n thâp OOât cho nguy cd t~c nghèn giao thông.
Trang diêu ki~n d6, c6 thê' thâ'y ràng, nguy cd ~c nghèn giao thông nhiêu
OOât là vào OOüng khoang thài gian sau dây: 6h-8h và 17h-18h t~i TP.HÔ Chi
Minh; 6.45h-8h15 và 17h-18.20h t~i Hà NQi. Ngu'ài dân TP.HÔ Chi Minh ra
khai OOà sâm hO'n và trèJ vê OOà mUQn hO'n, ngu'ài dân Hà NQi di l~i nhiêu
hO'n vào bu6i chiêu. Già cao diê'm sâm hO'n vào bu6i sang t~i khu Vl/.c dô
thi miên Nam c6 thê' giâi thich bàng ly do chu yê'u là t~i thài diê'm diêu tra,
hai
«già làm vi~c mùa dông» èJ Hà NQi mUQn hO'n. Cu6i bu6i chiêu, èJ
thàOO ph6, già cao diê'm là sau 17h, dây cùng là thài gian kê't thuc ngày làm
vi~c cua cac cd quan hàOO chinh.
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LOf!.i phtldng tiçn giao thông d",!c SÙ' d,!ng ch,} yiu
Phu'o'ng ti~n giao thông ca OOân du'Ç1c sÙ' dl;mg chu yé'u là xe hai MOO,
trong d6 c6 xe may (75,1% té;li TP.Hd Chi Minh, 57,9% té;li Hà NQi). Di bQ
và di xe dé;lP thu'èfng thâ'y té;li Hà NQi. Dô'i v~i xe buyt, phu'o'ng ti~n giao
thông mâi phat triê'n trong thèfi gian g!n dây, m~i chi c6 1% s6 nguèfi du'Ç1c
hoi da sÙ' d1,1ng té;li TP.Hd Chi Minh và 2,3% té;li Hà NQi.

Ndi mua sdm
D6i vâi vi~c di chÇ1, 6 10é;li dia diê'm dâ du'Ç1c xac djnh: chÇ1 via hè g!n
OOà, chÇ1 via hè CJ bâ't ru dâu, chÇ1 000 trong khu ph6, chÇ1lân CJ trung tâm,
siêu thi 000 ho~c cÙ'a hàng, siêu fui Wn. Cac khai ni~m cMc cMn không
hoàn toàn th6ng OOâ't giüa hai thàoo ph6, hCJi vi cac siêu fui lân kinh doaOO
OOiêu m~t hàng dung nghïa chu'a c6 CJ Hà NQi vào nam 2003, OOu'ng c6 thê'
tim thâ'y CJ dây OOüng rua hàng kiê'u OOu' siêu thi, c6 qui mô lân ho'n so v~i
chÇ1 khu ph6. Câu Mi vê nC1Î mua s~m chi dàOO cho nguèfi 13 tu6i trCJ lên.
Ty l~ dân cu' TP.Hd Chi Minh mua s~m té;li chÇ1 via hè g!n OOà thâ'p ho'n té;li
Hà NQi (16,8% so v~i 27%). ChÇ1 000 là nC1Î mà dân cu' thu'èfng dé'n mua s~m
hàng ngày OOiêu OOâ't CJ ca hai thàOO ph6 (17,6% té;li TP.Hd Chi Minh và
19,6% té;li Hà NQi). Di mua s~m hàng ngày té;li cac chÇ1l~n và cac siêu fui
thu'èfng râ't it. 57A% dân cu' té;li TP.Hd Chi Minh và 74A% dân cu' té;li Hà NQi
chu'a bao gièf dê'n cac siêu thi lân (té;li Hà NQi là cac siêu fui). Phl,l nü thu'èfng
di mua s~m OOiêu ho'n nam gi~i và dé'n siêu fui thu'èfng xuyên ho'n. St! khac
bi~t giam dang kê' d6i v~i siêu thi lân; nam gi~i thu'èfng sAn sàng du'a vÇ1
di và cùng OOau mua hàng, OOâ't là vi hQ thu'èfng mua nhiêu thû cùng mQt
luc. C6 vè OOu' mûc s6ng dân cu' càng cao thi st/. blnh dâng gi~i càng ra.

Gidi tri: thiim viing và vui chm
Di thâm nguèfi thân ho~c tham bé;ln bè là mQt th6i quen cua nguèfi
Minh cüng OOu' té;li Hà NQi. Dây là hOé;lt dQng ph6 bién
OOâ't (khoang 90% nguèfi dân thu'èfng di tham nguèfi thân ho~c bé;ln bè).
Vi~t té;li TP.Hd Chi

Xem phim cüng là mQt hlnh thûc giâi tri ph6 bié'n OOât, tié'p theo là
OOà hat; OOu'ng cüng không ft ho'n 88,1% ngu'èfi dân TP.Hd Chi Minh và
74,3% nguèfi dân Hà NQi n6i rhng hQ không bao gièf di xem phim.
Hoà OOé;lc là mQt hinh thûc giâi tri cao câ'p. Ty l~ dân cu' dê'n OOà van
hoa, câu lé;lC bQ thanh niên, sàn OOay và hQP dêm không cao CJ hai thàOO
ph6. Cac hOé;lt dQng cua khu ph6, di chùa, di OOà thèf, di pic nic, di tham
quan ho~c du lich cüng CJ tlnh tré;lng tu'o'ng t1f., OOu'ng cMc ch~n rhng cac
hOé;lt dQng này cüng luôn du'Ç1C coi là OOüng hinh thûc giâi tri...
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Karaoke ngày càng thu hut ngttài dân Ci IP.HÔ Chi Minh cüng nhu' Hà
NQi, trong qmi.n cà phê cüng nhu' qUéin bia ru'Ç1u. Ngu'ài dân Hà NÇ'li thich
di d.;t.o do thài tié't thu~n IÇ1i g~n nhu' su6t nâm, môi tru'àng dô thi trong
lành và hè ph6 du'Ç1c mCi rQng, tuy nhiên cMc cMn mÇ'lt diêu cüng là do
di d.;t.o không pMi tra tiên: 30,6% dân cu' Hà NÇ'li và 18,6% dân cu' IP.HÔ
Chi Minh thu'àng di d.;t.o.

