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Chiê'n Iu'~c

ca nhân và gia dinh

TS. Nolwen HenafJ, TS. Jean-Yves Martin

Cac chinh sach do chinh phu thl/C hi~n, vi~c t6 chûc.lçi kinh té
và cd cau lé;\i xâ h(>i dâ gap phan làm bién d6i theo chiêu sâu môi
tnià'ng kinh té-xâ h(>i. Cac ca thê và nhom xâ h(>i khac nhau cau
thành xâ h(>i Vi~t Nam dâ ph~1i chuyên bién dê thfch nghi vé1i môi
tnià'ng dang thay d6i tùhg ngày và ding tac d(>ng tré1 lé;\i làm thay d6i
môi tnià'ng trong do h9 dang sinh tÔn và phM triên. Tat ca cac thành
phan cua xâ h(>i không chuyên bién và phat triên nhli nhau nhuhg
déu co nhühg nét chung. Thl/c vÇiy, tâm trçng do dl/ là m(>t diêm n6i
lên trong khi thl/C hi~n cac chién hi<;1c, tâm trçng do dl/ này xuat hi~n
cùng vé1i qua trinh qua d(> cua nén kinh té sang m(>t nén kinh té th,
tnià'ng, dây là m(>t nét d~c tning cho môi tntà'ng này và vi~c tim kiém
dê dé;\t dli<;1c hi~u qua kinh té. Xu thé cua cac chién h.tç1c này là tço ra
khuôn kh6 mm cho cac moi quan h~ trong lao d(>ng, vi~c làm và giao
dl,lc-dào té;\O. Dai vé1i cac h(> gia dinh và cac ca thê thành viên cua cac
h(> gia dînh, cac chién lli<;1c giao dl,lc ngày càng hlidng té1i tlfdng lai
và dtia quan h~ chat lliçmg/gia ca vào trong cach l\fa ch9n. Cac chién
lliÇIC kinh té lçi nham tim ra cac nguÔn thu nhÇip dê doi m~t vm vi~c
tang chi phi dê duy tri mûe song 6n djnh và
khi co thê phai tang
cac khoan chi do da dé;\ng hoa và làm tang phuc 1Ç1i và d,ch VI,I trong
nên kinh té. Tùy theo môi tntà'ng, tùy theo tang 1é1p xâ h(>i, tùy theo
vi~c làm, cac chién Ili<;1c này co nhÜ'ng hinh thûc khac nhau, cac hinh
thûc khac nhau này thê hi~n tâm trçng Ili6'ng 11/ trong giai dOé;\n qua
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d(> hi~n nay và nhan mçnh nhiffig yêu kém nhùng cüng dÔng thà'i
nhân mÇlnh nhiffig âiêm
dang hinh thành.

liU vi~t

n6i b~t ("at chu bài") cua h~ th6ng

Thai dé) dÔi vdi vi~c di h,?c

a m(>t dat mt6'c co truyén th6ng hiêu h9C lâu dà'i và vi~c di h9C
da an 5âu vào mâu thjt, câc cung câch ung xli, thâi d(> cua gia dinh
và câ nhân gan bo v6'i nhà tntèmg, d6i vdi dçi da 56 quim chung, là
m(>t diéu dtio'l1g nhiên và h9'P v6'i dÇlo lY. M9i ngtièJi phlli biét d9C,
biêt viêt, tat ca con em phai t6'i câc cd sb tntèmg l6'p do câc cd quan
Nhà ntioc quan ly, phai vti9'f: qua câc thang bÇlC tùy theo câc kêt qua
h9C tÇlp và sau do thlia kê m(>t vi~c làm cua gia dinh hay nhÇln 51/
phân công cua Nhà ntiOc. Giâo dl,lc là m(>t phuc 1Çl'i công c(>ng, m(>t
l<;li îch tÇlp thê và m(>t nghia vv. quoc gia, và m6i ngtià'i déu phaî tham
gia vào 51/ nghi~p giao dl,lc. Chînh sach dÔi m6'i da làm thay dÔi hoàn
toàn câch nhin nhÇln này và da làm thay dÔi nhÇln thlic, thâi d(> d6i
vdi giao dl,lC. Vi~c di h9C vân là bat bu(>c, nhLtng nay phai tra tién và
dilu ra cua giao dl,lc lçi không rô ràng. Dung tntoc van dé này, m9i
ngtià'i déu phai chap nhÇln rui ra, ch~ng co gi dam bao kêt qua trong
ttio'l1g lai. D6i v6'i gia dinh và câ nhân, giâo dl,lc hi~n tra thành m(>t
n(>i dung dâu tti, m(>t tài 5an riêng tti, m(>t lÇli îch câ nhân và m(>t
nghia vv. d6i v6'i ban thân nêu m6i ngtièJi mu6n tIj trang bj cho minh
dê d6i mÇit voi m(>t ttio'l1g lai bat dinh. Ta cân phai dâu tti tài chînh
vào giâo dl,lc dê hoàn thành t6t câc hành trinh h9C van, nhLtng ch~ng
khac gi dânh ctf<;lc. Do do, ngtià'i dân h,ta ch9n, câc tînh toân kinh tê
và 5UY doan ngày càng di 5âu vào trang câc quâ trinh h,ta Ch9n này.
Vi~c lÇlt ngti<;lc y nghia cua giâo dyc làm thay d6i cac thai d(>, (mg xli
tùy thu9c câc câ thê và câc nMm xa h(>i. Do do ta co thê xâc dinh
ba loÇli thâi d(>: né trânh, kY lUÇlt và làm tang lên.

a

Vi~t Nam, bat chap môi tntèmg thay d6i nhti thê nào, bat chap
nhUng biè'n d6i mà xà h(>i trai qua, bat chap xa h(>i phân tâng nhti thê
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nào di nUa, kh6i doàn kè't qu6c gia làm cho xa h(>i luôn g&1 bO, hoà
nh?p. Tuy nhiên, bên lê xa h(>i cüng c6 OOühg nh6m xa h(>i không may
hoà nh?p. Où d6 là nhühg nh6m thiêu 56 c6 blm sâc van hoâ riêng
djnh cli d m(>t 56 dja phlidng hay nhühg nh6m c6 vai tro không dang
kê vê kinh tè' nam rlü rac trên toàn qu6c, thai d(> d6i vm giao dl,Jc cua
cac nh6m này là né tranh. Cac chiè'n lligc né tranh không phai là mm
mé. Tuy nhiên, tçi blidc ngo?t cua d6i mm, cac chiè'n lligc này bi kich
thich mçnh më. Thl!c V?y, khUng hoang 1989 và làn s6ng bO h9C da
tac d(>ng tn.i6'c tiên tm cac vùng và cac nh6m xa h(>i mà van dé di h9C
cua h9 v6n da mong manh và xa vè1i. Nhà chûc trach g9i loçi thû nhat
là "dân t(>c thiêu 56" hay"dân t(>c miên nui". cac nh6m này nhiêu
nhuhg n6i chung không dông, g$.n b6 lâu dè1i vé m?t dia Iy và éJ nhühg
vùng dôi khi héo laOO, rat g$.n b6 vê van h6a và ngôn ngu, và phlidng
thûc canh tac cua h9 kè't hgp nông nghi~p san lligng thap, san b$.n và
hai 11iQ'm, trong phân công lao d(>ng cua h9 tré em c6 nhühg OOi~m Vl,J
~c truhg. MÔi m(>t nh6m này là m(>t thl!c thê van h6a trong d6 cac
thành viên dêu cham 10 bao v~, bao ton. Tat ca diêu d6 giai thich cho
ta vi sao nhühg tinh cam qu6c gia, trong d6 c6 ca van dê di h9C lçi kh6
tha'm nhu~n, nhat là vi~c gibng dçy và h9C lçi bàng tiè'ng "kinh", m(>t
ngôn ngu xa lç d6i vm h9. M?c dù cac cap chinh quyên da c6 nhiéu
c6 g$.ng dê hoa nh?p cac nh6m thiêu 56 này vào xu thè' chung, kê ca
vi~c miên h9C phi cüng OOIi vi~c I?p cac trlidng n(>i tru, vi~c di h9C vlm

d mûc thap và tiOO trçng mù chu vân con d mûc cao. M6i quan tâm
gin giu phlidng thûc san xuat và cac djnh hlidng van h6a da duy tri thai
d(> né tranh cua cac nh6m này, khi c6 dip nhühg thai d(> này con c6
thê c6 nhühg hinh thûc thê hi~n di[l.c bi~tl. Cac nh6m khac, c6 y nghïa

