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Lời nói đầu

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa ngày nay, di cư quốc tế đã trở thành một trong
số những vấn đề lớn của thời đại. Chưa có thời kỳ nào trong lịch sử nhân loại di cư lại diễn
ra với quy mô lớn như hiện nay. Theo ước tính của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) có gần 215
triệu người đang sống và làm việc ngoài đất nước của mình, chiếm khoảng 3,3% dân số
toàn cầu. Di cư quốc tế đã góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển bền
vững đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Người di cư đã có nhiều đóng góp cho nền kinh
tế thế giới nói chung, ngay cả trong điều kiện khủng khoảng tài chính toàn cầu. Nhận thức
được vai trò của di cư, các nước ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, quyền được làm việc và an sinh xã hội đối với bản thân người di cư và gia đình họ. 

Quy luật cung - cầu về sức lao động, dịch vụ, chênh lệch về mức sống và thu nhập, các
điều kiện về an sinh xã hội … đã thúc đẩy các luồng di cư từ Việt Nam ra nước ngoài. Sự
phát triển của đất nước sau 25 năm đổi mới cùng với quá trình mở cửa và hội nhập quốc
tế đã tạo điều kiện cho công dân Việt Nam đi lao động, học tập, du lịch, làm việc và cư trú
ở nước ngoài.  Số lượng người Việt Nam đang lao động, học tập và sinh sống ở nước ngoài
hiện đã lên đến con số nhiều triệu người. Các hình thái di cư của công dân Việt Nam ngày
càng đa dạng và phức tạp, quy mô di cư ngày càng gia tăng. 

Tình hình trên đòi hỏi việc xây dựng chính sách phải bắt kịp với thực tiễn và sự phát
triển của đời sống di cư. Có thể coi Báo cáo tổng quan về tình hình di cư của công dân Việt
Nam ra nước ngoài là một trong những bước đi đầu tiên đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện
nay trong việc nghiên cứu, hoạch định chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật về di
cư. Với sự hợp tác của các thành viên Ban Cố vấn gồm đại diện cấp Cục, Vụ và chuyên gia
đến từ các Bộ, ngành hữu quan, Báo cáo tổng quan do Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao chủ
trì, phối hợp với Phái đoàn đại diện Tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam xây dựng với sự tư
vấn của Nhóm chuyên gia của Viện Khoa học xã hội Việt Nam là một nỗ lực nhằm đánh giá
bức tranh di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài trong giai đoạn vừa qua.  

Báo cáo tổng quan xem xét đánh giá bức tranh di cư của công dân Việt Nam trong bối
cảnh hội nhập và phát triển của Việt Nam từ thời kỳ đổi mới đến nay. Báo cáo đã chỉ ra
nhiều vấn đề của các nhóm di cư và đặc trưng nổi bật của các dòng di cư quốc tế, từ đó
đưa ra các đánh giá và khuyến nghị đối với công tác quản lý di cư của Việt Nam. 

Cục Lãnh sự xin trân trọng giới thiệu với độc giả trong và ngoài nước Báo cáo tổng quan
về tình hình di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài – ấn phẩm có nội dung phong phú
về một chủ đề đang được quan tâm hiện nay. Hy vọng Báo cáo là một tài liệu tham khảo
hữu ích, cung cấp các thông tin về tình hình di cư và chính sách di cư quốc tế hiện nay ở
Việt Nam. Mặc dù đã rất cố gắng song không thể tránh khỏi hạn chế, nhóm soạn thảo
mong nhận được góp ý xây dựng của quý độc giả để rút kinh nghiệm cho các xuất bản
phẩm tiếp theo.
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Nhân dịp này, Cục Lãnh sự xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các Bộ, ngành và Ban Cố
vấn Dự án, các chuyên gia, học giả, các viện, học viện, các trung tâm nghiên cứu của Việt
Nam và nước ngoài về sự phối hợp, giúp đỡ tích cực và hiệu quả cũng như những ý kiến
đóng góp quý báu cho việc xây dựng và hoàn thiện Báo cáo tổng quan này.

Cục Lãnh sự xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Liên minh châu Âu (EU) vì sự hỗ trợ tài
chính, cảm ơn ông Florian Foster, Trưởng đại diện Phái đoàn IOM tại Việt Nam, ông Jobst
Koeler, cán bộ chương trình cao cấp, phụ trách bộ phận phát triển IOM, ông Nguyễn Quốc
Nam và bà Đỗ Thị Thanh Mai, cán bộ chương trình của IOM tại Hà Nội vì sự quan tâm,
đóng góp chuyên môn và hỗ trợ hiệu quả trong quá trình triển khai Dự án và xây dựng Báo
cáo này. Cục Lãnh sự cũng xin gửi lời cảm ơn Nhóm Tư vấn của Viện Khoa học Xã hội Việt
Nam do PGS.TS Đặng Nguyên Anh làm trưởng nhóm vì những hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả
trong việc thu thập, phân tích dữ liệu và xây dựng báo cáo tổng quan này.

Sau cùng, Cục Lãnh sự xin cảm ơn, hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của các cán
bộ, chuyên viên các Bộ, ngành và các thành viên trong Ban Quản lý Dự án đã làm việc
không mệt mỏi, đóng góp công sức và thời gian cho việc thực hiện thành công Dự án.

CỤC LÃNH SỰ -BỘ NGOẠI GIAO
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ASEM Diễn đàn Á – Âu

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Bộ LĐTB-XH Bộ Lao động Thương binh – Xã hội

BBN Buôn bán người

BBPNTE Buôn bán phụ nữ, trẻ em

BCA Bộ Công an

BNG Bộ Ngoại giao

BQP Bộ Quốc phòng

BTP Bộ Tư pháp

CLS Cục Lãnh sự

CHDC Cộng hoà dân chủ

CHXHCN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa

Chương trình 130/CP Chương trình phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em

CPA Chương trình Hành động toàn diện

EPS Chương trình cấp phép lao động nước ngoài

EU Liên minh Châu Âu

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài

HLHPN Hội Liên hiệp phụ nữ

IOM Tổ chức Di cư Quốc tế

JITCO Tổ chức hợp tác tu nghiệp sinh quốc tế của Nhật Bản

MỘT SỐ TỪ ViẾT TẮT
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TóM TẮT

Việt Nam đang bước vào thời kỳ chiến lược phát triển mới, hội nhập ngày càng sâu rộng
vào đời sống quốc tế trong bối cảnh thế giới đang có những thay đổi rất nhanh, phức tạp
và khó lường. Tình hình trên cùng với khát vọng chính đáng của người dân mong muốn có
một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình đã làm cho dòng chảy di cư của công
dân Việt Nam ra nước ngoài trở nên hết sức đa dạng, quy mô và hình thái di cư gia tăng.
Việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật về di cư
giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Chính sách pháp luật về di cư sẽ không đạt hiệu quả như
mong muốn nếu việc xây dựng và hoạch định không phù hợp với thực tiễn và thiếu cơ sở
khoa học.  Nhận thức rõ vấn đề này, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã phối hợp với Phái
đoàn Tổ chức di cư quốc tế (IOM) tại Hà Nội thực hiện Dự án “Xây dựng hồ sơ, cơ sở dữ
liệu di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài”, với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh
châu Âu (EU).

Trong khuôn khổ dự án nói trên, từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2011, Cục Lãnh sự (Bộ
Ngoại giao) đã phối hợp với nhóm chuyên gia của Viện Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện
và soạn thảo báo cáo Tổng quan về di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài. Trên cơ
sở xác định, thu thập, xử lý và phân tích các số liệu di cư từ nhiều nguồn khác nhau, nhóm
soạn thảo đã dựng nên bức tranh tổng quan về di cư, phân tích, đánh giá các loại hình di
cư chủ yếu của công dân Việt Nam ra nước ngoài, từ đó thúc đẩy quá trình xây dựng, phát
triển, tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính sách pháp luật của Việt Nam về di cư.
Báo cáo cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm và một số khuyến nghị cần thiết nhằm
phát huy vai trò của di cư quốc tế vì mục tiêu hội nhập và phát triển, hạn chế, giảm thiểu
những tác động tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước
ngoài.

Dựa trên các kết quả và tư liệu nghiên cứu hiện có, nhóm soạn thảo đã đánh giá tổng
quan thực trạng di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài kể từ sau khi có các chính
sách Đổi mới năm 1986, trong đó đặc biệt tập trung vào những hình thái di cư trong giai
đoạn 5-10 năm trở lại đây, đặt trong bối cảnh Đối Mới, phát triển và hội nhập quốc tế của
đất nước1.   

Trong phần đầu, báo cáo tổng quan đã xem xét đánh giá các nguồn số liệu về di cư quốc
tế ở Việt Nam hiện nay.  Việc thu thập, chia sẻ, sử dụng và khai thác các số liệu di cư còn
nhiều hạn chế.  Do chưa có những tiêu chí thống nhất về nội dung, cấu trúc và quy trình
thu thập, nên các số liệu liên quan đến các đối tượng di cư khác nhau, thiếu chính xác,
không đồng nhất và chưa đầy đủ, hầu hết các số liệu đều không được phân tổ chi tiết, mục
đích di cư ra nước ngoài không được làm rõ. Đây là khó khăn rất lớn cho việc tổng hợp và
phân tích dữ liệu phục vụ cho việc hoạch định chính sách di cư. Vì vậy, nhiệm vụ thu thập,
phân tích, đánh giá số liệu và tình hình di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài theo

1Báo cáo không xem xét vấn đề nhập - xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam mặc dù đây cũng là một vấn đề nóng
và còn nhiều bất cập trong công tác quản lý hiện nay.



các bước chuẩn hóa tiêu chí, quy trình thu thập, quản lý, sử dụng và xây dựng cơ chế hợp
tác chia sẻ dữ liệu về di cư giữa các Bộ, ban, ngành hữu quan, trên cơ sở đó để xây dựng
chính sách, pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về di cư trong tình hình
mới. 

Phần tiếp theo của báo cáo xem xét những vấn đề có liên quan đến di cư trái phép, lao
động Việt Nam đi làm việc theo chương trình hợp tác, phụ nữ Việt Nam kết hôn với người
nước ngoài, trẻ lai do các cô dâu người Việt sinh ra, vấn đề con nuôi quốc tế, di cư du học
và vấn đề chảy máu chất xám, phòng chống buôn bán người, và trở về tái hoà nhập của
công dân Việt Nam.  Những hạn chế trong công tác xuất khẩu lao động, bất cập trong
quản lý hôn nhân quốc tế và cho con nuôi người nước ngoài, vấn đề “chảy máu chất xám”
và diễn biến phức tạp của tình trạng mua bán người đang tiếp tục thách thức nỗ lực quản
lý di cư hiện nay được báo cáo phân tích, xem xét.  Đằng sau những rủi ro và khó khăn,
thách thức là sự xung đột văn hoá và những quy định pháp lý phức tạp đối với công dân
Việt Nam khi đi học tập, cư trú hay làm việc ở nước ngoài.  Tuy có sự khác nhau giữa các
nhóm di cư về đặc điểm riêng, song vấn đề nổi lên qua kết quả nghiên cứu này là cần tăng
cường hơn nữa công tác bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước
ngoài.

Thực tế nói trên cho thấy, để có thể khai thác tối đa những tác động tích cực của di cư
đối với phát triển, thúc đẩy di cư hợp pháp, bảo đảm di cư an toàn và bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài thì việc xây dựng hệ thống chính
sách, pháp luật đồng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thực thi pháp luật,
của bộ máy quản lý Nhà nước trong lĩnh vực di cư, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về di cư là
những vấn đề hết sức cấp thiết.  Để có thể thúc đẩy di cư hợp pháp, đảm bảo di cư an
toàn, phòng chống di cư trái phép, nạn buôn bán người và tội phạm có tổ chức xuyên quốc
gia liên quan, cần có kế hoạch triển khai, thực hiện tốt một số công việc cụ thể dưới đây:

1. Rà soát lại hệ thống các văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến di cư nhằm
sàng lọc, loại bỏ những quy định lỗi thời, chồng chéo, không phù hợp, bổ sung những quy
định còn thiếu; cần sớm có kế hoạch, lộ trình xây dựng hệ thống chính sách pháp luật di
cư đồng bộ, điều chỉnh toàn bộ các loại hình di cư và quá trình di cư của công dân Việt
Nam ra nước ngoài;  Cần sớm có chiến lược quốc gia và hệ thống chính sách pháp luật
toàn diện, nhất quán và minh bạch về di cư quốc tế, tăng cường chia sẻ thông tin hiệu quả
giữa các bộ, ngành hữu quan; tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế toàn diện, đặc biệt
là việc hợp tác, chia sẻ thông tin về di cư; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức
làm công tác quản lý di cư quốc tế. 

2.  Mặc dù chính sách pháp luật của Việt Nam về di cư đang từng bước được hoàn thiện,
còn rất nhiều quy định liên quan đến di cư hiện đang tồn tại dưới dạng văn bản dưới luật
nên thiếu sự thống nhất, đồng bộ, hiệu lực pháp lý chưa cao.  Cần hình thành các cơ chế
giám sát và thực thi chính sách pháp luật về di cư có hiệu lực, hiệu quả nhằm tăng cường

BÁO CÁO TỔnG QuAn VỀ TÌnH HÌnH Di CƯ CỦA CÔnG DÂn ViỆT nAM RA nƯỚC nGOÀi 7



trách nhiệm của Nhà nước và các chủ thể có liên quan đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài; nâng cao năng lực của của các Bộ,
ngành có chức năng quản lý nhà nước về di cư theo ngành, lĩnh vực, đặc biệt phải xác định
rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan làm đầu mối, chủ trì, thực hiện chức năng quản
lý nhà nước trong lĩnh vực này và xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên trách có đủ năng
lực, trách nhiệm, tận tuỵ và có tâm với công việc và người di cư. 