y kiê'n vê

diêu ki~n di l~i hi~n nay

Gia tâng dân s6 và di chuy~n ngày càng nhiêu làm cd sCi h.;t. t~ng trCi
nên qua tai và ành hu'Cing dé'n mûc bao dQng d6i v~i giao thông và an
toàn du'àng bÇ'l. vê cd sCi h~ t~ng, hi~n nay IP.HÔ Chi Minh c6 0,81 km
du'àng trên 1 km2 trong khi d6 nhu c~u là 4-6 km trên 1 km2.8 C!n nh~
râng Ci IP.HÔ Chi Minh và Hà NÇ'li, vi~c di l~i bâng xe hai banh là rât ph6
bié'n. Thêm vào d6, h~ th6ng giao thông công cÇ'lng Ci IP.HÔ Chi Minh và
Hà NÇ'li chi dap ûng tu'dng ûng 3,7% và 9% nhu câu di l~i9, tY l~ này thâp
hdn nhiêu so v~i cac khu vJ!.c dô fui c6 cùng quy mô trên thé' giâi.
Kich thu'& mâ1;l cùa cuÇ'lc diêu tra là 12.010 ngu'ài tù 13 tu6i trCi lên
(7.111 Ci IP.HÔ Chi Minh và 4.899 ngu'ài Ci Hà NÇ'li). Irong s6 nhùng ngttài
này, chi c6 5.753 ngttài c6 m~t Ci nhà và du'a ra y kié'n vê diêu ki~n di l~i
hi~n nay (trong d6 3.423 ngttài Ci IP.HÔ Chi Minh và 2.330 ngu'ài Ci Hà
NÇ'li). Nhùng ngttài này c6 thê' chia thành 3 nh6m theo khu vJ!.c sinh s6ng:
nQi thành, ngo~i thành, và nông thôn.
CuÇ'lc diêu tra dê c~p

Cl,!

thê' dé'n cac vân dê sau:

- Nhùng kh6 khân và s6 tiên chi phi cho vi~c di l~i;
- Chât 1u'Ç1ng du'àng sa;
-

Ho~t

dÇ'lng cua cânh sat giao thông;

- H~ th6ng giao thông công cÇ'lng,
thông công cQng.

Nhilng kh6 khan trong qua trinh di

Cl,! th~

là chât 1u'Ç1ng dich V\l cua giao

l~i

Diêu ng~c nhiên là s6 ngu'ài cho r~ng hQ không g~p kh6 khân gi
trong qua trinh di l~i c6 t'y l~ cao nhât, tûc là 44,7% t~i IP.HÔ Chi
Minh và 53,9% t~i Hà NQi. Nguyên nhân là do phân l~n nhùng ngu'ài
8

Bao cao cua Sd Giao thông Công chinh TP.HÔ Chf Minh.

9

f)~ an Quy hOé;lch phat tri~n giao thông v~n tâi TP.HÔ Chf Minh và Hà Nl)i Mn nâm 2020.
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này không c6 nhu c~u di l~i nhiêu, hQ il ra khôi nhà ho~c thti~ng dtiqc
ngti~i khac chd di, do d6 hQ không n~m b~ t dtiqc nhùng kh6 khan.
yé'u trong viçc di l~i dtiqc nêu
lên là t~c dti~ng và tai n~n giao thông, vâi tY lç dÔng ônh ttiemg ûng là
34,6% và 20,6% t~i TP.HÔ Chi Minh và 29,9% và 14% t~i Hà NQi. T6c dQ
dô th! hoa nhanh trong khi cd sèJ h~ t~ng chtia dap ûng và quy ho~ch
không dÔng bQ t~i TP.HÔ Chi Minh cüng nhti t~i Hà NQi cho thâ'y t~c
dti~ng là vâ'n dê dang 10 ng~i nhâ't.

à ca hai thành ph6, hai kM khan chu

C6 dtiqc ké't qua theo chiêu htiâng tich cvc này mQt ph~n là do nhùng
cO' gâng g~n dây cua chinh quyên hai thành ph6 nhàm hiçn d~i hoa và
nâng cao châ't ltiqng cd sèJ h~ t~ng nhti hç th6ng dti~ng sa, xây dt,ing cac
khu ph6 mâi, xoa bô cac mit c6 chai, phân luÔng giao thông d~ dam bao
ltiu thông.
Nhin chung, t~i nQi thành, viçc di l~i dtiqc coi là co nhiêu kho khan
hem so vâi cac qu~n khac, nhâ't là ônh tr~ng tiÏc dti~ng và tai n~n. T~i
TP.HÔ Chi Minh, 42,9% ngti~i dân èJ nQi thành dê c~p dé'n tinh tr~ng tiÏc
dti~ng so vâi chi co 17,6% và 19,4% ngti~i dân ngo~i thành và cac huyçn
nông thôn. T~i Hà NQi, st,i khac biçt giùa ngti~i dân s6ng èJ nQi thành và
ngo~i thành không lân, nhUng giùa ngti~i dân nQi thành và nông thôn l~i
dang kê (41,6%; 33,7% và 9,5%). Dân cti cac huyçn nông thôn dtia ra y kié'n
kha tich ct,ic vê tinh tr~ng t~c dtidng: 1'1 do là m~t dQ dân s6 èJ dây thâ'p
nhâ't; ngtiqc l~i, cac vâ'n dê khac l~i nghiêm trQng, vi dl,l nhti thié'u xe bu'1t.