L

"Theo m9t ngu6n tin cua sb Giao dl,lc-dào t~o Gia Lai (mii!n Trung) gful dây. hàng
ngàn h9C sinh trong tlnh <la b6 h9C. Cac huyc?n c6 s6 h9C sinh bo h9C nhii!u nhat
là Cht! Pông (l 193 h9C sinh <la bo l&p h9C). Cht! Sê (hon 1 000 h9c sinhl, Krông
Cho (340 h9C sinh).... Nhü'ng 19 do khiên h9C sinh bo l&p h9C là rat khac nhau: vào
thài ky giap h~t (thài ky thiêu It!ong thl/c), nhii!u h9c sinh bi d6i bU9C phai vào ritng
hai hlÇIm và d6t nt!ong rây, thiêu v~t tt! giao dl,lc, hay ngay
nghl hQc vi h9C sinh
phlli suy nghï téli vic?c ct!éIi xin... " trich 000 Lao Dçmg ngày 101512000.
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nh6 trong vi~ di hçc, nhuhg do thié'u chU' không phai do tuân theo
mÇ>t h:ta chçn co cân nh~c, do là nhühg tfmg 1Û'p xa hÇ>i rat nghèo d
cac thành ph6 và nhat là d nông thôn. Thié'u công ct,l san xuat - nhu'
nhühg nông dân không co dat, ruÇ>ng cua d6ng bàng sông Cilu Long
- và chi co sU'c lao dÇ>ng cua chfnh minh dê dam bao thu nhÇip, u\.i tiên
cua cac thành viên cua cac nhom này là kié'm SO'ng hàng ngày chU'
không phai là van dé di hçc cua con em. MÇ>t cUÇ>c diéu tra thl!c hi~n
nam 1993 [TCTK, 1994; World Bank, 1995] da nhan mçnh dé'n
nhühg Iy do không di hçc tiêu hçc cua con em nhühg gia dinh vùng
nông thôn thuÇ>c nhom nghèo nhat: di hçc qua t6n kém (38,5%),
tru'èmg qua xa (19%), cha m~ không quan tâm (14%). MÇ>t cUÇ>c diéu
tra cu6i 1997 [Henaff & Martin, 1999] cüng cho thay da 56 ngu'dî dân
sinh sO'ng vùng nông thôn (96%) và nhom co mU'c s6ng thap nhat
(67%) là nhühg ngu'dî không di hçc thuÇ>c nhom tu6i 15-19.
Né'u nhu' thai dÇ> né trânh hçc du'èmg biêu hi~n chu yêu d cac nhom
thiêu s6, thi thai dÇ> kY luÇit là dÇic tnmg cua mÇ>t da s6 nhühg ngu'di
sinh s6ng vùng nông thôn và nhat là thành thj. D6i vdi cac gia dinh,
tfnh ky luÇit hçc du'èmg thê hi~n tru'dc tiên là vi~c ghi tên (ghi danh)
m6i con em cua minh (không phân bi~t trai hay gai) tU 6 tu6i- tu6i
hç'p phap - di hçc tiêu hçc, vi~c ghi tên ké' tié'p, khi hoàn canh co thê
cho phép, b~mg mÇ>t thdi ky tién tiêu hçc. Ky luÇit hçc duèmg cüng thê
hi~n thông qua vi~c quan tâm tdi vi~c hçc hành cua con em, dam bao
không dê con em luil ban và b6 hçc. Trên cap tiêu hçc, dm cho con
em tié'p tt,lc con duèmg hçc van nêu nhu ké't qua hçc tÇip cho phép,
va lçi chfnh sach giao dt,lc da tù'ng ca ngç'i, biêu dUdng vi~c ph6 cÇip
trung hçc cd sd tU dàu nhühg nam 1980. Thai dÇ> "kY IUÇit hçc duèmg"
di dôi vdi thai dÇ> nhÇin thU'c vé dân s6 phù Ilç'p vdi chfnh sach qu6c
gia vé giam tY I~ sinh l . MÇic dù co bj khung hoang 1989 anh huémg
chut ft và chu yé'u là d cap trung hçc và dçy nghé, noi chung thai dÇ>
này không bj qua trinh tiên t~ hoa cac quan h~ trong giao dt,lc làm xoi

[ Chinh sach này quy âjnh mÔi c\ip vq ch6ng t6i da chI nên co 2 con.
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màn, trii tnià'ng hQ'p éJ nhühg vùng nông 㿮㿧㿨㿩㿾㿰 không 㿴㿾㿮 dl:mg dtigc
lÇ1i thê' cua da d<;mg hôa hoçt dQng và cô khô khan trong 㿶㿩㿾㿣 chi phi
cho 㿶㿩㿾㿣 di h9C lâu dài cua con em. Ngti<;>'c lçi, chinh là 㿤㿾 d6i phô vOi
ttiemg lai không may dam bao mà cac thai dQ "kéo dài hành trinh h9Ç
van" ngày càng trd thành

㿨㿩㿾㿮 tht,ic

d vùng thành thj và cüng

ca &

vùng nông thôn trong tâng lô'p không may tUng thiê'u. Nhühg vùng cô
thai dQ

"kY luW là nhühg

kY xa hQi chu nghia,

vùng da dçt nhühg thành công trong thà'i

dÇic 㿢㿩㿾㿴 là vùng dong bfulg sông Hong.

d dây,

cac tti ttiéJng 㿴㿾㿰 㿴㿨㿾 và cac gia tri cua giao dl:lc di vào nQi tâm d mlÎc
t6i da và thai dQ d6i vOi h9C dtià'ng là nhühg nét dÇic truhg. Tnià'ng
hQ'p cua cac gia dinh di dân tù' nông thôn vào Hà NQi là tnià'ng hQ'p
minh h9a hê't sUc dÇic 㿢㿩㿾㿴 cho hành vi này. Không 㿴㿨㿾 cho con em di
h9C trong cac trtièmg cua thành ph6 do không cô hQ khgu thtià'ng trU
Hà NQi, cac gia dinh này ââ tim cach méJ tnià'ng 㿛㿄㿩㿾㿰, Henaff &
Thgm, 1996]. MQt vi dl:l khac d Thai Binh, mQt tlnh ven 㿢㿩㿾㿮 thuQc
vùng dong biing sông Hong v6'1 93% là vùng nông thôn (trong dô

96% nông dân),

tY

㿭㿾㿴 dQ dân 56 khoang

1100 dân/km2. Nam 1995,
㿬㿾 dê'n trtià'ng cua t1nh là 30% d nhà tré, 65% mau giao, 96% 㿴㿩㿾㿵

h9C và 88% trung h9C cd sb'. Hem nUa, giao dl:lc ph6 thông trung h9C
d dây cùng dçt dtigc tiê'n bQ là 123% trong thèfi gian tù' 1990-91 Mn

1995-96 [TCTK, 1997]. Loçi thai dQ này cho thay m6i quan tâm cua
h9 t6'1 tticJng lai nhti thê' nào - ngtià'i dân nghi tOi ttiemg lai cua con em
ngay tli khi càn d tu6i au thd - và tfnh

kY 㿬㿵㿾㿴 dtigc duy tri trong su6t

hành trinh h9C van. Diêu này cho ta thay ra cai g9i là "st,i hÇ>'p

19 hôa

vê kinh tê' và St! giac ngQ vê thèfi gian Hnh" [Markiewicz-Lagneau,

1969]. Quan tâm Mn

㿶㿩㿾㿣 con em di h9C cô nghia là cham chu theo

dai hàng ngày, là tht,ic 㿨㿩㿾㿮 u\l tiên vê tài chinh, là gia phai dâu tti 㿤㿾
dam bao cho ttiemg lai sang sua cua con em, và u\.l 㿶㿩㿾㿴 hcJn là trinh
dQ dçt dti<;>'c càng cao, diêu này cùng cô nghia là hành trinh h9c van
càng kéo dài.