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với hình thức và biện pháp phù hợp,
hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của di cư cũng như sự đóng
góp của người di cư đối với phát triển; về ý thức tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật
nước nhập cư, khuyến khích, tạo thuận lợi cho việc hoà nhập của người di cư vào đời sống
kinh tế xã hội ở nước tiếp nhận; tăng cường trách nhiệm của Nhà nước và các chủ thể có
liên quan đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Cần ban hành và
thực hiện các sáng kiến chính sách từ trong nước nhằm khuyến khích du học sinh quay trở
về, trọng dụng và sử dụng hiệu quả tài năng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
cho đất nước.

4. Tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy việc đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận song
phương về lao động, tương trợ tư pháp về hình sự, dân sự và hôn nhân gia đình; nghiên
cứu, phê chuẩn và triển khai thực hiện các văn bản pháp lý quốc tế về di cư, đặc biệt về
di cư lao động nhằm tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân
Việt Nam trong tất cả các giai đoạn của quá trình di cư và nhằm tạo khung pháp lý thúc
đẩy việc hợp tác song phương, đa phương thực hiện các chuẩn mực quốc tế về di cư; tăng
cường sự trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các chính phủ, các cơ quan chức năng, các tổ
chức quốc tế hữu quan; thu hút sự tham gia của các tổ chức dân sự, các tổ chức của người
di cư vào quá trình xây dựng, đối thoại, và giám sát thực thi chính sách, pháp luật và công
ước quốc tế về di cư.
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I. BỐI CẢNH

Di cư từ lâu đã trở thành mối quan tâm của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Sự di
chuyển của công dân của một nước trong phạm vi lãnh thổ hoặc qua biên giới quốc gia là
một trong những chủ đề quan trọng về chính sách, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hoá và
hội nhập quốc tế. Các dòng chảy của vốn, hàng hoá, thông tin qua biên giới giữa các quốc
gia là điều không thể tránh khỏi. Cùng với những dòng chảy đó, các làn sóng lao động rời quê
hương đi tìm những cơ hội kinh tế tốt hơn ngày càng gia tăng. Theo ước tính của tổ chức Di
cư Quốc tế, năm 2005 có 240 triệu người di cư quốc tế, trong khi mười năm trước đó con
số này chỉ là 60 triệu (IOM, 2005). Đương nhiên con số này chưa bao gồm nhóm di cư trong
nước, với quy mô còn lớn hơn rất nhiều. Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, đến năm 2050 sẽ
có khoảng 290 triệu người di cư giữa các nước (UN, 2002). Có thể nói so với các nhân tố
bất ổn chính trị, kinh tế - xã hội, chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu thì các
yếu tố kinh tế như thu nhập thấp, nghèo đói, thiếu việc làm và các lựa chọn mưu sinh là động
lực chính trong quyết định di cư. Chênh lệch về mức sống, cơ hội có việc làm với thu nhập
cao hơn ở trong nước đã thúc đẩy người dân di cư tìm những cơ hội mới, cho dù chỉ là tạm
thời, ở nước ngoài. Di cư vì mục đích kinh tế là loại hình di cư nổi trội, đặc biệt trong điều kiện
toàn cầu hoá và tự do kinh tế.

Do sự gia tăng của già hóa dân số, do lao động bản địa không muốn làm những công việc
“thấp kém”, nặng nhọc, độc hại, thu nhập thấp nên các nước nhập cư có nhu cầu rất lớn về
sức lao động và dịch vụ do nhân công nước ngoài cung cấp. Nhiều nước lâm vào tình cảnh
thiếu lao động nên phải hút các dòng nhập cư từ các quốc gia khác (ví dụ như ở Nhật Bản,
Hàn Quốc, Xing-ga-po, Trung Quốc (Đài Loan), CHLB Đức, Anh, Pháp, Nga, Hoa Kỳ,...).
Khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia và khu vực ngày càng giãn rộng trong bối cảnh
toàn cầu hoá  đã tạo ra nhu cầu lớn về di cư. Xu hướng người lao động đi làm việc có thời
hạn (từ vài tháng cho đến vài năm) ngày càng phổ biến tại châu Á. Địa bàn tiếp nhận lao
động chủ yếu đến từ châu Á là các nước vùng Vịnh Péc-xich, khu vực Đông Á (Trung Quốc
(Đài Loan), Hồng Kông, Hàn Quốc và Nhật Bản). Ngay tại Đông Nam Á, Sing-ga-po và đảo
Ba-tam của In-đô-nê-xi-a, vùng bờ Tây Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Thái Lan đã thu hút một số lượng
lớn lao động đến từ các nước xung quanh. Một số quốc gia châu Á như Băng-la-đét, Ấn Độ,
Phi-lip-pin, My-an-ma và In-đô-nê-xi-a có nhiều công dân làm việc ở nước ngoài là với con số
hàng chục triệu người. Rất nhiều lao động trong số này không có giấy tờ hợp pháp, và hầu
hết trình độ tay nghề còn thấp, công việc không ổn định. Một trong những nguyên nhân của
tình trạng trên là hoạt động của các cá nhân, tổ chức môi giới, tác nhân đáng kể thúc đẩy
di cư và di cư trái phép. Đây sẽ là vấn đề tâm điểm trong nhiều năm tới khi toàn cầu hoá và
hội nhập quốc tế trở thành một xu hướng chủ yếu.

Việt Nam là nước đang phát triển, có dân số khoảng 86 triệu người, đứng thứ 13 trong
số những nước đông dân nhất thế giới và thứ 3 tại Đông Nam Á, gần 75% lao động sống ở
nông thôn, trình độ chuyên môn tay nghề thấp, tiền công lao động rẻ, sức ép việc làm lớn,
mỗi năm cần có thêm gần 1,71 triệu việc làm2. Trong khi đó, Chương trình giải quyết việc
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làm quốc gia hàng năm vẫn không đáp ứng được hết nhu cầu việc làm của người lao động.
Với cơ cấu dân số trẻ, Việt Nam là nước có lợi thế về sức lao động song đòi hỏi giải quyết
việc làm và thu nhập ổn định là một thách thức lớn hiện nay. 

Trong hơn hai thập kỷ qua, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách
thức, nhất là những tác động tiêu cực của hai cuộc khủng khoảng tài chính khu vực và
toàn cầu, Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát
triển có thu nhập trung bình. Diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi, thế và lực của đất
nước vững mạnh thêm nhiều. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, tạo
ra những tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và nâng
cao chất lượng sống của nhân dân. Sự phát triển của đất nước sau 25 năm Đổi mới, cùng
với quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế đã thúc đẩy nhu cầu và tạo điều kiện cho công
dân Việt Nam đi lao động, học tập, du lịch, làm việc và cư trú ở nước ngoài. Sau 5 năm
Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhu cầu đi lại làm ăn, học tập, lao
động, du lịch, chữa bệnh của người dân ngày càng phong phú. Mặc dù chưa được thống
kê đầy đủ nhưng số lượng công dân Việt Nam hiện đang lao động, học tập và sinh sống ở
nước ngoài hiện đã lên đến nhiều triệu người. 

Quy luật cung - cầu về sức lao động, dịch vụ và chênh lệch về mức sống và thu nhập
giữa Việt Nam và các nước trong khu vực đã thúc đẩy các luồng di cư. Sự phát triển của
công nghệ thông tin cho phép người lao động dễ dàng liên hệ với nhau và giao kết việc làm,
đồng thời sự phát triển của dịch vụ giao thông quốc tế tạo điều kiện cho việc đi lại với chi
phí rẻ hơn và thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây. Bức tranh di cư của công dân Việt
Nam ra nước ngoài trong 25 năm qua cho thấy hình thái di cư của công dân Việt Nam ra
nước ngoài ngày càng đa dạng, quy mô di cư gia tăng, lý do di cư trở nên phức tạp hơn,
đặc biệt với sự tham gia đông đảo của phụ nữ và trẻ em. Nguyên nhân chủ yếu đối với di
cư nữ không chỉ do hôn nhân, hay đoàn tụ gia đình mà còn là lý do kinh tế và mong ước
có được cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua di cư.

Công tác quản lý di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài tuy đã được đổi mới, phục
vụ khá hiệu quả cho tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước, song còn nhiều bất cập,
chưa theo kịp với thực tiễn do thiếu các thông tin, số liệu để hoạch định  chính sách phù
hợp. Trong những năm qua, do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, tình hình di
cư công dân Việt Nam ra nước ngoài có nhiều diễn biến phức tạp. Khủng hoảng kinh tế, tài
chính thế giới, bất ổn kinh tế - xã hội tại nhiều khu vực và quốc gia trên thế giới với những
diễn biến khó lường về nguy cơ bạo loạn chính trị, chiến tranh, thiên tai có những tác động
không thuận đối với di cư quốc tế nói chung và di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài
nói riêng... Việc thiếu một cơ chế, chính sách đãi ngộ nhằm thu hút “hiền tài” và tình trạng
“chảy máu chất xám” cho thấy công tác thu hút trí thức, chuyên gia về nước làm việc và
cống hiến cho đất nước, đặc biệt nhóm trí thức có trình độ và kỹ thuật viên có tay nghề cao
chưa hiệu quả, chưa đáp ứng được mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.
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Để giải quyết những thách thức nói trên đồng thời tạo cơ sở cho việc nghiên cứu, xây
dựng và phát triển chính sách, pháp luật về di cư một cách khoa học nhằm hạn chế, giảm
thiểu những tác động tiêu cực, khai thác, phát huy những mặt tích cực của di cư vì mục
tiêu phát triển, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu (EU) và
hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam,  đã chủ trì và thực hiện Dự
án “Xây dựng hồ sơ và cơ sở dữ liệu di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài”. Mục tiêu
của dự án nhằm thu thập, phân tích, đánh giá số liệu và tình hình di cư của công dân Việt
Nam ra nước ngoài, từng bước chuẩn hóa tiêu chí, quy trình thu thập, quản lý, sử dụng và
xây dựng cơ chế hợp tác chia sẻ dữ liệu về di cư giữa các Bộ, ban, ngành hữu quan, trên
cơ sở đó để xây dựng chính sách, pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về di
cư trong tình hình mới. 

“Báo cáo Tổng quan” là một trong những sản phẩm của Dự án, nhằm xem xét đánh giá
bức tranh di cư của công dân Việt Nam, đặt trong bối cảnh hội nhập và phát triển đất
nước. Về phạm vi, Báo cáo giới hạn xem xét, đánh giá tổng quan thực trạng di cư của công
dân Việt Nam ra nước ngoài sau khi có các chính sách Đổi mới năm 1986, trong đó đặc
biệt tập trung vào những hình thái di cư ra nước ngoài trong giai đoạn 5-10 năm qua, thực
tiễn công tác quản lý di cư của các cơ quan chức năng, cũng như quá trình xây dựng, hoàn
thiện chính sách, pháp luật và hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam về di cư quốc tế.
Báo cáo không xem xét vấn đề nhập - xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam
mặc dù đây cũng là một vấn đề nóng có nhiều bất cập trong công tác quản lý hiện nay.
Báo cáo đưa ra một số kiến nghị cụ thể về hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật quốc
gia về di cư, xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các bộ, ngành hữu
quan; tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế toàn diện, đặc biệt là việc hợp tác, chia sẻ
thông tin về di cư; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức quản lý di cư quốc tế.

Về cấu trúc, Báo cáo bao gồm năm phần chính: sau giới thiệu ở Phần I, Phần II mô tả
các nguồn số liệu di cư quốc tế ở Việt Nam hiện nay, Phần III phân tích bức tranh tổng
quan về thực trạng di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài thông qua việc phân tích
một số loại hình di cư chủ yếu, với nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác
nhau. Phần IV xem xét những vấn đề cần quan tâm, liên quan đến bất cập và tồn tại trong
công tác quản lý các hoạt động di cư. Phần V phân tích, đánh giá chính sách pháp luật và
tình hình hội nhập khu vực và quốc tế của trong lĩnh vực di cư. Báo cáo kết luận với một
số đề xuất và gợi ý chính sách nhằm mục đích quản lý hiệu quả hơn hoạt động di cư của
công dân Việt Nam ra nước ngoài với bước đi đầu tiên là xây dựng hồ sơ và cơ sở dữ liệu di
cư làm cơ sở nghiên cứu, hoạch định chính sách di cư bền vững. 
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II. NGUỒN SỐ LIỆU DI CƯ

2.1. Các nguồn số liệu về di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài

Quá trình nghiên cứu, đánh giá và ra quyết định chính sách đòi hỏi dựa trên một cơ sở
khoa học, trong đó dữ liệu, số liệu và thông tin có vai trò quan trọng. Thông tin và số liệu
về di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài hiện do các Bộ ngành, cơ quan có liên quan
thu thập, quản lý và sử dụng theo mục tiêu và tiêu chí riêng phù hợp với chức năng và yêu
cầu quản lý riêng của từng cơ quan hữu quan. Các số liệu này chủ yếu bao gồm số lượng
công dân Việt Nam ra nước ngoài, được phân theo một số loại hình di cư chính nhưng chưa
chi tiết theo tiêu thức cơ bản. Hiện nay, khả năng tiếp cận các nguồn số liệu này còn nhiều
hạn chế do các quy định về việc công bố và sử dụng các số liệu còn chưa rõ ràng, thống
nhất. Đây cũng là trở ngại lớn trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu di cư của công dân
Việt Nam ra nước ngoài. Tuy nhiên, có thể liệt kê một số nguồn số liệu với những đặc trưng
như sau:

Đăng ký xuất-nhập cảnh: ở Việt Nam, Cục Quản lý xuất-nhập cảnh (Bộ Công An) thực
hiện công tác kiểm chứng, thống kê số lượng khách qua lại các cửa khẩu sân bay quốc tế
với mọi mục đích khác nhau, trong đó có công dân Việt Nam và người nước ngoài. Cục Cửa
khẩu thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện công tác kiểm chứng, thống kê khách
qua lại các cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường sắt, đường sông. Đây là nguồn
số liệu khá phong phú, nếu được, thu thập, quản lý và sử dụng hiệu quả theo những tiêu
thức phổ cập về di cư quốc tế sẽ rất hữu ích cho việc nghiên cứu, hoạch định chính sách
về di cư. Đặc điểm và thông tin chi tiết về người nhập - xuất cảnh Việt Nam được cập nhật
và lưu giữ theo từng thời gian cụ thể. Những thông tin này được khai báo trong tờ khai
xuất-nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc thông qua các thông tin cá nhân  trong hộ chiếu hoặc
giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu. Đương nhiên, những trường hợp qua lại biên giới trái phép
hoặc theo đường mòn…sẽ khó có thể được phản ánh trong số liệu xuất-nhập cảnh chính
thức. 