Chi phi cho di l~i không dtiqc coi là kho khan tht,ic st,i vi chi c6 1,6%
nhùng ngtidi dtiqc phông vâ'n t~i TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi dê c~p dê'n
vâ'n dê này. 30,4% dân cti t~i TP.HÔ Chi Minh và 33,2% t~i Hà NQi không
phài chi tra tiên di l~i, dây c6 tM là nhùng ngti~i làm viçc t~i nhà, ngti~i
cao tu6i hoac
. tre em mà cha me. vân càn chèJ di hoc.
. Tai
. TP.HÔ Chi Minh,
nhùng ngtidi phài chi phi cho viçc di l~i thti~ng chi trung binh 105.500
dÔngl thâng so vâi chi 72.000 dÔng t~i Hà NQi. E>~i bQ pMn nhùng ngti~i
pMi chi phi cho vi~c di l~i thti~ng chi dtiâi 100.000/thang.

y kiln nhqn xét v~ chdt lllçlng dllilng sa
36,9% dân cti t~i TP.HÔ Chi Minh và 36,3% dân cti t~i Hà NQi danh
gia châ't lti<;1ng dti~ng sa là «tÔt» ho~c râ't tÔt, 16,2% và 16,7% cho ràng
tinh tr~ng dti~ng sa là «xâ'u» ho~c «râ't xâ'u», 46,9% và 44,5% thâ'y
«trung binh». Trên tht,ic té', râ't kh6 danh gia châ't lti<;1ng dtidng sa mâi
dti<;1c làm trong thdi gian gân dây, và chung tôi cüng không bié't mQt
cach chinh xac nhùng y kiê'n này dtiqc ap dl,lng cho th~i ky nào.
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Nhùng ngttdi cho r~ng chât 1ttÇ1ng h~ th6ng dttdng sa là «t6t» và «dt
t6t» s6ng chu yê'u t~i cac qu~n trung tâm TP.HÔ Chi Minh (40,9%), trong
khi d6 chi c6 29,9% và 28,4% nhùng ngtidi s6ng éJ ngo~i ô và khu v'!c nông
thôn chia se diêu này. T~i Hà NQi, s,! khac bi~t il hem. Nhln chung, chât
1ttÇ1ng h~ th6ng dttdng sa không gi6ng nhau éJ m<;>i cM, d~u tu cho cd séJ
h~ t~ng éJ nQi thành thttdng nhiêu hem ngo~i thành.

y kién nh4n xét v€ ho~t âqng rua cânh sat giao thông
y kiê'n nh~n xét vê vân dê này kha tich c,!c. 36,5% s6 ngtidi dttÇ1c
phông vân t~i TP.HÔ Chi Minh và 52% t~i Hà NQi danh gia «t6t» ho~c «rât
t6t» vê ho~t dQng cua canh sat giao thông. Tttemg ûng chi c6 5,7% và 6,4%
cho r~ng «kém» ho~c «rât kém».
Nhùng ngttdi dttÇ1c phông vân khi dtta ra y kiê'n danh gia tich c,!c
thttdng nêu cac 1y do sau dây: canh sat c6 m~t thttdng xuyên và d~y du
t~i dia bàn, ho~t dQng c6 hi~u qua khi t~c dttdng ho~c c6 tai n~n giao
thông, canh sat c6 hành vi và thai dQ tich c,!c (hay ghlp d6 m<;>i ngtidi,
nh~c nhéJ lu~t giao thông).
Liên quan dê'n nhùng y kiê'n danh gia không tich c,!c, d6 thttdng
là hành vi thiê'u vô tu ho~c biên chât (nh~n tiên h6i lQ), qua il canh sat
ho~c không c6 m~t thttdng xuyên, làm vi~c không hi~u qua Mm khi t~c
dttdng ho~c c6 hành vi vi ph~m. Vi~c nh~n tiên h6i 1Q éJ Hà NQi (25,3%)
nghiêm tr<;>ng hem éJ TP.HÔ Chi Minh (9%).

y kién nh4n xét v€ chdt [ltCfng giao thông công cqng
Tù khoàng hem mQt nam nay, t~i cac thành ph6 lân, nhât là TP.HÔ
Chi Minh và Hà NQi, xe buyt xuât hi~n nhiêu hem trong cUQc s6ng hàng
ngày. Khi dttÇ1C hôi vê chât IttÇ1ng giao thông công cQng, d~i bQ pMn
dân ctt danh gia éJ mûc trung binh (58,1% t~i TP.HÔ Chi Minh và 30,4%
t~i Hà NQi). Tuy nhiên cùng c6 31,4% s6 ngttdi dttÇ1c hôi éJ TP.HÔ Chi
Minh và 55,7% éJ Hà NQi danh gia giao thông công cQng t6t ho~c dt
t6t. Tttemg ûng chi c6 8,9% và 4,1% s6 ngttdi dttÇ1C phông vân éJ hai
thành ph6 cho r~ng «kém» ho~c «rât kém». MQt danh gia thiên vê chiêu
httâng tich c,!c cho thây chât IttÇ1ng dich V\l éJ Hà NQi dttÇ1C danh gia
cao hem.
Nhùng y kiên danh gia tich c,!c liên quan dên sÔ IttÇ1ng xe (d~y du,
dap ûng nhu c~u di l~i), chât Itt<;1ng xe (ti~n nghi, s~ch se), chât IttÇ1ng ph\lc
Vl..l (gid giâc dam bào, ph\lc Vl..l tÔt) và gia ca hÇ1p lY. Trong sÔ nhùng ly
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do này, chât htÇfng và ti~n nghi cua xe buyt dûng dâu (45,9% t<;l.i IP.HÔ
Chi Minh và 40,1% t<;l.i Hà Nl)i), tié'p d6 là güi cà hÇfP ly (33,8% và 20,6%),
xe ch<;l.y dung gièf và chât htÇfng pht,lc Vt,l t6t. Cie Ykié'n nh~n xét này c6
tM' giai thich b~ng chié'n htÇfc phat triên xe buyt tU dâu nam 2002 t<;l.i Hà
Nl)i và IP.HÔ Chi Minh. I<;I.i IP.HÔ Chi Minh, tât cà xe cù d~u dtiÇfc thay
thé' b~ng xe m6'i, c6 công suât l6'n hdn và dtiÇfc lilp di~u hoà 10.