L

Trong cùng nam ?:J 㿨㿵㿹㿾㿮 Kién XlI'c1ng ([hai Binh) cac tY 㿉㿾 này là 99,6% tiêu hQc
và 97,4% trung hQC cd sb [Ngu6n: Phèmg Th6ng kê 㿨㿵㿹㿾㿮 Kién XI1C1ng].
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Cac gia dinh co "kY lu?t" này, nhung cüng là nhùhg gia dinh nhin
xa trông r(mg, da ké't hQ'p nhuàn nhuyên cac lô-gich v?n hành cua nhà
tnià'ng và hiêu bié't rô cac diêu ki~n thành công trong hç)C t?p. Trinh
dQ hoa nh?p và kié'n thuc này cho ta thay muc dQ tié'n gàn tdi van hoa
hoc dtià'ng cua ho. Dtio'ng nhiên nên van hoa hoc dtià'ng này tùy
thuQc vào tùhg dia phtio'ng, 109i tàng 16'p xa hQi và l!ch Slt hoc dtià'ng.
Tht!c V?y, nên van hoa hoc dtià'ng it nhiêu sâu sâc xac dinh blm chat
cac chié'n ltiQc và muc dQ duy tri tfnh kY lu?t. Chinh muc dQ duy tri
tfnh kY Iu~t là yé'u ta chi phoi hành trinh hoc van cua mlSi con em. d
tiêu hoc hành trinh binh thtièmg là 5 nam và bang 2.2 tr. 49 cha ta
thay cac hành trinh da diên bié'n nhti thé' nào theo cac vùng môi sinh
l&n cua dat ntiac. Vùng dÔng bàng sông HÔng, bao gÔm ca Hà NQi,
nàm d dlnh cao thành tl,l\1 cua kY lu?t hoc dtià'ng. DÔng bàng sông
HÔng d9t tY I~ tht!c hi~n tiêu hoc cao nhat (91,2%), tY l~ 1U\.i ban thap
nhat (1,5%), tY l~ bo hoc thap ho'n ca (2,2%) và con dttng thu hai
trong vi~c 'làm chu cac hành trinh hoc van trong nam nam (+25,1 %)
trong khi vùng này da dttng dâu ngay tii khi bât dàu xuat phat. NgtiQc
19i. không phai chi do bi chi phoi vê mÇit âja ly, dÔng bàng sông Cltu
Long, tuy trong nam nam da co tié'n bQ (+25,6%), nhuhg 19i d trong
tinh tr9ng kém nhat trong vi~c làm chu hành trinh hoc van (48,6%),
1U\.i ban (7,3%) và bo hoc (trung binh 12,8%/nam trong 1994-95)
[TCTK, 1997]. Hoàn toàn dQc l?p vdi vùng âja ly, noi chung, vùng
thành th! co ky lu~t ho'n vùng nông thôn. Dai vrn tu6i bât dàu vào hoc
tiêu hoc, ta co thê nh~n thay rang tu6i hQ'p phap (6 tu6i), tu6i co gia
tri dt! bao trtiac thành công cua nhùhg hành trinh hoc van không chi
d tiêu hoc mà con ca d cap hoc cao ho'n [Henaff & Martin, 19991, rô
ràng d nông thôn it dtiQc tôn trong ho'n - d nông thôn, gian cach và
tu6i bât dàu di hoc phân tan qua muc (gàn 20% sau 7 h16i) - 50 vrn
cac thành pho (l % sau 7 tu6i). Nhung cüng chinh d thành pho mà ta
nh~n thay co thai dQ "Iàm tang lên" (doi hoi qua muc).
Thai dQ "làm tang lên" co thê dtiQc dÇic truhg bang cac hành vi
không thoa man, doi vdi cac ca nhân, vê nhtmg gi ljch Slt hoc dtièmg
da t90 cho ban thân minh, và doi vai cac gia dinh, vê nhtmg gi mà
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djch VI,l giao dl,lc cua Nhà mt&c cung cap, theo cac quy ôjnh cua cd
quan giao dl,lc, cho nhân dân noi chung. Cac thai Ô9 ôo, m&i chI co
Iiên quan t&i m9t b9 phçm rat hçn ché cua xa h9i và ôa co mâm
m6ng tnt&c ô6i mœ, co xu hu'6'ng phat tri~n rat nhanh, ô~c bic?t trong
56 nhû'ng gia ôinh sung tuc s6ng d thành thj. D6i vœ cac ca nhân,
cac chién lu'qc di theo hành trlnh W "ôu6i kjp"vê hQc ôu'à'ng ôén tfch
lüy b~ng cap hay giay chling nhçm. Vé "ôu6i kjp" là m9t nên giao
dl,lc ôa tiép tl,lC ton tçi W lâu d Vic?t Nam, ôa ôi vào chînh sach xoa
nÇn mù chu và, du'œ hinh thlic cac 16'p bu6i t6i giành cho ngu'à'i \6'n
tu6i, cho phép hQ di tiép con ôu'à'ng hQc. van song song vœ hoçt
ô9n9 nghê nghic?p cua hQ. TÙ' khi co ô6i mœ, ta nh?n thay khach
hàng cua 10çi 16'p này phat tri~n mçnh - cung cua Nhà nu'dc và tu'
nhân ôu'O'ng nhiên ôêu phat tri~n -, khach hàng 10 làng, quan tâm
ôén vic?c md mang kiên thlic và nhat là ôçt và co ôu'qc nhû'ng van
b~ng d trlnh ô9 cao hO'n van b~ng hQ ôa ôçt ôu'qc trong hành trlnh
hQc van tu6i au thd. Do v?y, trong s6sinh viên cac tru'à'ng ôçi hQc
co m9t 56 ôông ngu'à'i 16'n theo hQc trong khi ôang di làm. Vê khac,
vé tfch lüy cac van b~ng, giay chling nh?n cac ki~u, cac 10çi, rat ph6
biên d thành ph6, ôo là tru'à'ng hqp nhû'ng ngu'à'i ôa ôi hQc binh
thu'à'ng, k~ ca d trlnh ô9 ôçi hQc, nhting mu6n co nhû'ng van b~ng,
giay chling nh?n thu9c nhû'ng linh Vl,l'c b6 sung cho linh Vl,l'c ôa ôu'qc
ôào tço ban ôâu và nhat là nhû'ng Iinh Vl,l'c xét thay không th~ ôao
ngu'qc ôu'qc tÙ' khi co ô6i m&i, nhu' tin hQc và ngoçi ngu.
D6i vœ cac gia dinh, "Iàm tang lên" là tim cach thoa man tat ca
nhû'ng ôiêu kic?n cân thiét cho thành công trên con ôu'à'ng hQc van
và thang b?c xa h9i cua con em, cac th~ thlic tiêp c?n, cac tiêu chu~n
và chat Iu'qng cua d,ch VI,l giao dl,lc ôu'qc ôanh gia không phù hqp hay
không ôây ôu. Cac chiên h.tqc thang tién này tht/c chat là gàn nguyc?n
vQng hêt slic cao xa cua nhû'ng gia ôinh thành thj v&i trlnh Ô9 mà hQ
mong mu6n con em hQ ôçt ôu'qc [MOLISA/lRD, 1999]. Theo ki~u
này, nhû'ng gia ôinh này ôâu tu' giao dl,lc tiên-ti~u hQc tu' nhân, do
hqp tac xa tan ra ôa tac ô9ng xau tœ djch VI,l này cua Nhà nu'&c. Nam
1994" cac tntà'ng mau giao tu' nhân tiêp nh?n 20% cac chau vào
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mau giao và 40% vào nam 1996. Sau d6 ngtièli ta cO' gtmg d~ dtia
con em vào h9C ngay ti~u h9C hiçn van càn thuÇ'>c Nhà ntidc và da
dti<;1c u\.l tiên ve tu6i h9'P phap. Nhèl v~y, cac em 5 tu6i dti<;1c nh~'m
vào cac trtidng ti~u h9C Ci thành ph6. D~ cho hành trinh ti~u h9C
dti<;1c thuÇ'ln l<;1i nhat, thtidng cho con em h9C thêm Ci nhà. Sau d6 dé'n
cap trung h9C cd sci, ngtièli ta ch9n trtidng công IÇ'lp t6t nhat, Ci cap
này, trtidng tti chi phat tri~n mÇ'>t cach chÇ'lm chÇlp. D6i vdi ph6 thông
trung h9C, cap h9C cu6i cùng trtidc khi vào dÇli h9C, nhu cau trtidng
tti thl,lc rat cao, trên t6ng th~ khach hàng da tang tü 10% dé'n 25%
trong thèli gian tü 1994 - 1996 [TCTK, 1997], và tang mÇ'>t cach

tY

lç thuÇ'ln Ci muc cao han tÇli cac thành ph6 16'n, dé'n muc chié'm gan

50% Ci thành ph6 Hô Chi Minh. BÇ'lc cao dbng/dÇli h9C không phai
là mÇ'>t ngoÇli lç cua cac gia dinh kha gia, và "cung" theo sat "cau"
vdi 25% sinh viên h9C cac trtidng dÇli h9C và cao dbng tti thl,lc Ci Viçt
Nam. Tuy nhiên, mÇ'>t 56 gia dinh không thoa man vdi bÇ'lc dÇli h9C Ci
Vi~t Nam, và cac gia dinh này dtia con em cua h9 di h9C

Ci ntidc
ngoài. Nam 1995 c6 3 458 sinh viên [PhÇlm Minh HÇlc, 1998]. Nhti
v~y trong thai dÇ'> "làm tang lên", ngtiè1i ta mong mu6n nhieu han,

t6t han, cao han, lâu dài han, né'u can Ci ndi khac và không dm tfnh
toan Mn tien nong. Dây là mÇ'>t thai dÇ'> phân bi~t xa hÇ'>i. Phân biçt
xa hQi là bi~u hi~n cua nhühg gia dinh da thl,l htidng dti<;1c nhieu lÇ1i
ich trong qua trinh t6 chuc IÇli nen kinh té' trong d6 cau ve giao dl,lc
c6 dieu kiçn tÇlO cung riêng cho minh khi môi trtidng da dti<;1c giai
ph6ng. Nhà trtidng là mQt sci hw riêng do vÇ'ly nhà trtidng nàm trong
nhühg !l,ta ch9n ca nhân.