Cấp hộ chiếu:  theo quy định của pháp luật hiện hành, mỗi công dân Việt Nam khi có
nhu cầu đều có thể xin cấp hộ chiếu phổ thông. Ngoài ra, còn có hộ chiếu ngoại giao, hộ
chiếu công vụ, hộ chiếu thuyền viên và giấy thông hành được cấp căn cứ vào đối tượng,
mục đích, tính chất của chuyến đi và nước đến. Có thể thấy, các thông tin cá nhân của
người mang hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu có thể được tổng hợp từ nguồn
này và đây có thể trở thành một nguồn số liệu hữu ích bổ sung cho nguồn đăng ký xuất-
nhập cảnh. Tuy nguồn thông tin này không phản ánh đúng thực tế bởi không phải ai xin
cấp hộ chiếu cũng xuất cảnh. Nhiều trường hợp được cấp hộ chiếu nhưng không xuất cảnh,
nhiều trường hợp khác chỉ là đổi hộ chiếu mới hay gia hạn hộ chiếu đã hết hạn. Trẻ em
dưới 14 tuổi có thể xuất cảnh với bố mẹ trong cùng một hộ chiếu, theo đó số người xuất
cảnh có thể nhiều hơn, nhưng thường là ít hơn số hộ chiếu được cấp. Đó là chưa kể đến số
công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao để ra nước ngoài. Để
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tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, hiện đã
có đường truyền số liệu cung cấp thông tin về hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ do
Bộ Ngoại giao cấp sang Bộ Công an. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách
quan, thông tin về số lượng hộ chiếu đã cấp do Bộ Công an quản lý chỉ phản ánh chi tiết
nhân thân và hộ chiếu của người được cấp, không phản ánh đầy đủ và chính xác loại hình
và quy mô di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài và chỉ nên để tham khảo.

Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:  nguồn số liệu về lao động Việt Nam
đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn được xây dựng trên cơ sở báo cáo của các doanh
nghiệp xuất khẩu lao động. Theo định kỳ các doanh nghiệp báo cáo tình hình và số lượng
người lao động đi nước ngoài lên Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH). Các
con số này được tổng hợp theo nước đến, thời gian, ngành nghề,  không được tổng hợp
theo độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn nên chỉ hữu ích cho việc đánh giá mức độ hoàn
thành chỉ tiêu kế hoạch của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Nguồn số liệu này không
bao gồm những đối tượng tự thu xếp đi lao động ở nước ngoài qua các kênh cá nhân. Theo
đánh giá không chính thức, ở một số địa phương, con số đi tự do này chiếm khoảng 3-5%
số người đi lao động ở nước ngoài và tất nhiên không nằm trong con số mà các doanh
nghiệp xuất khẩu lao động báo cáo. Tuy là cơ quan chức nănng quản lý nhà nước về lĩnh
vực người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng Bộ LĐ-TB&XH chỉ quản lý số liệu về lao
động đi từ các doanh nghiệp dịch vụ và tổ chức sự nghiệp, còn những hình thức đi làm
việc ở nước ngoài theo diện trúng thầu, nhận thầu, đầu tư ra nước ngoài, thực tập tay nghề
và hợp đồng cá nhân thì chỉ nắm sơ bộ và không có số liệu đầy đủ. Lao động về nước chưa
được cập nhật về số lượng, đặc biệt số lao động vi phạm phải về nước trước thời hạn thì
chưa được báo cáo, thống kê đầy đủ.

Đăng ký kết hôn và con nuôi liên quan đến người nước ngoài: đây là một nguồn số liệu
liên quan đến hai nhóm đối tượng khá đặc thù, chủ yếu đó là số phụ nữ Việt Nam kết hôn
với người nước ngoài và trẻ em được người nước ngoài nhận làm con nuôi, thuộc quyền
quản lý của Bộ Tư pháp, cơ quan Chính phủ có trách nhiệm quản lý hoạt động đăng ký kết
hôn và cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài. Theo quy định hiện hành, việc đăng ký kết
hôn và ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài được thực hiện tại các Sở Tư pháp địa phương, và số liệu sẽ được Sở tổng hợp và
định kỳ báo cáo về Bộ. Căn cứ vào vùng quốc gia, lãnh thổ (chủ yếu là quốc tịch) của chú
rể, số liệu phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài được phân thành 7 nhóm chủ yếu
gốm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc (Đài Loan), Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Pháp và các nước
khác. Tuy nhiên, số liệu này cũng không phản ánh đầy đủ số lượng phụ nữ Việt Nam kết
hôn với người nước ngoài do có rất nhiều trường hợp xuất cảnh để kết hôn ở nước ngoài
được “ngụy trang” dưới hình thức du lịch hoặc đương sự không có nhu cầu ghi vào sổ hộ
tịch việc đăng ký kết hôn của họ ở nước ngoài. Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) có trách nhiệm
thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nuôi con nuôi, trong đó có con nuôi quốc tế.
Ngoài các số liệu do các Sở Tư pháp báo cáo, số liệu về con nuôi quốc tế còn được tổng
hợp từ các văn phòng con nuôi nước ngoài có trụ sở đóng tại Việt Nam. Hiện nay có 10
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nước đã ký hiệp định con nuôi quốc tế với Việt Nam (một số hiệp định đã hết thời hạn) và
các số liệu thường được các văn phòng tổng hợp theo các quốc gia này.

Công dân Việt Nam đi học tập, đào tạo ở nước ngoài:  nguồn số liệu này bó hẹp trong
phạm vi công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài được cấp học bổng từ nguồn
vốn ngân sách nhà nước, từ vốn địa phương hoặc doanh nghiệp nhà nước, học bổng từ
hiệp định, thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài hoặc do các tổ
chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hoặc cá nhân tài trợ thông qua Chính phủ Việt
Nam. Nhóm đối tượng này do Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi và quản lý, tuy nhiên, các
số liệu do Bộ cung cấp còn hạn chế. Cần lưu ý rằng nguồn số liệu này không bao gồm số
công dân Việt Nam đi học tập, đào tạo ở nước ngoài bằng các nguồn kinh phí tự túc của
cá nhân, gia đình hoặc kinh phí của các tổ chức nước ngoài hoặc doanh nghiệp ngoài quốc
doanh tài trợ trực tiếp cho người học. Trong những năm gần đây, số lượng công dân Việt
Nam đi học tập, đào tạo ở nước ngoài ngày càng tăng với con số đã lên đến hơn trăm
nghìn, song lại không được thống kê đầy đủ và trở thành một thách thức đối với công tác
tổ chức và quản lý du học sinh Việt Nam ở nước ngoài. 

Kiểm soát biên giới: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) là cơ quan chịu
trách nhiệm kiểm soát và bảo vệ đường biên giới quốc gia. Những hoạt động qua lại tại các
khu vực có cửa khẩu biên giới được lực lượng biên phòng theo dõi và quản lý. Tuy các số
liệu thống kê về người nhập xuất cảnh qua cửa khẩu biên giới được cập nhật đầy đủ theo
quy định nhưng lại không được tổng hợp theo những tiêu thức phổ cập về di cư. Do hoạt
động buôn bán người chủ yếu diễn ra tại khu vực biên giới và việc chuyển giao tội phạm,
nạn nhân bị buôn bán cũng chủ yếu được thực hiện thông qua các cửa khẩu đường bộ,
nên trong Báo cáo này, số liệu kiểm soát biên giới của Bộ đội Biên phòng sẽ bao gồm số
liệu về các vụ án đưa người trái phép qua biên giới, về số phụ nữ và trẻ em là những nạn
nhân bị buôn bán qua biên giới và ra nước ngoài. Điều cần lưu ý là, trong nhiều trường
hợp, thông tin về đặc điểm của nạn nhân bị buôn bán chỉ có thể có được đầy đủ sau khi
các nạn nhân được giải cứu, tự quay về hoặc trốn qua biên giới về nước.

Đấu tranh chống tội phạm mua bán người: Văn phòng Thường trực chống Tội phạm và
Ma túy, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) là đơn vị được giao nhiệm vụ tổng hợp các thông
tin, số liệu về các loại hình tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người. Nguồn số liệu
được tổng hợp cung cấp khá đầy đủ các thông tin về tình hình nạn nhân bị mua bán, các
đường dây bị bóc gỡ, các vụ việc được điều tra, số lượng tội phạm bị truy tố, xét xử và cả
các trường hợp nạn nhân đã trở về. Kết hợp với các số liệu về tuần tra, kiểm soát biên giới,
nguồn số liệu này cung cấp một bức tranh khá đầy đủ về tình trạng mua bán người, đặc
biệt là phụ nữ và trẻ em qua biên giới trong giai đoạn vừa qua.

Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở: đây là nguồn số liệu quan trọng về các quá trình dân số
như sinh đẻ, tử vong, di cư. Tiến hành định kỳ 10 năm một lần, các cuộc Tổng Điều tra
cung cấp đầy đủ số liệu về quy mô, cơ cấu, và phân bố dân cư của cả nước cũng như chi
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tiết cho từng tỉnh/thành, quận/huyện, xã/phường. Liên quan đến di cư quốc tế, số liệu Tổng
Điều tra Dân số và Nhà ở cho biết số người Việt Nam trở về nước trong thời kỳ 5 năm trước
thời điểm điều tra.  Đây là con số tham khảo, phản ánh một phần quy mô và đặc điểm của
công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về trong thời kỳ Tổng điều tra. Số liệu Tổng Điều tra
khi được kết hợp hiệu quả với số liệu khảo sát mẫu sẽ cung cấp những thông tin quan trọng
về tình hình và đặc điểm gia đình những người di cư hoặc những người quay về sau một số
năm làm việc, sinh sống ở nước ngoài.

Khảo sát mẫu:  trong 5 đến 10 năm qua, chủ yếu trong khuôn khổ các dự án nghiên
cứu do nước ngoài tài trợ, một số cuộc khảo sát mẫu về di cư quốc tế hoặc có liên quan
đến di cư quốc tế đã được thực hiện bởi các viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ và
trường đại học. Đối tượng khảo sát khá đa dạng, bao gồm hộ gia đình, phụ nữ di cư, trẻ
em có bố mẹ đi xuất khẩu lao động, người lao động có kỹ năng tay nghề từ nước ngoài trở
về, Việt kiều và số lượng kiều hối gắn với di cư quốc tế... Các số liệu khảo sát này nêu rõ
mục đích, đặc điểm quan trọng của di cư quốc tế, song lại không cho phép ước lượng quy
mô di cư từ mẫu khảo sát. Đây là hạn chế chủ yếu của nguồn số liệu này. Nếu được kết hợp
với các nguồn số liệu khác thì số liệu khảo sát mẫu sẽ cung cấp nhiều thông tin quan trọng
về di cư quốc tế ở Việt Nam.

Nguồn khác: với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tin học, mạng thông tin điện
tử (internet) toàn cầu đã trở thành một trong những nguồn thông tin thứ cấp phong phú.
Khối lượng thông tin lưu trữ và có thể truy cập qua internet hiện rất lớn, cung cấp những
số liệu, thông tin có liên quan đến tình hình di cư và cư trú của công dân Việt Nam ở nước
ngoài. Các báo điện tử đưa nhiều tin, bài cùng dữ liệu minh họa về những vấn đề của công
dân Việt Nam ở nước ngoài. Trang thông tin điện tử của các tổ chức quốc tế, Cổng Thông
tin điện tử của Chính phủ và của các cơ quan Bộ, Ban, ngành, các viện nghiên cứu và các
trường Đại học trong và ngoài nước ít nhiều đều đăng tải các bài viết hay số liệu liên quan
đến di cư của công dân Việt Nam và tình hình của cộng đồng người Việt Nam ở xa Tổ quốc.
Đương nhiên, việc tìm tòi, truy cập các số liệu qua mạng internet đòi hỏi nhiều thời gian,
công sức và sự cẩn trọng vì khái niệm, định nghĩa, các tiêu chí và nội dung di cư không
thống nhất.