Tp. H6 Chi Minh
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lJ TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi

(%)

v~ xe buyt và
nâng cao chât ltiÇfng pht,lc vt,l, t6 chûc l<;l.i lao dQng và cài tié'n vi~c trà

V6'i mt,lc tiêu xoa hO ân ttiÇfng không t6t cua ngttài dân

ltidng cho lai xe và ngttèfi ban vé da dtiÇfc thl,ic hi~n. Ché' dQ khQ(in da
dtiÇfC bai hO, tài xé' không bilt bUQc pMi thu gom khach bâng mQi gia ll .
Hdn nùa, ngoài ltidng côn c6 ti~n thti<1ng và ti~n làm thêm già... Cu6i
cùng, vi~c khoan chât ltiÇfng da dtiÇfC ap dt,lng. 8ê kiêm soat và danh gia
chât ltiÇfng hO<;l.t dQng cua lai xe và ngttài ban vé mQt cach chinh xac, công
ty v~n tài công cQng da thành l~p mQt nh6m hO<;l.t dQng d~u d~n dê dàm
bào chât ltiÇfng pht,lc Vt,l và giù gin xe buyt. Ké't quà së dtiÇfc sà dt,lng dê
xac dinh mûc thti<1ng. 8ây chinh là ml)t trong nhùng nguyên nhân t<;l.O ân
ttiÇfng t6t v6'i ngttèfi sà dt,lng.

la Bao lAo DQng, ngày 2/12/2003.
Tntâc dây, tài x€ phai nOp cho công ty mOt s6 ti~n nMt dinh tü vi~c sù dl,l11g xe. N€u lâi

11

xe thu duQ'c nhi~u ti~n h<1n mûc khoan, hQ duQ'c huémg khoan chênh l~ch. NguQ'c l~i, hQ
phâi bù ti~n hii n€u không d~t mûc khoan. Vi th€, lai xe phâi gom khâch b~ng mQi gia.
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V~ gia ca, vé xe buyt là vé dÔng h~ng (2.000 dÔng t~i TP.HÔ Chi Minh
và 3.000 dÔng t~i Hà NQi) và co gia tri trong su6t hàOO trinh, không phl;l
thuQc vào khoang Cach12 • NgttO'i ta co tM d~t vâ'n dê li~u vé dÔng h~ng
co hqp ly không d6i vâi OOùng tuyé'n duO'ng râ't dài.

Vâi OOùng daOO gia không tich cvc vê giao thông công cQng, t~i TP.HÔ
Chi Minh, tY l~ cao OOâ't là y kié'n daOO gia vê châ't lU<;1ng xe buyt qua tÔi
(40,9%) (co tM gây nhiêu nguy hiêm), và OOùng y kié'n này t~p trung éJ cac
qu~n ngo~i ô (46,5%). Tai ~n xay ra mâi dây do vâ'n dê ky thu~t và xe di
gây nên thi~t h~i vê ngttbi và cua là cd séJ cho OO~n dinh này. S6lU<;1ng cac
tuyé'n xe côn il là ly do tha hai vâi 18,9% s6 ngttO'i ung hQ, t~p trung chu
yé'u éJ cac huyçn nông thôn (19,6%). Trên th1.;ic té', s6 xe buyt hi~n co chua
du dê thoa mân OOu câu, nt do nhi~u tuyé'n chua duqc khai thac.
Châ't htqng phl;lC Vl;l chua dap ûng (14,8%), xe ch~y không dung giO'
(10,5%), xe qua dông (6,4%) là OOùng phàn nàn cua ngttO'i dân nQi thành.
8,2% nguO'i dân không hài long vê viçc xe buyt qua to so vâi duO'ng sa.
Hi~n nay, cac xe trên 50 cM râ't nhi~u và kho di chuyên trong nQi thành,
diêu này tac dQng xâ'u dé'n viçc dam Mo gib giâ'c cua xe, nhâ't là vào
OOùng giO' cao diêm.

Cac khuyin nghi nhdm phat triin h~ thdng giao thông công cQng
B~i bQ pMn ngttO'i duqc hoi (39% t~i TP.HÔ Chi Minh và 61,1% t~i Hà
NQi) dê xuâ't tâng s6 lU<;1ng xe buyt, cüng OOu méJ thêm cac tuyê'n mâi và
tâng chuyé'n dê giam bât thO'i gian chO' dqi và cho xe dà dông ngttO'i.