Chiê'n hic;Jc dào t~o
Viçc phân tfch cac chié'n lti<;1c dào tÇlO nghe không th~ thuÇ'>c cùng
10Çli.nhti cac chié'n lti<;1c giao dl,lc, ngay ca né'u nhti, bàng cach này
hay bàng cach khac, công tac dào tÇlO !uôn !uôn là con dtidng di tié'p
cua mÇ'>t hành trinh h9C van dÇic biçt. Thl,l'c VÇly, công tac dào tÇlO
nghe Ci Viçt Nam không phat tri~n nhti viçc dé'n trtidng h9c ph6
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thông và chi c6 liên quan dên m9t b9 phçln nhû dân clio HO'n nÜ'a,
phliO'ng thÛ'c phat triên cua dào tq,o nghé làm cho công tac này c6
liên quan tâi lînh vvc ngoài hQc dlià'ng nhiéu hO'n là Iînh vvc hQc
dlià'ng. Cu6i cùng dào tq,o nghé c6 quan h~ tn!c tiêp tâi cac thê thÛ'c
hàa nhÇJ,p vâi slm xuat, và do d6 cac chien lliÇlc dào tq,o nghé gan b6
. tnjc tiêp vâi cac chiên lliÇlc vi~c làm. Ta da dé cÇip tâi (chliO'ng I) cac
hÇiu qua cua cu9c khung hoang sau d6 dên qua trinh t6 chÛ'c Iq,i nén
kinh tê d6i vâi qua trinh phat triên cua h~ th6ng giao dl,lc-dào tq,o.
Cac trlià'ng hÇlp cho thôi vi~c, vé nghl và giam biên chê hàng loq,t
trong khu vvc Nhà nliâc, cac trlià'ng hÇlp b9 d9i giai ngü và cd chê
kê hoq,ch h6a tÇiP' trung không càn nCta da làm thay d6i hoàn toàn
bÛ'c tranh toàn canh cua công tac dào tq,o.
Tùy theo trinh d9, cac khoa dào tq,o trong nhà tntà'ng da phat triên
m9t cach khac nhau tùy thu9c vào chiên lliÇlC cua cac gia dinh, cac
chiên lliÇlC này chu trQng tim cach t6t nhat dam bao cho tliO'ng lai cua
con em minh và ngày càng giành liu tiên cho cac khoa dào tq,o b trinh
d9 cao. Do vÇiy, bÇic cao dilng/dq,i hQc chju sÛ'c ép rat lân, dù là tntà'ng
dq,i hQc hay cao dàng, vi bling cap cua cac tntà'ng này cho phép nglièl'i
c6 bling c6 kha nang c6 dliÇlc loq,i vi~c làm b trinh d9 cao. Cüng theo
lô-gfch này, trong b6i canh không c6 vi~c làm dam bao, cac gia âinh
thfch !l,ta chQn con dlià'ng ph6 thông trung hQc - cap này dlia con em
tâi cap cao dàng/dq,i hQc m9t cach chacchan - hO'n là trung hQc k9
thuÇJt chuyên nghi~p. Do d6, cac tntà'ng lâp dào t<;lO nghé cap trung
hQC gÇip rat nhieu kh6 khan trong công tac tuyên sinh. Cac trlià'ng lâp
dào tq,o nghé cap trung hQc trb thành 16i thoat duy nhat d6i vâi cac
gia âinh c6 mÛ'c thu nhÇip trung binh và thap.
D6i vâi cac kh6a dào tq,o nghé ngoài h~ th6ng hQc dvà'ng, dù d6
là nhùng kh6a dào tq,o t,;1Î cd sb hay d6 là nhùng kh6a dào t<;lO không
tq,i

cd

sb, nhu c~u d6i vâi loq,i này Iq,i tang rô r~t, dây là nhu câu ca

nhân chÛ' không phai là nhu càu cua gia dinh, dây là tntà'ng hÇlp cua
nhùng ca nhân mong mu6n tim

cd

h9i dê thîch nghi vâi b6i canh

kinh tê mâi. Nêu nhv, trong thl/c tê, loq,i này chi c6 liên quan tâi
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khoang 10% t6ng 50 nhühg nglià'i CO vi~c làm [Henaff & Martin,
19991, ta nhçm thay chiêu hli&ng này co bli6'c tang r6 r~t tü nhühg
nam 1994-1995 (biêu âo 3.1). Nhühg nglià'i tham gia C,3c khoa này
ngày càng tre véi 29% dliéi 20 tu6i vào nam 1994-95 và 47% vào
nam 1996-97. HO'n nua 50 này lçi gom âa 50 nhühg nglià'i song d
. vùng nông thôn (70%) và d phia Nam (81%). Cuoi cùng, và v~m tu
1994-95, diên biè'n cua xu thè' này lçi chu yè'u tÇlp trung vào cac khoa

âào tço ngoài hQc âlià'ng và tçi ca Sd, cho dù là d thành th! (63%)
hay d nông thôn (65,5%). Trang dic chiè'n lliQ'c âào tço do ca nhân
ll,l'a chQn, âiêu làm tang

y nghîa và gia trj là cac khoa âào tço này

âliQ'c ca cau chi;it chë, âo là âiêu chac chan, ngoài ra nhühg khoa này
càn là nhühg khoa âào tço co cap bàng (hay co chU'ng chl)âàng
hoàng. ChI càn lçi ~(>t âiêu, âolà vi~c theo hQc nhühg khoa này
không chI phl,l thu(>c vào y muon ca nhân mà tùy thu(>c vào trinh â(>
hQc van, trinh â(> này it nhat phai tliO'ng U'ng v6'i trinh â(> trung hQc
ca Sd hoàn chlnh. Trong mQi trlià'ng hQ'p, cho dù âo là khoa âào tço
tçi ca sd hay không tçi ca sd thi âo cüng là nhühg chiè'n lliQ'c nhàm
cai thi~n và/hoi;ic âa dçng hoa hoçt â(>ng.
Bi~u dÔ 3.1. Di~n biè'n nhu câu dào t~o ngoài h~ thÔng
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Ngày nay, nhü'ng Io~i thành viên kinh té khàe nhau ho~t dQng
trên mQt thi tniètng lao dQng trong do cac the' thlic dieu chlnh chu'a
du'Q'c xac dinh và vi~c xac dinh này con ...::a vm. T ru'éle nhü'ng xu thé
quan sM du'Q'c, hai dieu ghi nh~n di;ü ra: bàng each dieu chlnh barn
sàt qua trinh t6 ehlic l~i dang diên ra, cac thai dQ di tim vi~c t6 ra hét
slic linh ho~t, dôi khi "pha rào" trong khi cac phu'dng phap di tim
vi~c làm l~i mang d~m nét cua chu nghia bao thu b mlic rat cao.
Cac xu thé diên bién cua Cà dlu vi~c làm theo khu Vlj.c cho thay
mQt 50 l6'n ca the' bM dàu cUQc dà'i ho~t dQng cua minh trong cà sb
gia dinh hay lao dQng tl! do, ngay ca gàn 40% 50 da bat dàu ho~t
dQng tU cuoi nhü'ng nam 90 da tim du'Q'c mQt vi~c làm du'Q'c hu'bng
Iu'dng (biêu deS 2.5 trang 40). Ta ding quan sM thay xu thé này trong
cac tru'ètng hQ'p thay d6i vi~c làm. Dieu này co nghia quan h~ làm
công an Iu'dng co xu thé phat triên b Vi~t Nam, và 50 lu'Q'ng ca thê
co triên V9ng tim du'Q'c vi~c làm du'Q'c hu'bng lu'dng tang lên, và do do
50 ngu'à'i di tim mQt vi~c làm du'Q'c hu'bng lu'o'ng eüng tang lên. Cac
xu thé gàn dây nhat cho thay nhieu khi do thiéu vi~c làm du'Q'c hu'bng
lu'o'ng mà ngu'à'i lao dQng bUQc phai bM dàu bàng ho~t dQng trong
mQt Cà sb gia dinh hay tl,l' t~o vi~c làm. Trong 50 nhü'ng ngu'à'i di tim
vi~c làm trong nam 1997, bao g6m ngu'à'i làm thuê, ngu'à'i that
nghi~p, hay ngu'à'i di xin vi~c làm nhu'ng không co kinh nghi~m nghe
nghi~p, 61 % mong muon kiém du'Q'c mQt vi~c làm du'Q'c tra lu'o'ng,
trong do 48% trong khu Vlj.c Nhà nu'élc, 18% trong khu Vlj.c tu' nhân
và 18% trong khu Vlj.c hành chinh 51,1' nghi~p. 27% không bày t6
nguy~n v9ng gi, dieu này cho phép ta nghi ràng, tru'élc hét h9 không
s~m sàng làm vi~c theo hinh thlic tl,l' t~o vi~c làm và 12 % mong muon
tl,l' t~o vi~c làm. Tat nhiên 50 ngu'm co y djnh làm vi~e trong doanh
nghi~p gia dinh không thuQc di~n nhü'ng ngu'à'i âi xin vi~c làm.
Nhu'ng nhu' ta dâ nhan m~nh, solu'Q'ng tu'o'ng doi cua h9 co xu hu'6'ng
giam di theo nam thang.
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Cac âi~u bi cam là mQt minh hQa âi~n hinh vé tinh thich (mg cua
lao âçmg tntéfc thay â6i mçmh m~ và âQt ngQt cua môi tntà'ng phap