2.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC NGUỒN SỐ LIỆU  

Phân tích nói trên cho thấy các số liệu về di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài
hiện nằm rải rác tại các cơ quan Bộ, ngành khác nhau. Do chưa có những tiêu chí thống
nhất về nội dung, cấu trúc và quy trình thu thập, nên các số liệu liên quan đến các đối
tượng di cư khác nhau, thiếu chính xác, không đồng nhất và chưa đầy đủ. Việc này gây khó
khăn rất lớn cho quy trình đồng bộ, tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ cho việc hoạch
định chính sách di cư vì mục tiêu phát triển. Vì vậy, việc chuẩn hoá số liệu theo những tiêu
chí và quy trình thống nhất là một yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng đòi hỏi của công tác
quản lý di cư phù hợp với tiến trình hội nhập sâu, rộng với khu vực và quốc tế.
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Hầu hết các số liệu hiện nay bao gồm các số liệu tổng hợp hoặc tích luỹ theo thời gian
đều không được phân tổ chi tiết. Đặc biệt, mục đích di cư không được làm rõ, ví dụ như
các số liệu đăng ký xuất-nhập cảnh hiện nay tuy có quy mô rất lớn song khó có thể biết
được mục đích xuất cảnh của công dân Việt Nam qua các con số thống kê này. Thực trạng
này có nguyên nhân từ việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác xuất - nhập cảnh,
cho phép công dân Việt Nam khi qua lại cửa khẩu không phải khai tờ khai xuất-nhập cảnh.
Do đó, mặc dù các thông tin trên hộ chiếu và chuyến đi được nhập và lưu trữ trực tiếp
bằng hệ thống máy tính nối mạng toàn quốc, nhưng mục đích xuất cảnh và các thông tin
có liên quan trên tờ khai không được thu thập như trước đây. Do không còn nguồn số liệu
gốc thu thập từ tờ khai xuất-nhập cảnh nên các số liệu về di cư của công dân Việt Nam ra
nước ngoài rất khó được chia sẻ, gây trở ngại trong quá trình sử dụng và phối hợp quản lý
giữa các Bộ, ngành có chức năng quản lý nhà nước về di cư.

Một điểm cần lưu ý là các số liệu chủ yếu được các Bộ, ngành thu thập ở đầu đi trong
nước nên không phản ánh được những gì diễn ra ở nước đến, nơi công dân Việt Nam lao
động, sinh sống và cư trú. Bức tranh di cư sẽ thiếu đầy đủ và không phong phú nếu như
không có các thông tin này. Cho đến nay, chưa có một Bộ ngành nào được giao là đầu mối
thống nhất chịu trách nhiệm thu thập và thống kê số liệu về di cư của công dân Việt Nam
ra nước ngoài nói riêng và di cư quốc tế ở Việt Nam nói chung. Ví dụ, khác với cơ quan
thống kê của Hàn Quốc hay Trung Quốc (Đài Loan), Tổng cục Thống kê Việt Nam không
nắm số liệu các cô dâu đi lấy chồng ngoại quốc, số vụ ly hôn, số phụ nữ trở về, số trẻ lai
về Việt Nam sinh sống ở quê ngoại. Thực tế này khiến cho việc phân tích, đánh giá thực
trạng, xây dựng và hoàn thiện chính sách gặp nhiều khó khăn. Đó là chưa kể đến những
khó khăn do số liệu thu thập không đầy đủ, không theo quy trình thống nhất và tiêu thức
chưa được chuẩn hóa giữa các Bộ, ngành. Thông tin và số liệu về một số luồng di cư (như
du học tự túc, di cư trái phép, cư trú bất hợp pháp) không được phản ánh trong các số liệu
thống kê.

Việc tiếp cận sử dụng và chia sẻ các số liệu di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài
cũng đang là một trở ngại lớn hiện nay. Điều này trước hết là do chưa có quy định cụ thể về
thu thập, quản lý, sử dụng, công bố các số liệu về di cư, kiều hối và một số hình thái di cư
đặc thù. Trên thực tế có rất nhiều nguồn thông tin, số liệu có thể được sử dụng công khai
song vì những lý do khác nhau đã không được chia sẻ. Việc này đã hạn chế hiệu quả của
công tác quản lý di cư trong thời gian qua. Thực tế cho thấy còn thiếu các chính sách, pháp
luật về di cư được xây dựng trên cơ sở phân tích đánh giá số liệu về di cư một cách khoa học.

Mặc dù còn nhiều hạn chế, song hy vọng rằng khi được tận dụng và kết hợp sử dụng,
các nguồn số liệu hiện có trong nước và quốc tế sẽ bổ sung cho nhau, bước đầu tạo tiền
đề cho việc chuẩn hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về di cư của công dân Việt Nam ra nước
ngoài, ít nhất từ địa bàn nơi đi. Về lâu dài, cần tiến hành thu thập và chuẩn hoá các số liệu
di cư thông qua việc mở rộng địa bàn thu thập thông tin, số liệu tại các nước có công dân
Việt Nam đến cư trú, sinh sống và làm việc.
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III. BỨC TRANH DI CƯ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI 

3.1. CÁC HÌNH THÁI DI CƯ CHỦ yếU RA NƯỚC NGOÀI 

3.1.1  Di cư lao động 

Việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một chủ trương, chính sách lớn của
Đảng và Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập, mở cửa, phù hợp với xu hướng di cư
quốc tế hiện nay, góp phần phát triển quan hệ mọi mặt với các nước trên thế giới, trên
nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Hoạt động này ngày càng
mở rộng đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nhiều cơ hội làm việc với thu nhập khá
hơn cho người lao động Việt Nam, góp phần nâng cao đời sống của một bộ phận dân cư,
xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội và xây dựng một đội ngũ lao động có trình độ tay nghề
và tác phong công nghiệp.     

Theo báo cáo của Bộ LĐTB&XH, hiện
có khoảng 500.000 lao động Việt Nam
tại hơn 40 nước và vùng lãnh thổ, với
khoảng 30 ngành nghề khác nhau từ lao
động giản đơn đến lao động kỹ thuật cao
và chuyên gia. Bình quân mỗi năm, Việt
Nam đưa được 80.000 lao động đi làm
việc, chiếm hơn 5% tổng số lao động
được giải quyết việc làm mỗi năm. Tính
riêng năm 2010, các doanh nghiệp xuất
khẩu lao động trên cả nước đã đưa đi
hơn 85.000 người, tăng 16,4% so với
năm 2009, năm 2011 ước đạt chỉ tiêu 87.000 người. Trong tổng số lao động đi làm việc
ở nước ngoài theo hợp đồng thì lao động nữ ước tính chiếm 30%. Mặc dù tỷ lệ lao động nữ
dao động tuỳ theo từng thị trường và từng giai đoạn khác nhau nhưng hiện đã tăng lên
đáng kể trong 3 năm gần đây (2007-2010) so với tỷ lệ lao động nữ giai đoạn 1992-1996
(chiếm 10-15%). 

Có 4 hình thức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: qua doanh nghiệp
dịch vụ hoặc tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài; qua doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu, đầu tư ra nước ngoài; qua doanh nghiệp
đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập sinh nâng cao tay nghề; và đi làm
việc theo hợp đồng cá nhân. Trong đó, đa số lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua
các công ty, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ và tổ chức sự nghiệp có chức năng và được
cấp phép đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sau đây được gọi chung là các
doanh nghiệp phái cử).

So với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á như In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Thái
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Lan…, Việt Nam tham gia thị trường lao động quốc tế chậm hơn. Mặc dù đã  tham gia
cung ứng lao động sang Đông Âu từ những năm 80 của thế kỷ trước, song vấn đề đưa
người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc chỉ thực sự diễn ra mạnh mẽ từ sau năm
2000, đến các địa bàn chủ yếu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc (Đài Loan), Ma-lai-
xi-a, Bắc Phi - Trung Đông. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã đưa lao động sang làm việc tại
châu Âu như Síp, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Anh, Pháp, I-ta-li-a, Man-ta, Ba Lan, Bồ Đào
Nha, Ru-ma-ni, và Xlô-va-ki-a nhưng thường các thị trường này chỉ mang tính thử nghiệm,
số lượng ít so với các nước Đông Á. 

Theo báo cáo của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), số lao động đi
làm theo hợp đồng có thời hạn do các doanh nghiệp phái cử theo các địa bàn như sau: Ma-
lai-xi-a khoảng 88.000, Nhật Bản 18.000, Hàn Quốc 63.000, Trung Quốc (Đài Loan)
khoảng 90.000, còn lại ở các nước khu vực Châu Phi - Trung Đông, Châu Âu, Châu Hoa
Kỳ, Châu Úc. Ngoài ra còn có hàng trăm thuyền viên làm việc trên các tàu nước ngoài ở
các vùng biển khác nhau thuộc các nước như In-đô-nê-xi-a, Pa-na-ma, Mê-hi-cô, Bờ biển
Ngà, Cốt-xta-ri-ca... Số lao động làm việc theo hợp đồng nhận thầu khoán công trình, dự
án của các chủ đầu tư trúng thầu, nhận thầu, đầu tư ra nước ngoài, hoặc đi lao động tự
do theo hợp đồng công việc cá nhân đã lên đến hàng chục nghìn, tập trung ở các địa bàn
như Lào (10.500), Síp (9.200), Ma Cao (5.300), Ăng-gô-la (7.800), Nga và Séc (mỗi
nước 5.000), Căm-pu-chia (3.200), Trung Quốc (3.000), Mông Cổ (200)...

Bảng  1.- Số lượng lao động Việt Nam đi lao động theo hợp đồng có thời hạn
ở một số thị trường chủ yếu: 2000-2010
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Hàn Ma-lai xi-a Châu Phi - 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

8.099

7.782

13.191

29.069

37.144

22.784

14.127

23.640

31.631

21.677

28.499

237.643

239

23

19.965

38.227

14.567

24.605

37.941

26.704

7.810

2.792

11.741

184.614

31.500

36.168

46.122

75.000

67.447

70.594

78.855

85.020

86.990

73.028

85.546

736.270

34

1.094

408

750

938

1.276

5.246

6.184

11.113

16.083

10.888

54.014

14.315

20.110

9.166

362

7.267

6.872

5.604

10.788

12.153

19.442

20.877

126.956

1.497

3.249

2.202

2.256

2.752

2.955

5.360

5.517

6.142

5.456

4.913

42.299

7.316

3.910

1.190

4.336

4.779

12.102

10.577

12.187

18.141

7.578

8.628

90.744



Các thị trường tiếp
nhận lao động Việt Nam
trong thời gian qua đã
được mở rộng, kể cả địa
bàn lẫn ngành nghề.
Nhằm tạo cơ sở pháp lý
cho việc đưa người Việt
Nam đi lao động, đồng
thời để quản lý, bảo hộ
công dân khi ra nước
ngoài, đến nay Việt Nam
đã ký kết các hiệp định,
thỏa thuận về hợp tác lao
động với Ma-lai-xi-a, Hàn
Quốc, Trung Quốc (Đài

Loan), Nhật Bản, Lào, Ca-ta, Ô-man, Nga, Bun-ga-ri, Séc, Xlô-va-ki-a, UAE,  Ka-dắc-xtan,
Ca-na-đa v.v…. Một số Bộ, ngành hữu quan có hình thức hợp tác song phương với một số
nước để đưa chuyên gia trong một số lĩnh vực (giáo dục, y tế, nông nghiệp) đi làm việc ở
nước ngoài tại một số quốc gia châu Phi. Đây là hoạt động ưu tiên theo quy định hiện hành
đối với các lĩnh vực này. Tuy nhiên, công tác thống kê, báo cáo và cập nhật không được thực
hiện nghiêm túc nên rất khó nắm bắt được quy mô của dòng di cư này. Đó là chưa kể đến
con số hàng nghìn lao động Việt Nam bỏ hợp đồng, nhập cảnh bằng các con đường khác
nhau và ở lại cư trú bất hợp pháp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là số lao động rất
khó nắm bắt và quản lý, gây khó khăn cho công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài, tác động
tiêu cực đến chính sách xuất khẩu lao động và quan hệ của Việt Nam với các nước hữu quan. 

Nhìn chung, lao động Việt Nam được thị trường chấp nhận, đa số nỗ lực, chủ động học
tập, nắm bắt công việc, sáng tạo và cần cù trong lao động, được chủ lao động quý mến.
Thu nhập của lao động Việt Nam ở nước ngoài tương đối ổn định, có thể cao gấp 2-3 lần
so với thu nhập trong nước cùng ngành nghề, trình độ. Sau khi trừ các chi phí sinh hoạt,
thu nhập của lao động còn khoảng 2 - 3 triệu đồng/tháng ở thị trường sử dụng lao động
giản đơn như Ma-lai-xi-a, và 6 - 7 triệu đồng/tháng tại thị trường có thu nhập trung bình
như UAE. Tại Hàn Quốc, Nhật Bản, người lao động có mức thu nhập cao hơn, lên đến 15
- 20 triệu đồng/tháng. Công việc của lao động Việt Nam tập trung vào một số ngành nghề
như sản xuất chế tạo, may mặc, điện tử, giúp việc gia đình, hộ lý, thuyền viên,... Có thể nói
phụ thuộc vào từng nước tiếp nhận mà nghề nghiệp của lao động ở mỗi nơi có khác nhau.
Ví dụ lao động may mặc và giúp việc gia đình chiếm số đông ở Trung Quốc (Đài Loan),
trong khi lao động sản xuất chế tạo chủ yếu ở Ma-lai-xi-a, công nhân công nghiệp ở Nhật
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Bản, công nhân xây dựng ở châu Phi, v.v... Nhiều thị trường tiếp nhận mới hiện đang cần
nhiều lao động nước ngoài song do yêu cầu cao về trình độ, thông thạo về ngoại ngữ nên
đa số lao động Việt Nam chưa thể tham gia và đáp ứng được.