Quy ho~ch bê'n dô gân ndi s6ng cua dân cu và da d~ng hoa cac
phudng ti~n giao thông công cQng cüng duqc nêu ra. Ô tô di~n và tàu di~n
ngâm cQng vâi M th6ng xe buyt hoàn Mo se t~o nên s1.;i phat triên cho
cac phudng ti~n giao thông công cQng éJ hai thành ph6.
Tié'p theo cac khuyé'n nghi dinh luqng là hi~n d~i hoa cd séJ h~ téing,
duqc 17/9% nguO'i dân TP.HÔ Chi Minh và 16,1% ngttO'i dân Hà NQi dê
c~p. Nâng cao châ't luqng duO'ng sa se cho phép phat triên h~ th6ng xe
buyt mà hiçn nay vàn bi coi là qua cÔng kêoo và dang bi phê phan khi
tâc duO'ng.
Châ't lUÇ1ng phl;lC Vl;l là ml;lC tiêu cân quan tâm d~c bi~t. Ml;lC tiêu
này dUÇ1C 6% ngttO'i duqc phong vâ'n t~i TP.HÔ Chi Minh và 6,9% nguO'i
dân t~i thành ph6 Hà NQi nêu ra. Bê c6 châ't luqng phl;lC Vl;l 6n dinh, s1.;i
12

Gia nâm 2005. Vi~c thay d6i gia vé t~i TP.HÔ Chi Minh dà duqc xem xét, nhling chua
âp d\,mg.
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nh~n thûc cua lai xe và ngu'èti ban vé là c~n thié't cüng nhu' c~n hoàn
thi~n

công tiic quan lY.

2,7% ngu'èti du'Ç1c phOng vâ'n t~i IP.HÔ Chi Minh và 3,8% t~i Hà NQi
cho r~ng c~n phâi hô trÇ1 güi cho giao thông công cQng. Chi vé hi~n nay
dà du'Ç1C bù 16 râ't nhiêu nhUng vân chu'a du sûc hâ'p dân ngu'èti sU' dl;lng
và làm cho ngu'èti dân thay d6i th6i quen di l~i. Où không d~t du'Ç1c dé'n
mûc h! h~ch tmin, nhUng trong Wang lai, cüng cân c6 st! tâng gia nhâ't
d!nh dê' cho gia vé «tht!c té'» han.
MQt s6 ngu'èti dân (3,2% t~i IP.HÔ Chi Minh và 2,2% t~i Hà NQi) nhâ'n
m~nh vai tro cua vi~c trao d6i thông tin giùa cac t6 chûc v~n tâi và công
chting. C~n nhâ'n m~nh lÇ1i ich cua giao thông công cQng, kêu g9i st! nh~n
thûc và châ'p hành lu~t giao thông, nhUng phai b~ng cach ap dl;lng cac ky
thu~t chuyê'n tiH thông tin hâ'p dân. Chiê'n dich tuyên truyên giao dl;lC cân
du'Ç1c tht!c hi~n du'~i hinh thûc dQng viên và trao d6i thông tin, kiên quyé't
tranh tinh tr~ng hô khâ'u hi~u. Vi v~y c~n ké't hÇ1p nhùng phu'ang ti~n
truyên thông khac nhau.

Dl! dinh tu'dng lai vê vi~c di chuyên
Nghiên cûu vê dt! d!nh Wang lai d6i v~i vi~c di chuyê'n t~i IP.HÔ Chi
Minh và Hà NQi c6 y nghia quan tr9ng d6i v~i d6i v~i cac nhà nghiên cûu
và cac nhà ho~ch d!nh chinh sach. N6 cho phép h9 thâ'y du'Ç1C xu hu'~ng
dt! bao vê phân b6 dân cu' t~i hai tl;l diê'm dân cu' l~n nhâ't cua dâ't nu'~c
dê' c6 thê' du'a ra nhùng chi thi liên quan dé'n vi~c tht!c hi~n cac chinh sach
dô thi dap ûng st! phât triê'n cua xà hQi.
Iru'âc tinh tr~ng phat triên dô thi m~nh éJ hai thành ph6, bao nhiêu
ngu'èti c6 dt! d!nh di chuyên? H9 mu6n di chuyên vily do gi? Nhùng ngu'èti
dà di chuyê'n trong 5 nâm g~n dây li~u c6 tié'p tl;lc di chuyê'n không? St!
khac bi~t giùa nhùng ngu'èti c6 y d!nh di chuyê'n và nhùng ngu'èti không
c6 y d!nh di chuyê'n là gi? Phân tich cac câu hai liên quan dé'n mong mu6n
cua ngu'èti dân vê ndi éJ cua h9 trong Wang lai cho phép chting tôi rut ra
mQt s6 ké't lu~n.

s6 lllC!ng ngllùi mu6n di chuyin it
Khi du'Ç1c Mi vê dt! d!nh di chuyê'n trong Wang lai, 78,8% ngu'èti dân
éJ IP.HÔ Chi Minh và 80,2% t~i Hà NQi cho bié't h9 không c6 y d!nh di
chuyê'n. Diêu này hoàn toàn hÇ1p lY. Vi~c di chuyê'n làm xao trQn cUQc
s6ng cua nhùng ngu'èti v6n không thich thay d6i, nhât là ngu'èti cao tu6i;
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và di chuyê'n cüng thttàng gây ra kho khan d6i vdi vi~c h9C t~ P cua tre
em. Irên tht!c té', né'u ndÎ. éJ hi~n nay không qua tÔi tàn, ngttài ta thttàng
thich éJ l~i ndi mà h9 da g~n b6.
Iy l~ nhùng ngttài mu6n di chuyên éJ hai thành ph6 rât thâp: 9,6% t~i
IP.HÔ Chi Minh và 4,6% t~i Hà NQi (Wc là chi b~ng mQt m1'a 50 vdi IP.HÔ
Chi Minh). Nhùng ngttài hi~n dang s6ng t~i cac qu~n nQi thành thttàng co
y dinh di chuyên nhiêu hdn 50 vâi nhùng ngttài hi~n s6ng t~i cac qu~n
ngo~i Ô ho~c cac huy~n nông thôn. Diêu này dtt<;1c giai thich b~ng m~t dQ
dân ctt qua cao và st! Mn t~p t~i mQt 56 qu~n nQi thành éJ hai thành ph6
bUQc ngttài dân pMi ûm ndÎ. éJ mâi rQng hdn.
ty l~ ngttài co y dinh di chuyên thâp, nhttng co thê thây
ngttài da di chuyên trong 5 nam g~n dây mu6n di chuyên
nhiêu ho'n nhùng ngttài không di chuyên. Xu httâng này dtt<;1c quan sat
thây ca éJ IP.HÔ Chi Minh và Hà NQi. I~i Hà NQi, tY l~ này là 7,1% d6i
vâi ngttài da tùng di chuyên, trong khi d6 chi là 4,1% d6i vâi ngttài
không di chuyên. cMc cMn r~ng, mQt bQ pMn nhùng ngttài da di
chuyên không hoàn toàn hài làng vdi ndÎ. éJ hi~n t~i cua h9; ho'n thé' nùa,
mQt khi l~n di chuyê'n d~u tiên da dtt<;1c tht!c hi~n, vi~c di chuyê'n tié'p
không càn là diêu dang 5<;1.
M~c dù
r~ng nhùng