\y. Do v~y,

h~u qua cua vi~c câm phao tli nam

1996 là âa bat bUQC

ca mQt nghé phai chuy~n â6i. Trang vàng non" mQt nam, vi~c chuyên
â6i âa hoàn thành. Cüng theo né'p nghï âo, vi~c I~p \9i tr~t tt,i via hè

b cac thành phÔ co xu hu'éfng h 9 n ché' vùng ho 9 t âQng cua buôn ban
nho trên âuà'ng phô và d!ch V\,I ca nhân, âÇ'lc bi~t là d!ch V\,I sUa chùa.
Không càn nghi ngà' gi nUa, cac âiéu cam ky trang lïnh Vl,ic này càng
cung co mQt xu thé', âo là tang von âau tu ban âau âê tt,i t90 vi~c làm
và làm cho tt,i t90 vi~c làm h0 9 t âQng tot, ôiéu này ngày càng h 9 n
ché' cac ho 9t âQng trang mQt ngành mà C9nh tranh ngày càng gay
gat sau khi buôn ban nhe và d!ch

V\,I

phM triên m9nh trong nhühg

nam 1990. Ngoài ra, vi~c \àm âu'Q'c hubng Iu'ong ngày càng phM
triên, t90 thêm nhiéu kM nang khac nhau trong vi~c hàa nh~p vào
th, tru'à'ng lao âQng. H~u qua là, vi~c t90 ra h0 9 t âQng tt,i t90 vi~c làm
giamâi.

Biêu dÔ 3.2. Phân

ho dân so co vi~c làm nam 1997
CI Thay d6; ft nhâ't
mÇJt lêin

40°'0
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DChila baa già' thay
d6i ui~c làm

1996-97

Ngày bilt dêiu uj~c làm hi~n nay

Vi~c t6 chut 19i h~ thong kinh té' cüng làm tang tinh linh h0 9t

cua lao âQng (biêu âo 3.2), mÇ'lc dù tinh linh h0 9t này noi chung càn
b muc âQ thap. Nam 1997, Chl co 28% nhühg ngudi co vi~c \àm ââ
thay â6i vi~c Jàm it nhat mQt lan trong cUQc âdi nghé nghi~p cua
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minh. Nhiéu yê'u t6 gap phàn làm tang tfnh linh hO ç1t. Trong cd chê'
kê' hOÇlch hoa t~p trung, m6i quan h~ gifia ngtièti slt dvng lao dçmg
và ngtièti lao dé;>ng tai hi~n m6i quan h~ gia trt1émg trong doanh
nghi~p

gia dinh, trang cd chê' tti blm chu nghia hÔi thê' ky XIX, éJ

châu Âu và éJ nhiéu ntidc khac. Trong cd chê' Vi~t Nam tÔn tÇli éJ
mién Bàc tü sau khi dtiÇfc giai phong, và c6 gàng ap dvng éJ mién
Nam tü nam 1975, ngtièti slt dvng lao dçmg, doanh nghi~p hay hÇfp
tac xa, ngtièti dÇli di~n thl/C 51/ cua Nhà ntidc trang hOÇlt dé;>ng phân
ph6i IÇli, chju trach nhi~m chung vé t6ng th~ cac nhu càu cua ngtièti
lao dé;>ng và cua gia dinh hQ, tü bUa an dê'n van dé di hQc cua con em
hQ, dê'n van dé nhà éJ và nghl phép. Khi cd ch€" này không càn, cac
m6i quan h~ giUa ngtià'i lao dé;>ng và ngtià'i slt dvng lao dé;>ng không
càn ch~t chë nhti trti6'c, và thay d6i vi~c làm không nhühg chI là diéu
co th~, mà càn kha thi và dôi khi càn là mong mu6n. D6i v6'i nhühg
ngtià'i dang co vi~c làm hay dang tim vi~c làm, thi 51/ càn thiê't tim
mé;>t vi~c làm bàng chinh c6 gàng và no ll/c ca nhân dtiÇfc dap (mg
bàng quyén dtiÇfC tl/ do thay d6i vi~c fàm.
Cac dàng di dân tIj do

hi~n

nay co y nghia ttidng dtidng. Trang

cd ch€" kê' hOÇlch h6a t~p trung, công tac dang

kY

hé;> khgu cùng v6'i

chê' dé;> tem phiê'u dam bao 6n djnh dân cti vé mÇ\.t dja ly éJ mûc dé;> rat
cao. ChI co nhühg trtidng hÇfp di chuy~n dtiÇfC thÙ'a nh~n m6'i co th~
dtiÇfC cap hé;> khgu thtidng tru m6'i. Chinh sach d6i m6'i ra dèti, lô-gich
này bj thay d6i ngtiÇfC Iq.i và vi~c làm không càn là yê'u t6 quyê't djnh
hé;> khgu thl..l'à'ng tru nUa mà là hé;> khgu thtidng tru quyê't djnh vi~c làm,
chi it trang khu Vlj.c Nhà nti6'c. Cùng v6'i vi~c xoa bO ch€" dé;> tem phiê'u
và thl/c hi~n gia ca tl/ do, vai trà cua thu nh~p trang vi~c thoa man
cac nhu càu cua hé;> gia dinh ngày càng tango Trang khi vai trà cua hé;>
khgu thtià'ng tru vlm càn quan trQng d6i v6'i vi~c vào làm trang cac cd
quan Nhà nti6'c, nhti công séJ thi hé;> khgu thtià'ng tru co xu hti6'ng mat
di tàm quan trQng trong vi~c tiê'p c~n v6'i giao dvc và y tê' vi chI can
co tién là co th~ bù dàp dtiÇfC nhühg gi mà khu Vlj.c Nhà nti6'c chtta co
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diéu ki~n thoa man. Do cac h<) gia ôinh ngày càng càn nhiéu tién, qua
trinh phat tri~n cua cd ch€" này ôa thôi thuc h9 ôi tim thu nhÇip d ndi
khac. Vi~c làm và thu nhÇip là haî ô<)ng cd chinh cua di dân. Chênh
l~ch

vé thu nhÇip giila thành th! và nông thôn kich thich nglià'i dân

vùng nông thôn ra thành th!, s6 lliçmg cua h9 ôa tang rô r~t trong
vàng 15 nam ôàu cua thà'i

kY_ qua ô<)_

Cd ch€" méli ngày càng hinh thành thi nhu càu vé lao ô<)ng cüng
ngày càng cl,! th~ và cac

ly do làm cho nglià'i lao ô<)ng không thoa

man cüng v~y _Thu nh~p thâp và vi~c làm không 6n Ôjnh là nhühg
nguyên nhân chinh làm cho nglià'i dân không thoa man và do ôo
cüng là nhühg nguyên nhan chinh cua dich chuy~n lao ô<)ng, vé mi;\t
nghé nghi~p và ôia IY. Cac nguyên nhân này không nhât thi€"t là
nguyên nhân ôi tim m<)t vi~c làm khac vi, do thljc t€" hoac do bi quan,
nhiéu nglià'i nghï rang không th~ tim ôliÇJ'c m<)t vi~c Jàm. Tuy nhiên,
gàn 60% nhühg nglià'i trong ô<) tu6i han 15 tu6i di tim m<)t vi~c làm
lç\Ï ôang co vi~c làm. Nhli v~y, nglià'i ôi xin vi~c gom nhiéu 109i khac
nhau: thanh niên méli tham gia th! trlià'ng lao ô<)ng, nhühg nglià'i
trong ô<) tu6i lao ô<)ng ôang co vi~c làm nhling 19i không thoa man
véli

vi~c

ôang làm, nglià'i dân di cli (di dân), nhü'ng nglidi này 19 i càng
không thuàn nhât chut nào.
Bi~u dÔ 3.3. Di~n biê'n dia dic phlidng phap tim vi~c làm
ngllé1i cé vi~c làm
ngay b~t <Jâu vi~c làm hi~n nay
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Bi~u dÔ 3.4. Di~n biê'n cua cac phu'dng phap tam vi~c làm:
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Bat d6u vi~c làm tai thoi didm di@u tra