3.1.2 Di cư du học 

Du học sinh Việt Nam hiện có mặt tại 50 quốc gia, vùng lãnh thổ với con số trên 100.000
người. Trong số này, khoảng 90% học sinh đi học bằng kinh phí tự túc của cá nhân và gia
đình và chỉ 10% có học bổng từ các nguồn tài chính khác nhau như ngân sách nhà nước,
ngân sách địa phương, hoặc tài trợ của Chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, hoặc các
cá nhân tổ chức nước ngoài. Như vậy số lượng du học sinh Việt Nam đi học bằng con đường
tự túc đông gấp nhiều lần so với số du học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi.

Theo con số ước tính từ
các đại sứ quán nước ngoài
ở Việt Nam và cơ quan đại
diện ngoại giao của Việt Nam
ở nước ngoài thì tính đến
cuối năm 2010, nơi có nhiều
du học sinh Việt Nam nhất là
Ô-xtơ-rây-li-a (25.000
người), Trung Quốc (13.500
người), Hoa Kỳ (12.800
người), Xing-ga-po (7.000
người), Anh (6.000 người),
Pháp (5.500 người), Nga
(5.000 người), Nhật bản
(3.500 người),...

Việc đi học tập, đào tạo và nghiên cứu ở nước ngoài theo nguồn ngân sách nhà nước giữ
vai trò quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của đất nước
nói chung và nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng. Hầu hết những trường
hợp đi theo con đường này là những sinh viên, cán bộ công chức ưu tú, tuy nhiên, số lượng
còn rất hạn chế do ngân sách quốc gia còn hạn hẹp. Hiện nay, học bổng do Chính phủ Việt
Nam đài thọ chủ yếu trong khuôn khổ đề án 322, đề án 165, hoặc theo Hiệp định xử lý
nợ với Liên bang Nga, hiệp định ký kết với chính phủ các nước, bằng ngân sách địa phương
(ví dụ như đề án Mê-kông 1000). Các nước đến chủ yếu của du học sinh là Ô-xtơ-rây-li-a,
Nhật Bản, Pháp, Nga, Đức... Các ngành  học chủ yếu là khoa học - kỹ thuật, công nghệ,
quản lý.

Khác với hình thức du học theo con đường của Nhà nước, du học tự túc đã trở thành
một trào lưu trong xã hội, thu hút một số lượng lớn học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia.
Lĩnh vực học tập và các nước hướng tới rất phong phú, song thiên về các ngành tài chính,
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kinh tế, kiểm toán. Ưu điểm nổi trội của hình thức du học tự túc là người học, xuất phát từ
nhu cầu phát triển của thị trường và mục tiêu của bản thân cần có tri thức, kỹ năng sống
và làm việc trong môi trường có tính cạnh tranh cao để có việc làm với thu nhập như kỳ
vọng, nên họ nghiêm túc và có trách nhiệm với việc học tập. Ngoại trừ một số ít trường
hợp du học sinh tự túc mải chơi, không chú tâm vào học tập, còn phần lớn các du học sinh
phải vật lộn với cuộc sống ở nước ngoài để vươn lên thành tài, trở thành nguồn nhân lực
chất lượng cao của đất nước.

Hiện nay Ô-xtơ-rây-li-a là nơi hấp dẫn du học sinh Việt Nam nhiều nhất với khoảng
25.000 người, từ cấp học phổ thông đến nghiên cứu sinh. Với chi phí không quá cao, được
học tập nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục có chất lượng hàng đầu thế giới, thêm vào đó là
môi trường tự nhiên thuận lợi, có nhiều nét tương đồng với Việt Nam và nền văn hóa đa sắc
tộc… là những lý do hấp dẫn các sinh viên Việt Nam. Trung Quốc là nước thứ hai thu hút
du học sinh Việt Nam với 13.000 du học sinh đi bằng con đường tự túc hoặc chịu một
phần chi phí. Nhiều gia đình gửi con đến Trung Quốc với hy vọng con cái họ sẽ dễ dàng tìm
được việc làm sau này do triển vọng hợp tác kinh tế - thương mại và cơ hội buôn bán, kinh
doanh Trung Quốc - Việt Nam ngày càng phát triển, trong khi đó học phí tại quốc gia này
lại thấp, chỉ khoảng 1/3 so với chi phí học tập ở các nước khác và khoảng cách địa lý không
quá xa…

Mong muốn được học tập và đào tạo tại Hoa Kỳ, một trong những nước có nền giáo
dục, khoa học và công nghệ đứng đầu thế giới là kỳ vọng của phần lớn sinh viên Việt Nam.
Trước đây, Hoa Kỳ là quốc gia thứ hai thu hút du học sinh của Việt Nam, song do nhiều
nguyên nhân khác nhau, chủ yếu là do khoảng cách địa lý và chi phí du học (thuộc loại đắt
đỏ nhất - học phí bậc đại học từ 15.00 nay đã xuống hàng thứ ba với gần 13.000 du học
sinh. Theo số liệu trong báo cáo thường niên năm 2009 thì Việt Nam đứng thứ 9 trong số
các quốc gia có sinh viên du học tại Hoa Kỳ, vượt qua cả Hồng Kông (Trung Quốc) và In-
đô-nê-xi-a. 

Xing-ga-po cũng là quốc gia có nhiều du học sinh Việt Nam đến du học tự túc, với số
lượng trên 7.000 người, với mức học phí thấp hơn nhiều so với Hoa Kỳ và Ô-xtơ-rây-li-a (từ
15.000-20.000 USD cho một khóa đào tạo thạc sĩ), thủ tục nhận học khá dễ dàng, không
đòi hỏi đầu vào cao. Ngoài ra, số du học sinh còn lại tập trung ở nhiều quốc gia phát triển
khác như Anh, Thụy Sĩ, Ca-na-đa, Nhật Bản, Niu Di-lân, Nga, Hà Lan, Pháp,…cũng là
những địa bàn có chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Do đó, ngoài số ít gia đình có điều kiện, hầu hết
các du học sinh phải bươn chải, làm thêm để có tiền sinh sống và học tập.

Sự lựa chọn các nước đến du học do nhiều yếu tố quy định. Ngoài các yếu tố về học phí,
trình độ phát triển, khoảng cách địa lý việc này còn tùy thuộc vào ngành nghề học tập,
đào tạo và tâm lý thói quen của du học sinh. Nếu như thế mạnh của du học Trung Quốc là
các ngành y học cổ truyền, ngôn ngữ Trung văn, với học phí và sinh hoạt phí đều rẻ thì
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Thụy Sĩ lại được nhiều du học sinh lựa chọn để học ngành quản trị du lịch, kinh doanh
khách sạn, vốn nổi tiếng trên thế giới. Nếu ở thành phố Hồ Chí Minh, học sinh thích chọn
các trường của Hoa Kỳ, Xing-ga-po, Ô-xtơ-rây-li-a thì học sinh, sinh viên ở Hà Nội xu hướng
lại nhắm vào các trường của Anh, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Ô-xtơ-rây-li-a, Trung Quốc. 

Một kết quả khảo sát gần đây (IIE, 2010) cho thấy 60-70% du học sinh tự túc ở lại
nước ngoài làm việc sau khi học xong, hoặc tiếp tục học cao hơn ở nước sở tại. Quyết định
này cũng dễ hiểu bởi người du học tự túc khi về nước còn phải lo bươn chải tìm công việc
với mức lương thấp hơn so với mức lương ở nước ngoài, và nhất là không tương xứng với
khoản tiền lớn đã bỏ ra đầu tư cho việc du học. Một yếu tố quan trọng nữa là khi về nước,
khả năng được trọng dụng tương xứng với năng lực, trình độ bằng cấp thường hạn chế.
Trong khi đó, chính các nước phát triển luôn khuyến khích và tạo điều kiện làm việc cho
những sinh viên có trình độ ở lại. Ví dụ, Ô-xtơ-rây-li-a sẵn sàng cấp giấy phép cho sinh viên
có trình độ cao ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Xing-ga-po cũng đồng ý cho du học sinh
ở lại nếu được một công ty nào đó tiếp nhận vào làm sau khi tốt nghiệp. Trong mấy năm
gần đây, Anh cũng có chính sách cho phép sinh viên cao học (thạc sỹ, tiến sỹ) sau khi tốt
nghiệp ở lại làm việc, thực tập nâng cao tay nghề. Các lý do nói trên góp phần đáng kể vào
tình trạng “chảy máu chất xám” thông qua di cư của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Hiện nay công tác quản lý, nắm bắt số liệu và tình hình cụ thể của du học sinh Việt Nam
còn nhiều bất cập. Số liệu học sinh được Nhà nước cử đi học tập, đào tạo và bồi dưỡng ở
nước ngoài theo các chương trình học bổng của Chính phủ cũng không đầy đủ. Đó là chưa
nói đến thông tin, số liệu liên quan đến du học sinh đi học tự túc. Các thông tin về nhân
khẩu của du học sinh, nơi đến, trường theo học, ngành đào tạo, thời gian du học, v.v... vốn
rất cần thiết cho công tác quản lý, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Chính sách đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực của đất nước sẽ thiếu tính khả thi nếu không dựa trên dữ
liệu đầy đủ về du học sinh. Thực tế cho thấy việc nắm bắt thông tin, số liệu liên quan đến
số học sinh du học tự túc và số du học sinh ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp là rất khó
khăn. Đây là một vấn đề nan giải, bởi hiện chưa có cơ chế trao đổi thông tin giữa Bộ Giáo
dục - Đào tạo với các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp học bổng cho học sinh,
hoặc với các gia đình có con em đi du học. Để làm tốt hơn nữa công tác đào tạo nguồn
nhân lực có chất lượng cao đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước, cần sớm có cơ chế, chính sách phương thức kết nối và tiếp cận được với du học
sinh Việt Nam trên toàn thế giới để có thể nắm bắt được đầy đủ số liệu và tình hình cụ thể,
đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của du học sinh và có sự bảo hộ khi cần thiết đối với
nhóm công dân đặc thù này ở nước ngoài.

3.1.3  Di cư hôn nhân – gia đình

Hôn nhân quốc tế không còn là hiện tượng mang tính cá biệt mà trở thành một xu hướng mới
ở khu vực châu Á. Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, sự gia tăng giao lưu kinh tế, văn hoá và
con người giữa các quốc gia đã kéo theo sự phát triển các mối quan hệ xã hội vượt qua biên giới
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quốc gia, trong đó có mối quan hệ hôn nhân – gia đình xuyên biên giới.

Ở Việt Nam, hôn nhân quốc tế hay hôn nhân có yếu tố
nước ngoài đã trở thành một cụm từ quen thuộc trên các
phương tiện thông tin đại chúng. Báo chí đã đề cập rất
nhiều đến việc các cô gái Việt Nam lấy chồng Trung Quốc
(Đài Loan), Hàn Quốc, Xing-ga-po… hình thành nên một
luồng di cư với số lượng rất đáng kể từ Việt Nam đến các
địa bàn này. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ năm 2005
đến năm 2010, số công dân Việt Nam kết hôn và ghi chú
kết hôn với người nước ngoài là 133.289 người (trong đó
có 91.210 trường hợp kết hôn và 42.079 trường hợp ghi

chú kết hôn). Mặc dù phụ nữ Việt Nam kết hôn với nam giới của 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên
thế giới, song chủ yếu tập trung tại hai địa bàn chính là Hàn Quốc, Trung Quốc (Đài Loan). Sau
khi kết hôn, phụ nữ Việt Nam theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Tỷ lệ các cuộc hôn nhân thông
qua môi giới rất cao, kết hôn vì mục đích kinh tế vẫn là sự lựa chọn của khá nhiều phụ nữ cũng
như của cha mẹ họ trong hoàn cảnh kinh tế ở nông thôn hiện nay còn nhiều khó khăn. 

Hôn nhân Việt-Hàn phát triển mạnh và có xu hướng gia tăng kể từ giữa thập niên 2000. Số
liệu tích luỹ theo thời gian cho thấy sự gia tăng nhanh chóng của loại hình di cư này. Trước năm
2004,  số cuộc hôn nhân chỉ là 560, đến năm 2005 là 1.500, năm 2006 là 20.000, năm 2007
là 25.000 và tính đến cuối năm 2009 là 35.000. Hiện đã có trên 40.000 phụ nữ Việt Nam lấy
chồng và sinh sống tại Hàn Quốc, chiếm 20% các cuộc hôn nhân quốc tế ở quốc gia này. Số phụ
nữ Việt Nam lấy chồng tại Hàn Quốc xin thôi quốc tịch Việt Nam năm 2007 là 273 trường hợp,
năm 2008 là 543 trường hợp. Số liệu những năm gần đây về chuyển đổi quốc tịch chưa được
thống kê đầy đủ. Một số người hiện bị rơi vào tình trạng không quốc tịch do đã thôi quốc tịch Việt
Nam nhưng chưa được nhập hoặc bị từ chối nhập quốc tịch Hàn Quốc, và hệ quả là quyền và lợi
ích chính đáng của họ không được luật pháp bên nào bảo hộ hoặc hỗ trợ khi cần thiết.

Cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc (Đài Loan) là một địa bàn có khá đông các cô dâu Việt Nam
sinh sống. Tính đến thời điểm tháng 6/2010 đã có trên 80.000 phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn
ông Trung Quốc (Đài Loan). Tại địa bàn này, các công ty môi giới kết hôn với người nước ngoài
hoạt động hợp pháp, được Chính phủ cấp giấy phép và thu phí môi giới khá cao. Đây là một trong
những nguyên nhân dẫn đến sự thương mại hoá các cuộc hôn nhân Đài-Việt. Giống như ở Hàn
Quốc, tình trạng bạo hành phụ nữ Việt Nam trong các gia đình Đài-Việt diễn ra khá phổ biến.
Trước tình hình đó, Trung Quốc (Đài Loan) đã thành lập 19 trung tâm bảo hộ nạn nhân trên địa
bàn 25 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm hỗ trợ pháp lý, sức khỏe, thông tin tư pháp và tư
vấn tâm lý cho nạn nhân. Ngoài ra, các Trung tâm này còn có nhiệm vụ giúp người nước ngoài
tìm hiểu văn hóa Trung Quốc (Đài Loan), hướng dẫn học tập, dạy nghề, cung cấp các kiến thức
về ẩm thực nhằm tạo các điều kiện thuận lợi cho họ hội nhập nhanh với xã hội sở tại. 

Về nhóm di cư con nuôi quốc tế, trẻ em Việt Nam làm con nuôi được tiếp nhận đến nhiều
quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu với 10 nước có ký hiệp định hợp tác nuôi con nuôi
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với Việt Nam (bao gồm Pháp, Italia, Ca-na-đa, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Ai-len, Đan Mạch,
Bỉ, Thuỵ Điển, Hoa Kỳ). Việc ban hành Luật Nuôi con nuôi (kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa
12) và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 quy định chi tiết việc thi hành một
số điều của Luật Nuôi con nuôi và tiếp đó là việc phê chuẩn Công ước La Hay số 33 ngày
29/05/1993 (Công ước La Hay số 33) về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con
nuôi quốc tế đã tạo cơ chế pháp lý tương đối hoàn chỉnh để đẩy mạnh hợp tác con nuôi
quốc tế. Tuy một số hiệp định, thỏa thuận với các nước nói trên đã hết hiệu lực nhưng tất
cả các nước này đều là thành viên của Công ước La Hay số 33, nên việc hợp tác nuôi con
nuôi với các nước nói trên tiếp tục được thực hiện theo cơ chế của Công ước khi Công ước
có hiệu lực đối với Việt Nam vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sau thời hạn 03 tháng
kể từ khi Việt Nam nộp văn kiện lưu chiểu về việc phê chuẩn Công ước.

Theo số liệu của Bộ Tư pháp, từ cuối năm 2003, số trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước
ngoài tăng lên so với thời kỳ cuối những năm 1990, đầu những năm 2000. Năm 2003 có
800, năm 2004 có 550, năm 2005 có 1.250, năm 2006 có 1.550, năm 2007 có 2.000,
năm 2008 có 1.200, năm 2009 có 1.064 và 07 tháng đầu năm 2010 có 674 trường
hợp trẻ em được giải quyết làm con nuôi nước ngoài. Năm nước nhận nhiều trẻ em Việt
Nam làm con nuôi là Hoa Kỳ, I-ta-li-a, Pháp, Tây Ban Nha và Ca-na-đa. Hầu hết các quốc
gia nói trên đều đặt các Văn phòng con nuôi quốc tế ở Việt Nam. Số trẻ em Việt Nam được
cho làm con nuôi quốc tế có chiều hướng giảm kể từ sau khi hiệp định hợp tác về nuôi con
nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Ailen và Thụy Điển hết hiệu lực. 

Bảng 2 - Số trẻ em Việt Nam là con nuôi người nước ngoài phân theo một số nước nhận: 2005-2010 

Ghi chú: Số liệu trẻ con nuôi tại 6 nước có hiệp định hợp tác còn hiệu lực với Việt Nam,không bao gồm
số trẻ tiếp nhận ngoài hiệp định.

Nguồn: Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp

Số liệu trong Bảng 2 cho thấy trong giai đoạn 5 năm 2005-2010, số lượng trẻ em làm
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con nuôi người nước ngoài thuộc các nước đã ký hiệp định con nuôi với Việt Nam và hiện
còn đang tiếp tục thực hiện là hơn 5.000 trường hợp, trong đó số trẻ em gái chiếm gần
60%. Cần lưu ý rằng số liệu trên chưa bao gồm trẻ em tiếp nhận ngoài hiệp định.  

Nhiều gia đình nước ngoài muốn đến Việt Nam để xin con nuôi vì họ cho rằng thủ tục
giải quyết nuôi con nuôi ở Việt Nam không mất nhiều thời gian như ở nhiều nước khác. Các
cơ quan Chính phủ đều bảo đảm sự thuận tiện, an toàn cho trẻ em xuất cảnh. Việc cấp hộ
chiếu cho trẻ em xuất cảnh sau khi được giải quyết cho làm con nuôi đã được cải tiến một
bước. Nếu trước đây phải mất thời gian 20 ngày thì hiện nay đã rút ngắn thời hạn xuống
5 ngày. Việc xem xét, cấp thị thực tại cửa khẩu cho một số cha mẹ nuôi người nước ngoài
vì lý do đột xuất cũng đã được thực hiện và xử lý thỏa đáng. 

Theo báo cáo chưa đầy đủ, từ năm 2003 đến tháng 6/2008, có khoảng 69 Văn phòng
con nuôi nước ngoài hoạt động ở Việt Nam, chủ yếu trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo
(tài chính và vật chất) cho các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em.  Hiện cả nước có xấp xỉ 100 trong
tổng số gần 400 cơ sở nuôi dưỡng có chức năng giới thiệu con nuôi nước ngoài. Các văn
phòng con nuôi nước ngoài đã hỗ trợ tích cực cho các cơ sở nuôi dưỡng cũng như đôn đốc
cha mẹ nuôi thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình trạng phát triển của trẻ em sau khi được
người nước ngoài nhận làm con nuôi.

Tuy nhiên, công tác báo cáo, thanh kiểm tra tài chính các khoản hỗ trợ nhân đạo còn
nhiều hạn chế, gây khó khăn cho việc giám sát và quản lý công tác nuôi con nuôi. Theo
quy định hiện nay trong ba năm đầu tiên, định kỳ 6 tháng một lần cha mẹ nuôi người nước
ngoài có trách nhiệm báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con
nuôi. Trên thực tế, việc thực hiện quy định này còn tuỳ thuộc vào điều kiện và mức độ tự
giác của gia đình nhận trẻ làm con nuôi. Những thông tin về các công dân nhỏ tuổi này
chưa thường xuyên, thiếu đầy đủ, gây khó khăn cho công tác giám sát chất lượng cuộc
sống của trẻ khi ra nước ngoài sinh sống.

3.1.4 Buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em

Việt Nam là một trong những quốc gia mà các loại hình tội phạm liên quan đến buôn
bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em phát triển tương đối phức tạp cả trong nội địa và
xuyên biên giới, nhất là trong bối cảnh mở cửa và hội nhập. Trong những năm qua trên địa
bàn toàn quốc, tình hình buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài diễn ra
phức tạp, đa dạng. Tính chất, quy mô và thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này ngày
càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ, xuyên quốc gia. Các đường dây buôn bán
người xuyên quốc gia liên quan đến nhiều địa phương xuất hiện ngày càng nhiều với các
thủ đoạn ngày càng tinh vi và phương thức ngày càng đa dạng. Đặc biệt là có sự câu kết
chặt chẽ giữa tội phạm trong nước với người nước ngoài để đưa nạn nhân sang nước thứ
hai hoặc thứ ba.

Theo báo cáo của Chương trình Hành động Quốc gia phòng chống tội phạm buôn bán
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phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2004-2010, con số nạn nhân bị buôn bán là 4.793 người. Trong
khi trước đó, một báo cáo khác cho biết trong giai đoạn từ năm 1998-2007 có 6.680 nạn
nhân bị mua bán. Tính trung bình mỗi năm không dưới 500 phụ nữ, trẻ em bị bán ra nước
ngoài. Tuy nhiên, những con số trên chỉ có tính chất tương đối và thường thấp hơn nhiều
so với thực tế bởi tình trạng buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em tại Việt Nam ngày
càng gia tăng, mở rộng ra nhiều đối tượng, nhất là đối với học sinh, sinh viên. 

Hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em tập trung vào các tuyến và địa bàn trọng điểm như
biên giới Việt-Trung chiếm 65% tổng số vụ; tuyến biên giới Việt - Căm-pu-chia chiếm 10%
tổng số vụ. Phụ nữ, trẻ em chủ yếu bị bán cho các động mại dâm ở Căm-pu-chia, một số
bị bán sang Xing-ga-po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc (Đài Loan), Ma Cao... và từ đó
có thể bị vận chuyển đến nhiều quốc gia khác. Thủ đoạn phổ biến của loại tội phạm này là
lừa gạt phụ nữ, trẻ em ở vùng nông thôn nghèo có trình độ học vấn thấp, hoàn cảnh kinh
tế khó khăn, thất nghiệp, không có việc làm, để làm quen, thiết lập quan hệ, tạo niềm tin,
hứa tìm việc làm thích hợp với thu nhập cao rồi tìm mọi cách đưa qua biên giới, nói là đi
du lịch hoặc làm việc, rồi bán cho các chủ chứa hoặc các tổ chức tội phạm ở nước ngoài.
Đối với trẻ em, phương thức thường được sử dụng là bắt cóc đưa qua biên giới. Bên cạnh
đó, có nhiều trường hợp nạn nhân là gái mại dâm, ăn chơi đua đòi, hoặc một số người do
làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều, muốn kiếm việc làm có thu nhập cao trả nợ, để thay đổi cuộc
sống. Với các trường hợp này, thủ đoạn phổ biến là dụ dỗ và ép buộc nạn nhân.

Ngoài các hình thái di cư nói trên, thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã hợp tác
chặt chẽ với các nước, các tổ chức quốc tế hữu quan giải quyết cho hàng trăm ngàn người
Việt Nam xuất cảnh đi định cư ở nước ngoài, chủ yếu là ở các nước Bắc Mỹ, Tây Bắc Âu,
Ô-xtơ-rây-li-a…theo diện đoàn tụ gia đình, hoặc thông qua các Chương trình Ra đi có trật
tự (ODP) và Chương trình Hành động toàn diện (CPA). Tính đến ngày 15/05/2008 đã có
490.3713 người Việt Nam là sĩ quan, công chức, viên chức phục vụ cho chế độ cũ hoặc là
nhân viên của các công ty tư nhân Hoa Kỳ .v.v… ở Việt Nam và thân nhân của họ đã được
giải quyết cho xuất cảnh đi định cư. Việc xuất cảnh đi định cư tại Hoa Kỳ theo các chương
trình nêu trên là hợp pháp. Tuy nhiên, theo luật pháp Hoa Kỳ, số này được xét và chấp
thuận cho định cư tại Hoa Kỳ theo quy chế tỵ nạn.

Theo số liệu của các cơ quan chức năng Việt Nam, hàng năm, có hàng nghìn người xuất
cảnh đi định cư ở nước ngoài. Hiện con số này đang tăng lên nhanh chóng.  Chỉ tính riêng
số được xuất cảnh đi định cư tại các nước ủy quyền cho IOM hỗ trợ về kỹ thuật như tiếp
nhận hồ sơ, kiểm tra sức khỏe, thu xếp chuyến bay…thì trung bình mỗi năm có trên 2.000
người Việt Nam xuất cảnh theo diện này. 

3.2. TÌNH HÌNH CÔNG DÂN VIỆT NAM ở NƯỚC NGOÀI 

Có thể xem xét và đánh giá tình hình lao động và công dân Việt Nam ở một số nước thuộc khu
vực Đông Á và Trung Đông-Châu Phi, thị trường chủ yếu tiếp nhận lao động Việt Nam, như sau.
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3.2.1 Tình hình ở một số khu vực và nước đến chủ yếu 

KHU VựC ĐÔNG Á

Nhật Bản 

Hiện có trên 2,2 triệu người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản, trong đó có
42.000 người Việt Nam, đông nhất là tu nghiệp sinh. Nhật Bản không tiếp nhận lao động
nước ngoài tay nghề thấp mà chủ yếu tiếp nhận lao động dưới hình thức thực tập, nâng
cao tay nghề (tu nghiệp sinh). Quan hệ hợp tác lao động Việt Nam – Nhật Bản tập trung
chủ yếu vào lĩnh vực phái cử và tiếp nhận tu nghiệp sinh, được thực hiện chính thức từ
năm 1992 trong khuôn khổ Biên bản Ghi nhớ về “Chương trình phái cử và tiếp nhận tu
nghiệp sinh nước ngoài vào tu nghiệp tại Nhật Bản” ký kết giữa Bộ LĐ-TB&XH với Tổ chức
hợp tác tu nghiệp sinh quốc tế của Nhật Bản (JITCO). 