f)l!i bQ phqn nhilng ngtlèli
âi ââu

co JI âinh di chuyin chua quyét âinh hl! sé

Iy l~ nhùng ngttài co y dinh di chuyên không nhùng thâp éJ hai
thành ph6 mà ho'n thé' nùa, h9 cüng chtta quyé't dinh së chuyên di dâu
(biêu dÔ 8).
Nhùng ngttài chtta bié't h9 së chuyên di dâu chié'm 57,8% t~i IP.HÔ
Chi Minh; ty l~ này cao ho'n éJ Hà NQi (80,2%). 50 sanh giùa nhùng
ngttài da di chuyên và nhùng ngttài chtta tùng di chuyên cho thây st!
khac bi~t giùa hai thành ph6. I~i IP.HÔ Chi Minh, ty l~ nhùng ngttài
da di chuyên kh6ng c6 y kié'n gl vê ndi éJ cua h9 trong ttto'ng lai cao
ho'n d6i vâi ngttài chtta tùng di chuyên (53,8% d6i vâi ngttài chtta tùng
di chuyên và 63,8% d6i vdi ngttài da di chuyên). I~i Hà NQi, xu httâng
lq.i trai ngtt<;1c: 83,3% nhùng ngttài chtta tùng di chuyên không c6 y
tttéJng ra ràng vê ndi dé'n cua h9 trong ttto'ng lai 50 vâi chi 57,4% nhùng
ngttài da tùng di chuyên.

104

EJô TH! VIP" NAM TRONG màI KY QuA EX)
Tp. H6 Chi Minh

Hà NQI

0/0

'Yo

70

90
60
70
60
50
40

60
50
40

30

30
20
10

20
10

0
Ch~a

0
Chlla Biê't

Huy~n

khlc

TTnh khol.c

Bi€t Huyên khAc Tlnh khac NlItic ngoài

Nuélc ngoài

Hinh 8: Ndi d€n cùa nhùng ngu'Ô'i co y dinh di chuyên
t~i TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi
Co y dinh di chuyên nhling chua bié't nùnh së di dâu co thê giai thich
bâng viçc nhùng ngl1()i này không hài lông v6'i ndi èJ hiçn té;li, nhling do
thié'u thông tin ho~c tiên bé;lC mà hQ chua h,ia chQn dUÇ1c mQt dia diêm
chinh xac. Nhùng dia diêm dap ûng nhu câu thi qua d~t và nhùng ndi èJ
hÇ1p v6'i hii tiên cua hQ lé;li nAm èJ cac khu ph6 mà cd sèJ hé;l t~ng côn kém.

Cac qtuJ,n n{ji thành là diim din cùti gdn m{jt mla nhilng nguèli da xac
dinh r6 h(J sé chuyin di dûu
Trong s6 nhùng ngl1()i da h,ia chQn ndi dé'n cua gia dlnh mlnh, râ't
nhiêu ngl1()i hu6'ng vào cac qu~n nQi thành. Ty lç này là 48,6% và 42,7%
d6i v6'i TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi.
Té;li TP.HÔ Chi Minh, 52,2% nhùng ngl1()i hiçn s6ng té;li cac qu~n nQi
thành, 19% hiçn s6ng té;li cac qu~n ngoé;li Ô, 68,5% hiçn s6ng té;li cac huyçn
nông thôn c6 y dinh di chuyên dé'n cac qu~n nQi thành. Té;li Hà NQi, cac
con s6 hietng ûng là 59%, 8,5% và 36,4%. Cac qu~n noi thành thu hut dân
cu bAng st! thu~n tiçn trong cuQc s6ng: di lé;li g~n hetn, môi trl1()ng kinh
doanh thu~n IÇ1i, cac dich V1,1 (chÇ1, bçnh viçn, giâi tri) phat triên hetn,
trl1()ng hQC èJ dây ding duÇ1c danh gia t6t hetn. Xu huâng di chuyên vê cac
qu~n nQi thành xem ra ding hÇ1p IY.
Té;li TP.HÔ Chi Minh, cac huyçn nông thôn không nAm trong lt!a chQn
cua nhùng ngl1()i c6 y dinh di chuyên. Nguyên nhân cua tlnh tré;lng này là
do m~t dl> dân cu èJ ml>t s6 qu~n nQi thành nhu Tân Blnh, Gô Vâ'p vân
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côn thâp, vi v~y dây là ndi h.,ta chçm cua nhùng nguèJi co y d!nh di chuyê'n.
I~i Hà NQi, bên qnh nhùng qu~n nQi thành, cac qu~n ngo~i thành cüng
là diê'm dê'n hâp dân dôÎ vâi nguèJi di chuyê'n. Gân -Il1Qt phân ba, tûc là
29,8% nhùng nguèJi mu6n di chuyê'n c6 y d!nh chuyê'n dê'n cac huy~n nông
thôn. Chinh sach dô tN hoa cac vùng ngo~i vi Hà NQi - v6n duQ'c coi là
khu vvc nông thôn vào nam 2003 -là nguyên nhân cua sv Iva chçm này.
Phat triê'n dô th! m~nh mê Ci Hà NQi trong nhùng nam gân dây da thu hut
dân cu chuyê'n dê'n cac qu~n ngo~i thành và cac huy~n nông thôn do gia
dât thâp hdn và do cd sCi h~ tâng ngày càng dUÇ1c cai thi~n13.