Néu nhLi èJ bLi&c này, thai âQ cua thanh niên m6'i bLi&c vào cUQc
âà'i h0 9t âQng và cua câc bÇic âàn anh cua hQ, nhiihg ngLià'i âa thay â6i
vi~c làm, rat gi6ng nhau, th! ngLiQ'c 19i, thai âç, di t1m vi~c làm cua ngLià'i
di dân 19 i rat khac nhau. Gia âinh và b9 n bè v~m là cha dlja chfnh M
tim vi~c làm â6i v6'i tat
nhiihg 109i ngLià'i di xin vi~c. Tam quan trQng
cua gia âinh và b9n bè co xu hLi&ng tang lên nhLi èJ bi~u âô 3.3. âây
cüng là nguyên nhân thành công cua hQ. Nguyên nhân này da cho
phép gan mQt nlta 56 nhiihg ngLià'i này kiém âLiQ'c mQt vi~c làm trong
thà'i kY 1991-1995. Không nghi ngè1 gi nUa, diêu này cüng giai thfch
vi sao gan 70% nhûhg tnièmg hQ'p di xin vi~c 19 i LIU tiên câch tim vi~c
này. MQt cUQc diêu tra èJ Hà NQi cho thây âây cüng là xu thé cua nhiihg
ngLià'i dân di cLi. 67% nhiihg trLièmg hQ'p da tim âLiQ'c mQt vi~c làm cho
minh thông qua câc thành viên cua gia âinh minh hay b 9 n bè (bigu âô
3.4). D6i v6'i nhiihg di dân cüng nhLi v6'i phan càn 19 i cua nên kinh té,
néu xu thé tif t90 vi~c làm khi bat âau h0 9t âQng là xu th€" n6i trQi trong
nUa âau cua thÇtp kY 90 thi xu thé này giam di rô r~t trong nlta cu6i
cua thÇtp kY 90 â~ giành cha cho nhûhg vi~c Jàm âLiQ'C hLièJng ILio'ng.
Cac chQ' lao âQng công nhÇtt trLi&c âây thu hlit t6'i 6% t6ng 56 di dân
vào Hà N(>i trong thà'i kY 1991-95 thi nam 1996 chI càn thu hlit âLiQ'c
2,5%. Trong cùng thà'i gian này, câc d!ch V\I vi~c làm hi nhân làm công
tac tuygn dung âong vaitrà quan trQng, nhât là trong xây dl,lhg: 58%
di dân âLiÇiC tuygn d~ng thông qua dich V\I vi~c làm hi nhân ââ co mQt
vi~c làm trong ngành xây dl,lhg.
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ViE?c d\fa vào ngu'di thân trong khi di tim viE?c cho phép giam bat: tinh
bap bênh nhUhg cüng lÇli hÇln chê' kha nang. ViE?c mb rçmg phÇlffi vi dja
ly trong tim kiê'm viE?c làm bj hÇln chê'. Do v~y, trong nam 1997, 70%
OOühg ngu'di trong di? tuÔi lao di?ng da tim viE?c làm thông qua gia âinh
và bÇIn bè cua hQ thi 22% trong phÇlffi vi phuè'ng/xa, 20% trong phÇlffi
vi qu~/huYE?n và 25% trong phÇlffi vi t1nhlthành ph6 ndi hQ dang sinh
s6ng. Nê'u ta bô sung thêm vào 40% OOühg ngu'di mong mu6n I<iê'm
dUÇ1C viE?c làm trong khu Vlj.c Nhà nuâc thi dân s6 trong di? tuÔi lao di?ng
và dang tim viE?c iàm cila ViE?t Nam tÇlO cho ta hinh bnh dè dÇlt, hai ngu'Qc
vâi hiOO anh nÔi tri?i vê kha nâng thich nghi b milc di? rat cao mà chinh
hQ da thê hiE?n trong 15 nam qua. Tuy OOiên, 51/ tltong phan này co thê
chi là hiOO thilc bê ngoài. Vâi kha nâng thich nghi cao, và khi dm thiê't
cO kha nang tiên doim diên biê'n kinh tê', lao di?ng ViE?t Nam quan tàm
10 lang làm sao co dUÇ1C viE?c làm và thu OO~p tltong d6i Ôn djOO cüng
OOu bù dap phân thiê'u hl,It thông tin trên thj trltè'ng lao di?ng. ViE?c ngày
càng dü thiE?n mÇlng phÔ biê'n thông tin liên quan Mn "cung" co xu
hltâng làm da dÇlng hoa cac phuong phap tim viE?c làm. Do do, tuy vai
trà cua cac quang cao, thông bao (cân tuyên lao di?ng hay xin viE?c làm)!
và cac Trung tâm xuc Mn vi~c làm hiE?n càn 006 bé OOUhg së ngày càng
quan trQng trong qua trinh tim vi~c làm. Diêu càng làm cho ta 10 lâng khi
OOin thay nhühg ngu'di di tim viE?c lùi bLié1c OOuè'ng chÔ cho ngu'di thân
tim viE?c thay cho minh. NhUhg thê thilc tim viE?c làm này IÇli gan bô chÇlt
che vâi công tac tuyên dl,lI1g trong thvc tê' cua cac doanh nghiE?P.

Da d~ng hoa cac nguÔn thu nh~p
Thu nh~p là m6i quan tâm hàng dâu co liên quan Mn viE?c làm b
ViE?t Nam, vliçit xa cac diêu kiE?n lao di?ng hay HOO thich nghi cua vi~c
làm vâi trinh di? duQc dào tÇlO hay chuyên môn. Trong khi thu nh~p
thap và thiê'u là nguyên nhân chinh làm cho nguà'i lao di?ng không th6a
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man và là nguyên nhân chfnh cua di dân hl do trong mié'c thi vi<?c t90
ra thu nh?p là m9t h0 9t d9ng mà ngUÔ'i Vi<?t Nam dâ thé hi<?n là ngu'è1i
rat hiéu biêt và khéo léo, chLihg minh kha nang thl!c thi cua h9 cüng
OOu' tinh cam bljc d9C t\idng dÔi cua h9 tru'é'c rui ra. Cac chiên Iu'çtc t90
ra thu OOÇip - ngoài vi<?c làm chfnh - co th~ tÇip h<JP thành ba 109i: cac
chiên lu'çtc da d9ng hoa h0 9t d9ng ngay trang n9i b9 h9 gia amh, cac
chiên lu'çtc da d~g hoa h0 9t d9ng cua cac ca thé và cac chiên 1u'9'c tang
thu nhÇip trang khuôn kh6 cua h09t d9ng chfOO. Do là nhÜhg 109i h9
gia dînh, ca thé khac OOau kha c:Iï co kha nang thljc thi ba 109i chién hiçtc
này, tùy thu9c vào nhu cau riêng cua cac h9 gia dîOO và ca thé và nhat
là tùy thu9c vào 109i vi<?c mà h9 làm trên daOO nghia là vi<?c làm chfnh.

Da dçmg h6a hOÇlt dç>ng ngay trong ne;'>i be;'> he;'> gia dinh
Khi da d~g hoa cac h09t d9ng du'Q'C coi nhu' là m9t cach dé tang thu
OOÇip rua he? gia amh thi rÔt cu9c vi<?c da dang hoa này 19 i ft dU9'c thl,lt

s6 h9 mà cac lao d9ng cua h9 gia am ch] thljc hi<?n
m9t h0 9t d9ng co cùng m9t ban chat: 49% ch] bao gom toàn nông dan,
hi<?n. Trang 79%

17% gom nhGhg ngu'è1i làm công

an Iu'dng và

13% gom buôn ban/thg

thu công. Chfnh OOûhg h9 gia dîOO ch] gom toàn lao d9ng nông nghi<?p

he? gia am co mUt d9 da d9ng hoa thap OOat:

80% OOGhg h9
gia am mà thàOO viên là lao d9ng nông nghi<?p thi không co m9t lao
là OOûhg

d9ng nào làm vi<?c trang m9t ngành khac. MUt d9 chuyên môn hoa d
miên Bâc thi cao han d miên Nam.

amiên Bilc, tY l<? OOÜhg h9 ch] bao

gom lao d9ng nông nghi<?p là 84% trong khi

tY l<?