Mục đích chính của Chương trình là Chính phủ Nhật Bản viện trợ, giúp đỡ cho Việt Nam
đào tạo nguồn nhân lực. Theo quy định của Chương trình, sau khi hoàn thành thời gian tu
nghiệp từ 09 tháng đến 01 năm, căn cứ vào kết quả đánh giá của JITCO, tu nghiệp sinh
được tham gia giai đoạn hai (thực hành kỹ thuật tại các doanh nghiệp Nhật Bản) từ 01 đến
02 năm với thu nhập bình quân đạt khoảng 350 - 500USD/tháng (năm thứ nhất), 600 -
800USD/tháng (năm thứ hai). Từ tháng 7/2010 đến nay, thời gian đào tạo tập trung cho
người lao động từ 01 đến 02 tháng và được hưởng trợ cấp tu nghiệp, thời gian còn lại,
người lao động được nhận tiền lương hàng tháng bằng mức lương cơ bản tối thiểu của người
Nhật. Hiện có hơn 100 doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam được Bộ LĐ-TB&XH
giới thiệu với JITCO để đưa tu nghiệp sinh Việt Nam sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.
Bên cạnh hợp tác với JITCO, từ đầu năm 2006, Bộ LĐ-TB&XH còn thỏa thuận với Hiệp hội
Phát triển nhân lực quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản để đưa tu nghiệp
sinh Việt Nam sang Nhật Bản.  Người Việt Nam lao động tại Nhật Bản không nhiều so với
các nước khác. Đến nay, đã có khoảng 40.000 lượt tu nghiệp sinh Việt Nam được đưa sang
tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. 

Tổng số lao động Việt Nam đang làm việc, tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
hiện có khoảng 18.000 người, trong đó tu nghiệp sinh là 12.000 người, chủ yếu làm việc
trong các nghề may công nghiệp, lắp ráp điện tử, gia công cơ khí và xây dựng tại hầu hết
các tỉnh của Nhật Bản. Ngoài ra, còn có hàng chục công ty con, công ty liên doanh, công
ty có vốn đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam trực tiếp phái cử người lao động sang Nhật
Bản tu nghiệp và thực tập kỹ thuật với thời gian 6-9 tháng. Hiệp định đối tác kinh tế Việt
Nam-Nhật Bản (VJEPA) được ký kết giữa Chính phủ hai nước đã chính thức có hiệu lực từ
tháng 10/2009, trong đó có nội dung về di chuyển thể nhân (lao động Việt Nam sang làm
y tá, hộ lý tại Nhật Bản và ngược lại).

Lao động Việt Nam tại Nhật Bản có thu nhập cao hơn, tuy có vất vả hơn nhưng sự
chuyển giao kỹ thuật nghiêm túc hơn. Thu nhập bình quân khoảng 1.000 USD/tháng. Tu
nghiệp sinh Việt Nam được đánh giá cao về tay nghề, học hỏi nhanh, cần cù, chịu khó,
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không có nhiều  vấn đề phải lo lắng khi làm việc trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ bỏ
trốn và phá hợp đồng vẫn khá cao so với các nước khác (mặc dù đã giảm xuống so với
trước còn khoảng 2% hiện nay). 

Về tình hình du học sinh tại Nhật Bản, hiện có 141.774 sinh viên nước ngoài đến học
tập tại quốc gia này vào năm 2010, tăng 6,8% tức tăng khoảng hơn 9.000 sinh viên so
với năm 2009. Trong đó, số lượng sinh viên Việt Nam đang theo học ở Nhật Bản là gần
4.000 người, là một trong 5 quốc gia có số lượng du  học sinh theo học đông nhất. Nhìn
chung, chất lượng giáo dục ở Nhật Bản đạt đẳng cấp quốc tế, hệ thống trang thiết bị học
tập hiện đại, có nhiều học viện và đại học để sinh viên lựa chọn. Chi phí du học Nhật Bản
cũng thuộc hàng đắt đỏ, khoảng 25.000USD/năm. Bù lại, du học tại Nhật Bản có ưu điểm
là nếu học tốt tiếng Nhật, sinh viên sẽ dễ dàng kiếm được việc làm thêm để tự trang trải
cho việc học tập và sinh hoạt ở sở tại. Sinh viên được phép làm thêm 28 giờ/tuần với mức
lương khoảng từ 1.500-2.000 USD/tháng. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng hay đại học, sinh
viên có thể được phép ở lại Nhật Bản làm việc và khi về nước có cơ hội làm cho các công
ty, doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam.

Hàn Quốc

Tương tự như Nhật Bản, Hàn Quốc là thị trường có mức lương khá cao, luôn hấp dẫn
người lao động Việt Nam (1.000-1.200USD/tháng). Trước năm 2004, lao động Việt Nam
được đưa sang Hàn Quốc theo hình thức thực tập sinh thông qua một số doanh nghiệp
dịch vụ. Kể từ năm 2004, theo Luật cấp phép việc làm (EPS) cho người lao động nước
ngoài đến Hàn Quốc làm việc, hai nước đã ký Thỏa thuận  đưa lao động Việt Nam sang làm
việc tại Hàn Quốc theo hình thức phi lợi nhuận, giảm chi phí đầu vào. Theo hình thức này,
chi phí đầu vào đi Hàn Quốc giảm hẳn (người lao động chỉ phải trả 700 USD trước khi đi)
và hiện tượng  phá hợp đồng bỏ ra ngoài làm việc được kiểm soát. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ dự
tuyển của lao động Việt Nam gửi đi đạt 85%, được đánh giá là cao nhất trong số 15 quốc
gia đưa lao động sang Hàn Quốc. 

Theo Chương trình cấp phép lao động nước ngoài (EPS), tính đến hết tháng 5/2010,
đã có 43.326 lao động Việt Nam nhập cảnh theo chương trình EPS, nâng tổng số người
lao động Việt Nam tại Hàn Quốc lên 51.785 người, trong đó có 50.526 lao động phổ thông
có thị thực và 1.259 lao động cư trú bất hợp pháp. Mặc dù chi phí thấp, không đòi hỏi
khắt khe về tay nghề, nhưng không phải ai cũng có thể đi được Hàn Quốc làm việc theo
chương trình cấp phép EPS. Theo chương trình này, người lao động phải đạt điểm kiểm tra
tiếng Hàn theo đúng quy định của phía Hàn Quốc, sau đó, hồ sơ mới được đưa lên mạng
để người sử dụng lao động lựa chọn.  

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc chủ yếu làm việc trong các nhà máy công nghiệp
(khoảng 87%), số còn lại làm việc trong ngành nông nghiệp, xây dựng, thuỷ sản và đánh
cá. Qua theo dõi thì thấy, nhiều lao động mới sang làm việc tại Hàn Quốc đã xin chuyển
xưởng với lý do không thuyết phục. Lao động Việt Nam có tỷ lệ chuyển việc cao nhất (35%),
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trong khi các nước khác tỷ lệ này thấp hơn nhiều (Thái Lan: 8%; Phi-lip-pin: 10,1%; In-đô-
nê-xi-a: 11,7%). Việc xin chuyển xưởng  chỉ dựa trên nhu cầu cá nhân với lý do không chính
đáng hoặc đòi hỏi về quyền lợi quá mức gây thất vọng cho chủ sử dụng lao động, khiến họ
có thể hướng sang chọn lao động của nước khác.

Báo cáo của Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và từ Cơ quan cảnh sát quốc
gia Hàn Quốc cho thấy tình hình người Việt Nam vi phạm pháp luật sở tại có xu hướng gia
tăng trong thời gian gần đây… Vấn đề này không chỉ làm mất an ninh, an toàn của xã hội
Hàn Quốc nói chung, của cộng đồng người Việt ở sở tại nói riêng mà còn làm xấu hình ảnh
người lao động Việt Nam trong công luận sở tại. Phía Hàn Quốc đã chính thức đề nghị Việt
Nam kiểm tra chặt chẽ không cho xuất cảnh sang Hàn Quốc 4 loại đối tượng có tiền án
như đang bị truy nã, mại dâm, ma túy và đánh bạc.

Trong những năm qua, số lượng đàn ông Hàn Quốc tìm vợ nước ngoài, chủ yếu là ở các
nước Đông Nam Á, gia tăng. Hiện nay, cứ 10 nam giới Hàn Quốc thì có một người lấy vợ
nước ngoài. Tỷ lệ này còn cao hơn ở khu vực nông thôn. Năm 2009,  47% cô dâu nước
ngoài tới Hàn Quốc là người Việt, 26% là người Trung Quốc và 10% là người Căm-pu-chia,
và 17% từ các quốc gia khác. Do hầu hết các cuộc hôn nhân này là thông qua các công
ty môi giới nên rất hiếm phụ nữ được cung cấp đầy đủ thông tin về người đàn ông mà họ
sẽ kết hôn. Bạo hành diễn ra khá phổ biến ở các gia đình có hôn nhân quốc tế. Trong bối
cảnh đó, cuộc sống của các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc là một vấn đề nóng hiện
nay ở quốc gia này. 

Tình trạng các cô dâu không thích nghi được với cuộc sống ở Hàn Quốc, không nói được
tiếng Hàn, thiếu kiến thức tối thiểu về văn hóa giao tiếp, ẩm thực ở nước sở tại, khó hòa
nhập và thậm chí còn bị “giam lỏng” trong gia đình chồng vì sợ sẽ bỏ trốn về Việt Nam…
đã khiến cho nhiều cuộc hôn nhân đi vào bế tắc. Theo Bộ Gia đình - Phụ nữ Hàn Quốc,
trên 30% các cặp vợ Việt – chồng Hàn có hạnh phúc, 40% ở mức độ trung bình, gần 30%
có cuộc sống bất hạnh (Báo cáo Bộ Công an, 2010). 

Như đề cập trong phần trên, có khoảng 40.000 phụ nữ Việt đã kết hôn với người Hàn
Quốc trong những năm gần đây. Thực tế là trong thời gian qua đã có không ít trường hợp
cô dâu Việt đã bị bạo hành dẫn đến tử vong hoặc tự tìm đến cái chết để tìm lối thoát.
Tháng 7/2010, chỉ một tuần sau khi đặt chân đến Hàn Quốc, một cô dâu Việt đã bị người
chồng Hàn tâm thần đánh chết, “sự kiện” này đã khiến Chính phủ Hàn Quốc đã xiết chặt
hoạt động môi giới hôn nhân nước ngoài, đẩy mạnh điều tra những đường dây môi giới hôn
nhân bất hợp pháp tại Hàn Quốc, tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao sự tôn trọng
và hiểu biết trong các gia đình đa văn hoá, mở các lớp học về văn hóa và những kiến thức
cần thiết cho những người đàn ông Hàn Quốc muốn lấy vợ Việt và cho phụ nữ Việt đã lấy
chồng và định cư tại Hàn Quốc. Để hỗ trợ, tư vấn cho các gia đình có hôn nhân quốc tế,
Hàn Quốc đã thành lập hơn 170 trung tâm tư vấn tại 19 tỉnh, thành phố. Hàn Quốc đang
xây dựng Bộ luật kết hôn giữa công dân Hàn Quốc với công dân Việt Nam. 
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Trung Quốc (Đài Loan) 

Đây là một địa bàn có nhiều lao động và công dân nước ngoài đến làm việc và cư trú.
Tính đến hết tháng 5/2009, trên lãnh thổ Trung Quốc (Đài Loan) có 341.943 lao động
nước ngoài đang làm việc, trong đó nhiều nhất là In-đô-nê-xi-a (134.147 người, chủ yếu
làm việc trong gia đình), Việt Nam (77.289 người làm công xưởng, giúp việc gia đình, trung
tâm dưỡng lão), Phi-lip-pin (67.659 làm việc tại nhà máy và gia đình), Thái Lan (62.835
người làm xây dựng và công xưởng).

Kể từ cuối năm 1999, khi Trung Quốc (Đài Loan) bắt đầu tiếp nhận lao động Việt Nam
cho đến nay, số lượng lao động Việt Nam có mặt tại vùng lãnh thổ này không ngừng biến
động. Năm 1999, số lao động Việt Nam mới chỉ có 131 người, sau đó đã không ngừng
tăng, đến cuối năm 2004, con số lao động Việt Nam tại Trung Quốc (Đài Loan) đạt mức
cao nhất là 90.241 người, trong đó 80% làm giúp việc gia đình. Do phía Trung Quốc (Đài
Loan) ngừng tiếp nhận lao động giúp việc gia đình nên số lượng lao động Việt Nam đã giảm
xuống còn 84.185 người vào cuối năm 2005. Đến hết tháng 5/2009, số lao động Việt
Nam là 77.289 người, chiếm 22,6%, tổng số lao động nước ngoài làm việc tại Trung Quốc
(Đài Loan), đứng vị trí thứ 2 trong số 6 nước xuất khẩu lao động sang địa bàn này. 

Về cơ cấu ngành nghề, trong số 77.289 lao động Việt Nam, có 31.706 lao động chăm
sóc người bệnh và giúp việc gia đình, chiếm tỉ lệ 41%; 44.594 là công nhân nhà máy
(57,7%); 435 lao động thuyền viên, (0,56%), 554 lao động xây dựng (0,72%).  Hiện nay,
Bộ LĐ-TB&XH đang chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường tìm cơ hội đưa lao động sang
làm việc trong các ngành sản xuất công nghiệp.