Ly do mu6n chuyin ch6 li
Ly do mu6n chuyê'n chÔ Ci rât phong phu và c6 thê' phân thành b6n
nh6m sau dây:
- Không hài long v~ môi trlièJng tV nhiên;
- 80àn !\1 gia dinh và kê't hôn;
- Mu6n c6 nhà riêng;
- Nguyên nhân khac.
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do di chuy€n t~i TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi

Nhùng nguèJi mu6n chuyê'n chÔ Ci do doàn t1,1 gia dinh và kê't hôn là
dông nhât: 45,7% W IP.HÔ Chi Minh và 44,5% t~i Hà NQi. à ca hai thành
ph6, ty l~ nhùng nguèJi chua tùng di chuyê'n c6 y djnh di chuyê'n cao hdn

13

T<;Ii mÔi thành ph6, hai qu~n m6'i da duqc thành l~p vào nâm 2003.
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so vâi nhùng nguài dà di chuy~n: 48,1% dÔi vôi nhùng nguài chua di
chuy~n so vâi 39,9% nhùng nguài dà di chuy~n t;:ti TP.HÔ Chi Minh; t;:ti

Hà NQi tY l~ hiemg ûng là 39,9% so v6'i 43,2%. Diêu này c6 tM giai thich
bâng ly do nhùng nguài dà tüng di chuy~n dà thl;ic hi~n di chuy~n vi ly
do doàn tl.;1 gia dinh và ké't Mn èJ Mn di chuy~n tnt6'c.

Không hài long v6'i môi tntàng tl! nhiên (ô nhi~m) ho?c xà hQi (t~ n;:tn
xà hQi, an ninh không dam bao) ding là nhùng nguyên nhân quan tr<;mg:
22,5% t;:ti TP.H6 Chi Minh và 33,4% t;:ti Hà NQi. Ngày nay, môi tntàng là
yé'u tÔ rât quan trQng vâi nguài dân. Nhùng nguài làm công an luemg
thuàng mong mu6n s6ng trong môi tntàng dân tri cao. An ninh dam bao
cüng là yé'u tÔ cd ban. Giùa nhùng nguài dà di chuy~n và nhùng nguài
chua di chuy~n cüng c6 st! khac bi~t vê ly do muÔn thay d6i chô èJ. Môi
tntàng là nguyên nhân mUÔn di chuy~n cua 20,5% nhùng nguài chua tüng
di chuy~n so vôi 27,1 % nhùng nguài dà tüng di chuy~n èJ TP.H6 Chi Minh;
t;:ti Hà NQi tY l~ hiemg ûng là 34,5% và 26,5%.
Ly do thû ba là mong muÔn c6 nhà riêng. Ty l~ này là 12% t;:ti TP.H6
Chi Minh và 13% t;:ti Hà NQi. Theo truyên thÔng, sau khi ké't hôn, cac c?p
vC! chÔng tre së s6ng vâi gia dinh ch6ng mQt thài gian, m?t khac do nhùng
kh6 khan vê nhà èJ mà cac c?p vC! chÔng không c6 kha nang sÔng riêng.
Vi v~y, nhiêu c?p vC! chÔng c6 y dinh di chuy~n trong nhùng nam tôi né'u
c6 diêu ki~n dê c6 cUQc s6ng không ph\,l thuQc vào cha m~. C6 sl;i khac
bi~t giùa nhùng nguài dà tüng di chuy~n và nhùng nguài không di chuy~n
t;:ti Hà NQi và TP.H6 Chi Minh. T;:ti TP.HÔ Chi Minh, nguài di chuyên dua
ra ly do này nhiêu hem (10,5% d6i v6'i nguèfi không di chuy~n so vâi 16,2%
dÔi vôi nguài di chuy~n). T;:ti Hà NQi, ty l~ nguài dà di chuy~n c6 y dinh
thay dÔi cM èJ vi nguyên nhân này cao hem chut ft so vâi nguài không di
chuy~n.

Nhùng ly do khac nhu thay d6i ncJi làm vi~c, chQn tntàng t6t cho con,
thüa ké', phudtlg ti~n giao tié'p ... duC!c ft nguài nêu ra.

Dqc tntng

ma nhilng ngztèli co nguy~n V9ng thay d6i ch6 (j

Xac dinh d~c tnttlg cua nhùng nguài co nguy~n vQng thay d6i chô èJ
cho phép chinh phu ap d\,lng c:ac chinh sâch giàn dân, d6ng thài phât triên
cd sèJ h;:t tâng d~ dap ûng nhu câu cua nguài dân.

Ngztèli tré tu6i mong mu6n di chuyin nhi~u hdn ngztèli cao tuô'i
T;:ti TP.H6 Chi Minh cüng nhu Hà NQi, nhom tu6i 20-29 là nh6m mong
mu6n chuy~n chô èJ nhiêu nhât (bi~u dô 10).
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Hinh 10: Phân b6 nhüng ngu'()i co y djnh di chuyé'n
t~i TP.HÔ Chf Minh và Hà NQi theo tuÔi
Kha dông ngu'ài thué)c nh6m tu6i 20 dé'n 29 mong mu6n chuyên nhà
(33,2% t<;li TP.HÔ Chi Minh và 42,6% t<;li Hà Né)i). Dây là nhùng ngu'ài
côn dé)c thân hay mâi ké't Mn, mu6n di chuyên vi slf. nghi~p ho~c gia
dinh. HQ c6 nhu c~u di chuyên hem ai hé't vi mu6n c6 cué)c s6ng dé)c l~p
và mu6n c6 ndi éJ ti~n nghi hem khi kha nang tài chinh da kha hem.
Nhùng ngu'ài du'âi 20 tu6i c6 xu hu'âng theo cha m~. Trên 50 tu6i, râ't ft
ngu'ài mu6n di chuyên (3,9% t<;li TP.HÔ Chi Minh và 2,1% t<;li Hà Né)i).
Tuy nhiên ty l~ này l<;li tang d6i vâi nhùng ngu'ài trên 60 tu6i. Ly do là
éJ tu6i trên 60, kinh té' và sûc khoe cua cha m~ da kém và hQ l~i mong
mu6n s6ng vâi con chau.