này d mién Nam là

63%. Theo tY l<?, cac he? gia dîOO ch] gom OOÜhg ngu'è1i làm công an lu'ang

ch] chiêm m9t nlta
công

an

s6 h9 gia dînh co ft OOat m9t thành viên là ngu'è1i làm

lu'ang và cac h9 gia am ch] gom th9' thu công!buôn ban ch]

s6 h9 co ft OOat m9t thàOO viên là th9' thu công!buôn ban.
6% s6 h9 gia am gom han m9t nlta s6 thành viên là OOûhg ngliè1i làm
công an lu'Ohg co thành viên là lao d9ng nông nghi<?p trang khi 7% s6 h9
gom da s6 thành viên là th9' thu công!buôn ban 19i co thành viên trong
chiêm 48%

h9 là ngu'à'i làm công an lu'ang. cac h9 gia am cua nhûhg ngu'è1i làn1
công an Iu'ang, khi da dë;lf1g hoa h09t d9ng co xu hu'é'ng làm nông nghi<?p.
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HO<;lt dQng cua
cÇip vq chÔng khâng ôjnh mue dQ da d<;lng hoa
thap ngay trong nQi bQ hQ gia dinh (bang 3.1 và 3.2), nhat là trong
nông nghi~pvà buôn ban. Ta cüng nh~n thay 45% vq cua nglià'i thq
thu công làm công vi~c buôn bim, dây cüng là mQt lô-gich trong phân
công lao dQng trong nQi bQ hQ gia dinh. D6i v6'i nglià'i làm công an
IliO'ng, hoàn canh CJ nông thôn và CJ thành th, là hoàn toàn khac
nhau.
thành thj, 62% vq cua nglidi làm công an lliO'ng cüng là
nhÜ'ng nglidi làm công an lliO'ng và 26% h,i t<;lo vi~c làm trong thliO'ng
m<;li.
nông thôn, tY l~ làm công an IliO'ng trong s6 nhü'ng nglidi vq
cua nglià'i làm công an lliO'ng chi là 47%; 40% vq cua nglidi làm công
an lliO'ng [<;li làm nông nghi~p. Nhli v~y, nhü'ng hQ co chÔng là nglià'i
làm công an IliO'ng là

a
a
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Trong nhfing hQ gia dinh co da 56 lao dQng làm trong nông
dq.ng h6a gân Iiên vai tfnh thé'h~. 80% cac tntà'ng hÇ>'p
là nhfing ngtià'i con và 10% cac trtidng hÇ>'p là nhfing ngtià'i
anh/em hay chi/em chtia c6 vÇ>'/ch6ng cua chu hQ tham gia mQt
hoq.t dQng phi nông nghi~p. Nhti vÇiy, 90% lao dQng phi nông
nghi~p cua cac hQ gia dinh c6 hO<;lt dQng chfnh là nông nghi~p là
nhetng ngtià'i dtiai 30 tu6i. Gan 3/4 trong 56 h9 là hl tq.o vi~c fàm.
Cac hoq.t dQng chfnh cua h9 là san xuat gq.ch, may m~c, stta chùa
xe dq.p, xe may, xây dtfng và buôn ban nha. 13% không chuyên
môn h6a. D6i vai 95% trong 56 h9, thi dây là mQt vi~c làm 100%
thà'i gian, con d6i vai 56 5% con Iq.i là nhetng ngtià'i dtiai 20 tu6i.
Do vÇiy, dây không chI là da d<;lng h6a hoq.t dQng mà mQt trong
nhfing ml,!c tiêu là tço ra thu nhÇip phI,! b6 sung thêm vào thu
nhÇip tü nông nghi~p cua hQ gia dinh mà con là mQt chuyên djch
mang tfnh thé' h~ theo htié'ng rut khai nông nghi~p. Nhti vÇiy,
trong khi 95% cac bÇic cha m~ làm nông nghi~p thi chI c6 51 %
con cùng làm nông nghi~p mà thôi. 40% nhü'ng ngtià'i con làm
cac nghê trong công nghi~p và 9% làm công vi~c hành chfnh,
buôn ban và djch VI,l. Trong nhetng hQ gia dinh co ft nhat mQt
ngtià'i b6/m~ làm nông nghi~p thi 82% nhetng ngtià'i con thành
viên cua hQ gia dinh cüng làm nông nghi~p. Do d6, da dq.ng h6a
hoq.t dQng chlliên quan tai dtiai 20% cac hQ này. 10% con s6ng
cùng vai hQ gia dinh c6 vi~c làm trong công nghi~p và 8% trong
thtidng mçi và djch VI,!.
nghi~p, da

Da dçmg hoa hOÇlt dçmg cua cdc cd nhân
D6i v6'i mQt ca nhân nhat djnh, mQt khll nang da dq,ng hoa hoq.t
dQng khac là Mn hành d6ng thà'i hay xen kè mQt hay nhiéu hoçt dQng
nghê nghi~p hoàn toàn khac hoq.t dQng chfnh. Dtidng nhiên (Mu này
chI c6 thé khll thi khi thà'i gian lao dQng cua vi~c làm chinh cho phép.
CUQc diêu tra hQ gia dinh cho thay 14% nhfing ngtià'i trong dQ
tu6i lao dQng dang c6 vi~c làm Iq.i thl/c hi~n, mQt cach dêu d~n hay
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khi co dip, mQt hoqt dQng nghé nghi~p -khac. MQt nUa trong s6 h9
sinh s6ng d mién Bac và 95% d nông thôn. Ngoài ra, da s6 nhühg
ngu'à'i thl!c hi~n mQt hoqt dQng b6 sung déu là nhühg ngu'à'i co mQt
nghé nông nghi~p. Nhu' V?y, thai dQ di tim hoq.t dQng b6 sung gan
bo ch~t chè vÔ'i mlic chênh I~ch vé thu nhÇip [Henaff & Martin,
1999]: Thl!c vÇiy, chfnh d nông thôn và nhat là trong nông nghi~p,
mltc s6ng là thap nhat. Vic?c thl!c hic?n mQt hoq.t dQng b6 sung co th~
tu'o'ng (mg v6'i ba loq.i thai dQ: tim ngu'à'i sa dl,lng lao dQng khac hay
khach hàng khac trong vi~c thl!c hic?n nghé chfnh; da dq.ng hoa hoqt
dQng trong cùng ngành hoq.t dQng; hay thay d6i nghé trong khuôn
kh6 hoq.t dQng b6 sung.
NQi dung ccl blm cua da dqng hoa hu'dng vé nông nghi~p: nuôi
tr6ng thuy SEm, danh ca, SEm xuat rau qua và nhat là chan nuôi là
nhü'ng kha nang tl! nhiên cua da dq.ng hoa. Vic?c thl!c hi~n mQt hay
nhiéu hoqt dQng b6 sung trong cac hoq.t dQng thuQc cùng linh vl,l'c
v6'i hoqt dQng chfnh liên quan dên 32% nhühg ngu'à'i co mQt hoq.t
dQng nghé nghic?p b6 sung.
Vi~c da dq.ng hoa thu nhÇip trong nông nghi~p cüng th\!C hi~n
thông qua vic?c làm tq.m thà'i hay công nhÇit trong cac ccl Sd không
phai là ccl Sd cua gia dinh. 14% nhühg ngu'à'i trong dQ tu6i lao dQng
da co vi~c làm mà co mQt hoq.t dQng trên danh nghia là hoq.t dQng
b6 sung van tiêp tl,lc làm nghé cua minh. Do co thd là nông dân, nhu'
ta vù'a nêu, nhu'ng cüng co thd là giao viên, bac s9, công nhân, h9
t?n dl,lng chuyên môn cua h9 dd thl!c hi~n hoq.t dQng phl,lc VI,! lQi fch
etlô ban thân trong khi h9 thl!c hi~n hoq.t dQng này d ncJi khac vÔ'i
danh nghia là hoq.t dQng chfnh trên cu'cJng vi là ngu'à'i làm thuê.
Trong mQt s6 tru'à'ng hçtp nhât dinh, do khach hàng hay do mq.ng
1u'6'i cung cap, vi trf cua ngu'à'i lao dQng trong hoq.t dQng chfnh tq.o
thuÇin IQi cho vi~c thl!c hic?n nghé thli hai. Tuy nhiên, nhühg tru'à'ng
hçtp này chtta phM tridn nhiéu. Ba phân tu' nhühg ngu'à'i thl!c hic?n
mQt hoq.t dQng b6 sung thuQc nghé chfnh cua minh thi làm vi~c trên
danh nghia chfnh thltc trong san xuat lu'cJng thl!c.
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L09i âa d9ng Ma h09t âçmg thli ba, cüng là 109i ph6 bié'n nhât
vi n6 liên quan t&i 54% nhühg ngtià'i thtlc hi~n mQt h0 9t âQng b6
sung, c6 liên quan t&i vi~c thay â6i nghê. Thtlc hi~n chu yé'u 109i âa
d9 ng h6a này là giao viên hay nhü'ng ngtièJi làm mQt nghê hành
chfnh, qulm ly d thành th! ho~c nông dân d vùng nông thôn. d thành
th" may m~c và buôn ban c6 vai tro quan tr9ng trong vi~c t90 ra thu
nhÇip b6 sung, trong khi â6 d nông thôn, buôn ban và nghê nê con
kém xa so v&i cac Joq.i nghê khac, nhât là bao v~, â 9P xfch lô, lai xe
ôm, bêlc vac, nh~t rac và lao âQng không nghé. Vi~c phân bi~t thành
th! và nông thôn chi c6 Iiên quan âé'n ndi cti trli thtià'ng xuyên cua
nhü'ng ngtièfi trong âQ tu6i lao âQng âang c6 vi~c làm, không âé CÇlp
t&i ndi thtlc hi~n hOé?t âQng b6 sung. Thtlc VÇlY, nhühg hoq.t âQng này
là mQt phân ho 9t âQng quan tn;mg d thành phêl cua di dân tq.m thèJi
hay di dân thà'i VI,l, nhti âa nêu âêli v&i trtià'ng hgp da Hà NQi trong
cUQc âiéu tra tié'n hành nam 1996 [Di~p, Henaff và Thâm, 1996].
N6i chung, hOé?t âQng b6 sung chu yé'u gÔm mQt vài h0 9t âçmg.
06 là trtièfng hgp san xuât ntiéfc giai khat c6 cÔn mà nguyên li~u là
nhühg thli phâm cua hOé?t âQng nông nghiçp và chan nuôi, nhiéu khi
thtlc hiçn trên danh nghïa là h09t âQng phl,l nhiéu hem là trên danh
nghïa h09t âQng chinh. San xuat rau qua, âanh ca, nuôi trÔng thUy
san, nghê rùhg, chan nuôi thtièfng âtiÇ1c ké't hgp rQng rai trong khuôn
kh6 hOé?t âQog nông nghi~p. Tuy nhiên stl ké't hgp này không phai là
kha thi v&i tât ca nông dân, khi ngtià'i nông dân bUQc phai thuê thêm
lao âQng ho~c â6i nghé né'u h9 muêln té?o ra thu nhÇlp b6 sung. 06
cüng là trtièfng hgp cua lao âQng phi nông nghi~p, h9 làm nghê chfnh
theo hinh thlic ttj té?O vi~c làm, khi c6 th~ cüng phai thuê thêm lao
âQng, con trong nhühg trtièfng hgp khac h9 phai â6i nghê. Khi â6,
nhühg ngtièJi lao âQng â6i nghé té?m thèfi trd thành thÇ1 nê, buôn ban,
âé?P xfch lô, lai xe ôm, nh~t rac hay bêlc vac. Nhti vÇiy, gân mQt m'ta
vi~c làm cua thÇ1 nê và hdn 60% vi~c làm cua lao âQng bêlc vac là
nhühg vi~c làm b6 sung. Ty l~ này d buôn ban nh6 thi thâp hdn nhiéu
do ngành này d Viçt Nam hi~n con chtia phat tri~n nhLing buôn ban
nh6 cüog là ngành tiU tiên t90 ra thu nhÇlp b6 sung.
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Nhli vÇiy, mQt phan quan trQng cua vi~c làm phi két cau d Vi~t
Nam gom nhftng vi~c làm b6 sung nam trong lô-gich da dçng hoa
cac nguon thu nhÇip trong nQi bQ hQ gia dînh hoÇic nam trong lô-gfch
da dçng hoa cac nguon thu nhÇip ca nhân.

Tang thu nhQp trong khuôn kh6 hOÇlt dçmg ch{nh
ViE?c tang thu nhÇip trong khuôn kh6 hoçt dQng chinh g~n lién
vdi cac thai dQ khac nhau ra r~t cua cac chién lliÇ1C da nêu d trên.
Day không ph~1i là nhÜ'ng gid làm thêm thuQc hoçt dQng biOO thliè1ng
cua nglidi làm thuê trong khuôn kh6 cac chién IliÇ1c qulm Iy lao dQng
do nglidi sli d\:mg lao dQng thl/c hi~n. Do là kha nang tço ra thu nhÇip
thông qua cac khoan chi nQi bQ hay cac khoan thanh toan ngoài dÔi
vdi mQt sÔ nQi dung công vi~c không nam trong cach xli Iy theo
nhftng quy djnh chung, noi chung do thoa thuÇin ngam cua nglidi sli
dl,lng lao dQng. Kha nang tang thu nhÇip này chI co d ngliè1i làm thuê
và là mQt hi~n tliÇ1ng chu yéu là d thành th,_
Hi~u chi nQi bQ là tat ca nhftng gi thuQc cac khoan tiên thlidng

không co Iiên quan dén cÔ g~ng trong lao dçmg, cho dù do là công
tac phi mà viE?c phan phÔi co xu thé ph6 cÇip ngay ca trong trliè1ng
hw không di công tac, tiên thlidng khi tham gia cac hQi nghj, cac
cUQC hQp hay tiên thanh toan cho mQt sÔ công vi~c thuQc nhi~m VI,l
thliè1ng ngày cua nhftng ngliè1i co liên quan và
nhÜ'ng khoan tien
thlidng cho nhftng nglidi thuQc cùng cd quan nhu'ng khac hoàn toàn
vdi nhftng khoan chi cho nhÜ'ng nhi~m VI,l thliè1ng xuyên. Vi~c chi nQi
bQ thuQc cung cach dieu hành cua cac doanh nghi~p và cd quan.
Dieu này làm cho ta dÇit cau hai ve ban chat và cung cach vÇin hành,
quan ly cac h~ thÔng tra công.

ca.

ViE?c chi ngoài coog làm cho ta suy nghï và dÇit nhftng cau hai OOli
trên. Nhieu khi vi~c chi ngoài bj lam vdi hiE?n tliÇ1ng tham OOoog, do
ban chat hoàn toàn hÇ1p phap, vi~c chi ngoài khac h!n vdi nhùhg hoçt
dQng khac và gop phan làm tang mÇ>t cach gian tiép hi~u qua cua cd
ché. Thl/C chat viE?C chi ngoài này là vi~c thl/c hi~n mQt bi~u gia hoàn
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toàn khac, tY l~ nghjch v& tée âQ hoàn thành công vi~c âllQc giao.
Liên quan âên vi~c cap cac tài li~u, giay tèl, hi~n tIi<;1ng này âÇtc bi~t ra
nét, vf dl,! vi~c cap cac van b~ng. C6 thê là hi~n tIi<;1ng tham nhüng nêu
cac van b~ng âllQC cap là van b~ng gia (réJm). C6 chi ngoài nêu rut
ng~n thèli gian cap van b~ng nhuhg lçi làm tang chi phi I.$.p h6 sd. Theo
mQt cach nào â6, cung cach v.$.n hành cua cd chê là dân chu vi hinh
nhll cd chê này lçi âlia t6'i vi~c thljc hi~n cd chê phân ph6i lé;1i trong
nQi bQ, tùy thuQc nhühg tiêu chuân riêng cua tùng cd quan.
C6 slj khac nhau rat 1&1 giUa 1110'119 cd ban và cac nhu cau phat
sinh do muc sèlng chung tang lên và do x6a bo bao cap, nhat là trong
khu vljc hành chinh slj nghi~p. Ngoài ra hinh nhll càn c6 thoa thu.$.n
ngam liên quan âên s6 công nhân viên chuc dll thüa qua nhiêu cua khu
vljc Nhà nllé1c. Hai vâ'n âê này kha gan güi nhau và âllang nhiên giûp
ta hiêu cac thai âQ nêu d âây. Vê y nghia, Illang cd ban c6 chuc nang
là ngllèli chu sil' dl,lng lao âQng thüa nh.$.n ngllèli lao âQng, phan cd ban
cua lao âQng sau â6 âllQc tra công, can cu vào công vi~c thl!C tê hoàn
thành. Tuy nhiên can suy nghï mQt cach sâu ~c vê tfnh hi~u qua cua
mQt cd chê nhll v.$.y, nhât là liên quan âên chi phi phat sinh. Suy nghï
Iiên quan âên sèl công nhân viên qua âông trong khu vljé Nhà nlldc
không thê suy nghï song hành v6'i h~ th6ng tra công.

Kê't lu~n
Nhll v.$.y vi~c phân tfch cac chiên IIlQc cua cac gia dînh và ca nhân
cho thây thay â6i mà chinh sach â6i m6'i âa giai ph6ng mçnh mê âên
nhllèlng nào. Kêt thûc h~ th6ng h6 trQ kinh tê và dîêu hành xa hQi
chung da md ra mQt môi trlièlng m6'i giành cho sang kiên ca nhân và
t.$.p thl MQt không gian rQng md nhuhg chlia c6 ranh gi&. Trong khi
phé;1m vi !l,ta chçn ngày càng phong phU, m6i ngllèli can tim cho ban
thân minh mQt hll&1g dî, xac Ôjnh xuât philt dîêm, !l,ta chçn cUQc s6ng
cho minh và cho con em. Nhühg dîêu cam và nhühg hé;1n chê c6 thê
trd thành nhühg âQng cd hay md ra nhGng phllang hll6'ng m6'i. Tâm
trçng do dlj, IIl6hg Ilj nhuhg cüng là y thuc nhin xa trông rQng dâ hinh
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thành nên cac thai dQ, nhçm thuc, và thê' gidi. quan da thay d6i. Trang
linh Vljc giao dl,lc, nhu câu vê dào tq.o dài hq.n da tang rat nhiêu, nhuths,lc,
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