Nhùng ngllài co nguyçn vQng di chuyin thllàng co trinh dQ cao, làm công
an llidng, làm viçc trong linh vt/c thlidng rnqi, dich VI! hoi!c thù công nghiçp
T<;li TP.HÔ Chi Minh, tinh trung binh, mong mu6n di chuyên cua
nhùng ngu'ài c6 trinh dé) cao, làm vi~c trong lïnh vlf.c kinh té' nhà nu'âc
ho~c trong khu vlf.c kinh té' tu' nhân, trong khu vlf.c thu'emg m<;li ho~c dich
V\1 thu'àng cao hem. Trên thlf.c té', 14,6% ngu'ài c6 trinh dé) van h6a cao
mu6n thay d6i chÔ éJ. Dây cûng chinh là nhùng ngu'ài c6 di~u ki~n tài
chinh cho phép tim kié'm ndi éJ t6t hem. Trên thlf.c té', chuyên chÔ éJ
không anh hu'éJng dé'n vi~c làm: hQ thu'àng giù nguyên công vi~c sau
khi di chuyên.

Ké't lu~n
Phat triên dô tN trong nhùng nam gân dây t<;li TP.HÔ Chi Minh và Hà
Né)i làm gia tang nhu c~u di chuyên. Di chuyên né)i thi c6 xu hu'âng tango
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Dông di chuyên tù nQi thành ra cac qu~n ngo~i thành rât rô èJ TP.HÔ Chi
Minh. Xu hliâng tlidng h! cüng dliqc quan sat thây t~i Hà NQi, m~c dù
diêm dê'n co st! khac bi~t. Xu hliâng này co tM giai thich bâng gia dât
thâp hdn và cd sèJ h~ tâng ngày càng dliqc cai thi~n t~i cac qu~n ngo~i
thành làm cho cac qu~n này trèJ nên co sûc thu hut. Tuy nhiên, vân côn
nhùng kM khan hàng ngày liên quan dê'n phlidng ti~n giao thông và cd
sèJ hf;l tâng thiê'u dÔng bQ.
Nhin chung, di chuyên mang l~i cho ngliài dân nhùng diêu ki~n
èJ dliqc cai thi~n và dô dùng gia dinh
t6t hdn. Nhiêu hQ gia dinh trèJ thành chu sèJ hùu nhà èJ, tài san co güi
tri vê m~t kinh tê' và xà hQi, khi di chuyên. Bên qnh tac dQng kha rô
cua di chuyên d6i vâi cài thi~n diêu ki~n sông và mèJ rQng không gian
sông thi di chuyên cüng t~o ra xu hliâng sàng lQc nhùng ngliài di
chuyên so vâi sô dân cli côn l~i, bèJi vi vi~c di chuyên dôi hai mQt sô
phlidng ti~n: không pMi tât cà nhùng ngliài di chuyên dêu là ngliài rài
hO nQi thành.
thu~n lqi hdn vi chât lliqng nhà

Liên quan dê'n di chuyên t~m thài, chung tôi thây râng ngliài dân
TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi ra khai nhà hàng ngày, chi it hdn trong ngày
chu nh~t. Ly do ra khOi nhà rât da d~ng: di làm, di chq, di hQc ho~c di
hQc thêm, thâm b~n bè ho~c ngliài thân, vui chdi giai tri.. .Nhling ly do ra
khai nhà dê di làm là ph6 biê'n nhât, ngay ca chu nh~t, diêu này cho thây
cac ho~t dQng kinh tê' diên ra không ngùng.
Ngliài dân cüng co nh~n xét tich cl1c vê chât lliqng dliàng sa, vai trô
rua canh sat giao thông, chât lliqng phl.;lc Vl.;l cua cac phlidng ti~n giao
thông. Dê phat triên giao thông công cQng, ngliài ta khuyê'n nghi cac bi~n
phap mang Hnh chât dinh lliqng nhli tang sô lliqng cac tr~m dÔ gân khu
vlfC dân cli và da d~ng hoa cac phlidng ti~n giao thông (châng hf;ln ô tô
di~n và tàu di~n ngâm).
Mong mu6n chuyên nhà không tMt ph6 biê'n. Hdn thê' nùa, nhùng
ngliài co y dinh di chuyên chlia biê't diêm dê'n mQt cach chinh xac
chiê'm ty l~ kha cao. D~i bQ pMn nhùng ngliài co y dinh di chuyên lt!a
chQn cac qu~n nQi thành làm diêm dê'n vi èJ dây gân cac cd sèJ dich vl.;l
cd ban. Cac nhà lành d~o vê quy ho~ch dô thi cân lliu tâm dê'n kê't lu~n
này khi phat triên cd sèJ h~ tâng dap ûng nhu câu cua dân cli, dê cac
qu~n ngo~i thành và cac huy~n nông thôn co thê trèJ thành ndi dê'n
dliqc lt!a chQn, diêu này sè giup cho cac qu~n nQi thành giam qua tai
vê dân s6 và don nMn nhùng ngliài di chuyên tù ndi khac dê'n vâi
diêu ki~n tôt nhât.
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