Mặc dù mức lương của người lao động tại Trung Quốc (Đài Loan) khoảng 700 USD/tháng
nhưng do số tiền phải trả cho công ty môi giới ở nước sở tại quá cao nên số tiền tiết kiệm
còn lại của họ không đủ để trả nợ hay trợ giúp gia đình ở quê nhà. Tình trạng trên cùng
với thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, kỳ vọng có mức thu nhập khá hơn nên nhiều lao động Việt
Nam bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc bất hợp pháp. Hiện con số này là 12.448 người, trong
đó có 8.195 nữ (chiếm tỷ lệ gần 66%). Đáng chú ý là con số này chiếm 45% trong tổng
số 27.619 lao động nước ngoài bỏ trốn tại Trung Quốc (Đài Loan).

Giống như ở Hàn Quốc, hầu hết các cô dâu Việt Nam khi sang Trung Quốc (Đài Loan)
theo chồng đều có nguyện vọng muốn nhập quốc tịch sở tại. Vì vậy, hàng năm số lượng
công dân Việt Nam ở Trung Quốc (Đài Loan) xin thôi quốc tịch Việt Nam rất lớn, năm 2005
là 9.200 người, năm 2006 là 6.000 người, năm 2007 là 11.398 người và năm 2008 là
4.200 người. Về nguyên tắc, số này sau khi xin thôi quốc tịch Việt Nam sẽ được nhập quốc
tịch Trung Quốc (Đài Loan). Tuy nhiên có những trường hợp đã thôi quốc tịch Việt Nam
song do mâu thuẫn gia đình dẫn đến ly hôn, do người chồng chết, hoặc do vi phạm pháp
luật sở tại nên không được chính quyền sở tại cho nhập quốc tịch. Do bị rơi vào tình trạng
không quốc tịch, nên họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc sinh sống và làm ăn ở sở tại.
Để giải quyết tình trạng này, Việt Nam đã có nhiều chính sách, biện pháp, đơn giản hóa thủ
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tục, tạo thuận lợi cho số này được trở lại quốc tịch Việt Nam, cấp hộ chiếu, giấy tờ tùy
thân cho họ, tạo điều kiện để họ làm ăn sinh sống, hòa nhập vào cộng đồng sở tại.

Có thể nói, Trung Quốc (Đài Loan) là một địa bàn phức tạp. Nổi lên là hoạt động của tội
phạm có tổ chức trong cộng đồng người Việt câu kết với tội phạm ở sở tại hoạt động trong
các lĩnh vực buôn bán ma túy, buôn bán người và lừa đảo. Tuy nhiên, đến nay chưa phát
hiện vụ án lớn nào đối tượng phạm tội là người Việt. Tình trạng lao động Việt Nam đến Đài
Loan bằng thị thực du lịch, sinh viên, sau đó trốn ở lại làm việc bất hợp pháp đang tiếp tục
gia tăng. Nhiều người trong số này đã bị chính quyền sở tại bắt giữ và trục xuất về nước.
Số này, cùng với số phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc (Đài Loan) theo con đường kết hôn
nhưng hôn nhân đã đổ vỡ đã bổ sung vào “đội quân” lao động Việt Nam bỏ trốn, làm việc
bất hợp pháp. Dưới sức ép phải kiếm được nhiều tiền, càng nhanh càng tốt trước khi trở về
Việt Nam, “đội quân lao động tự do” này gây nên nhiều lộn xộn, bất ổn cho cuộc sống của
cộng đồng người Việt Nam ở sở tại. Họ có thể bị chính quyền sở tại truy quét, tống giam
và trục xuất về nước bất cứ lúc nào. Tình trạng trên đã tác động tiêu cực tới hình ảnh của
người Việt Nam tại Trung Quốc (Đài Loan) và là nguyên nhân của nhiều vấn đề lộn xộn,
phức tạp trong cộng đồng người Việt, gây khó khăn không nhỏ cho công tác bảo hộ công
dân nói chung và công tác quản lý lao động tại Trung Quốc (Đài Loan) nói riêng.

Ma-lai-xi-a

Ma-lai-xi-a là quốc gia tiếp nhận một số lượng
lớn lao động nước ngoài, chủ yếu là lao động tay
nghề thấp. Ngày 01/12/2003, Chính phủ Ma-lai-
xi-a và Việt Nam đã ký Thỏa thuận về hợp tác lao
động. Từ đó phía Ma-lai-xi-a tiếp nhận ngày càng
nhiều lao động Việt Nam sang làm việc với thu
nhập khoảng 3,5 - 5 triệu đồng/tháng (năm
2009). Ma-lai-xi-a được coi là thị trường “dễ tính”
do không yêu cầu cao về tay nghề hay chất lượng
của lao động, chi phí trước khi đi thấp, phù hợp
với lao động ở các vùng nông thôn nên đã từng được coi là thị trường “xoá đói giảm nghèo”
của lao động nông thôn nước Việt Nam.

Theo số liệu của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, từ tháng 4/2002 đến tháng
12/2011, Việt Nam đã đưa được 200.000 lượt lao động sang làm việc tại Ma-lai-xi-a. Thị
trường lao động Việt Nam tại Ma-lai-xi-a có những diễn biến thăng trầm. Trong giai đoạn
2004 – 2005, do có sự thay đổi trong chính sách của Ma-lai-xi-a, chuyển việc đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng từ đô thị về nông thôn, nên nhiều công trình xây dựng lớn phải tạm
dừng, điều này ảnh hưởng đến việc làm của lao động nước ngoài nói chung, trong đó có
công nhân xây dựng Việt Nam. Từ năm 2007 đến nay, do ảnh hưởng của khủng hoảng
kinh tế tài chính toàn cầu nên một bộ phận lao động phải về nước trước thời hạn. Trong
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hai năm 2008 và 2009, số lượng lao động đi làm việc tại Ma-lai-xi-a đã giảm mạnh so với
tổng số hàng chục ngàn lao động trước đó. Tuy nhiên, từ nửa cuối năm 2009, thị trường
Ma-lai-xi-a đã phát triển trở lại. Hiện nay có khoảng 88.000 lao động Việt Nam đang làm
việc tại 11/13 bang của Ma-lai-xi-a, kể cả số lao động phá hợp đồng ra ngoài làm việc tự
do, không có giấy tờ tuỳ thân do bị chủ lao động giữ hộ chiếu. 

Nhu cầu lao động của Ma-lai-xi-a hiện trở nên rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu về lao động
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính phủ Ma-lai-xi-a đã nới lỏng các quy định về tuyển
dụng lao động nước ngoài, theo đó, tất cả các doanh nghiệp được tuyển dụng lao động mới
với số lượng tương đương số lao động hết thời hạn làm việc. Từ cuối năm 2009, số lượng
lao động Việt Nam tại Ma-lai-xi-a đã tăng trở lại, một phần do sự phục hồi của kinh tế thế
giới có cả nền kinh tế Ma-lai-xi-a, nhưng nguyên nhân chính là do yêu cầu về sức khỏe, tay
nghề, ngoại ngữ đối với lao động nước ngoài tại Ma-lai-xi-a không cao như môt số nước
khác (Nhật Bản, Hàn Quốc) và thêm vào đó là chi phí trước khi xuất cảnh thấp. Đây chính
là điều kiện phù hợp để hầu hết lao động nông thôn Việt Nam có thể sang Ma-lai-xi-a làm
việc. Theo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Ma-lai-xi-a, năm 2010, con số lao động Việt
Nam sang Ma-lai-xi-a là 11.741 người, tăng 4,2 lần so với năm 2009 (2.792 người), làm
việc chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất điện và điện tử, dệt may, nhựa, hoá chất, mộc,
nông nghiệp và xây dựng. Hiện nay các cơ quan chức năng Việt Nam đang xem xét khả
năng đưa một số lao động trở về từ Li-bi sang Ma-lai-xi-a làm xây dựng và nhất là nông
nghiệp (trồng trọt, dọn cỏ, chăm sóc và thu hoạch cọ) là các loại hình công việc vốn có
nhu cầu quanh năm. 

Trên thực tế, các doanh nghiệp Ma-lai-xi-a thích tuyển dụng lao động nữ của Việt Nam,
với lý do lao động nam hay gây rắc rối và tuỳ tiện bỏ việc. Những rắc rối của lao động Việt
Nam chủ yếu là do công việc không phù hợp, lương trả không đúng hạn, bị nợ lương, thậm
chí bị quỵt lương... Điều này làm họ bức xúc, tranh cãi với chủ, tự nghỉ rồi bỏ ra ngoài làm
việc, v.v... Vô hình chung, số này trở thành lao động bất hợp pháp, là đối tượng truy quét
của cảnh sát Ma-lai-xi-a. Luật lệ của Ma-lai-xi-a đối với lao động nước ngoài rất nghiêm.
Theo quy định, lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động, không được mang theo gia
đình, lao động nữ không được có thai, không hoạt động công đoàn, công hội, nếu vi phạm
thì bị trục xuất về nước và tự chịu toàn bộ chi phí. Định kỳ, chính quyền sở tại mở các
chiến dịch truy quét và trục xuất về nước lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp, không
có giấy phép lao động. 

Báo cáo của Chính phủ về việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (ngày 15/10/2010) cho thấy trong
giai đoạn 2003-2008 số lao động vi phạm hợp đồng phải về nước trước hạn chiếm 12,12%
số lao động được đưa đi trong cùng thời kỳ, trong đó đứng đầu là Ma-lai-xi-a 15,71%; tiếp
đến là Đài Loan 15,38%, Nhật 5,37%. Việc lao động phải về trước thời hạn hợp đồng là
một gánh nặng và khó khăn cho chính người lao động, gia đình, người thân, doanh nghiệp
phái cử và toàn xã hội. Việc này có thể đưa đến hiện tượng tái thất nghiệp và tái nghèo đối
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với số lao động này.

Khu vực Châu Phi-Trung Đông

Sau khu vực Đông Á, châu Phi và Trung Đông là một trong những thị trường thu hút
nhiều lao động Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là Các tiểu vương quốc Ả rập
thống nhất (UAE), Ca-ta, A-rập Xê-út, Li-bi. Trước thời điểm sơ tán lao động Việt Nam khỏi
Li-bi đã có khoảng 50.000 lao động Việt Nam đến lao động và làm việc tại khu vực này.
Tuy nhiên, từ cuối năm 2010 nhiều nước từng là thị trường lớn như UAE đã giảm bớt nhu
cầu tuyển dụng lao động nước ngoài để nhường chỗ cho lao động trong nước. Lao động
Việt Nam tại ở khu vực này tuy có có công việc ổn định với mức lương khá, nhưng cũng
gặp không ít khó khăn do khí hậu khắc nghiệt và khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa (Hồi giáo)
vốn có nhiều quy định cực đoan về trang phục, tác phong làm việc, giao tiếp, ẩm thực và
biện pháp quản lý người lao động. Sau đây là tình hình người lao động Việt Nam tại một số
địa bàn chủ yếu trong khu vực:

Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE)

Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) bao gồm bảy tiểu vương quốc, với dân số
4,8 triệu người trong đó người nước ngoài chiếm trên 3/4. UAE là một thị trường lao động
mở và có tính cạnh tranh cao. Lao động nước ngoài chiếm 90% lực lượng lao động ở UAE
và tham gia vào tất cả các lĩnh vực kinh tế.  Kể từ khi người lao động Việt Nam đầu tiên
sang làm việc theo hợp đồng tại UAE năm 2004, tính đến nay, có khoảng hơn 10.000
người (bao gồm cả số đi theo hợp đồng cá nhân) tập trung ở Dubai, Sharjah và Abu Dhabi.
Lao động chủ yếu làm việc trong ngành xây dựng (chiếm 65%), một số có mặt trong các
nhà máy (20%), hoặc nhà hàng, khách sạn, siêu thị (5%), số còn lại làm nghề tự do. Gần
đây, một số doanh nghiệp đã mở rộng khai thác sang các ngành nghề mới như lao động
bảo vệ, tạp vụ, đóng gói... 

Lao động Việt Nam tại UAE có việc làm và mức lương tương đối bảo đảm và ổn định.
Lao động phổ thông có thu nhập khoảng 300 USD/tháng, lao động có tay nghề khoảng
500-900 USD/tháng. Ngoài ra, lao động Việt Nam chịu khó làm thêm giờ, điều kiện ăn ở
đảm bảo và thường được bao ăn hoặc trợ cấp ăn nên thu nhập khá. Tuy nhiên, việc làm ở
UAE gắn chặt với chế độ bảo lãnh. Lao động nước ngoài muốn làm việc ở UAE phải được
chủ sử dụng bảo lãnh và không được làm cho chủ khác. Nếu muốn chuyển việc làm thì
phải có sự đồng ý của chủ cũ. Luật bảo lãnh này tạo ra quyền hạn rất lớn cho chủ sử dụng
trong quan hệ lao động. Trong đó người lao động thường chịu thiệt thòi khi xẩy ra tranh
chấp vì chủ có thể yêu cầu hủy thị thực của người lao động. Một số các vụ việc phát sinh
có liên quan đến người lao động Việt Nam tại UAE như  đánh lộn, trộm cắp, lãn công hoặc
đình công với lý do chủ sử dụng chậm lương, mức lương thực tế không giống như mức
lương ký trong hợp đồng, v.v… dẫn đến việc một số lao động Việt Nam bỏ ra ngoài làm
việc.

Khác với một số quốc gia khác, chính quyền UAE không quy định mức lương tối thiểu.
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Lương trả cho lao động nước ngoài phụ thuộc vào trình độ, loại hình công việc và quốc
tịch. Điều này dễ dẫn đến tình trạng chủ sử dụng lạm dụng, bóc lột người lao động. Tuy
nhiên, UAE có chính sách khá tích cực trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Vấn đề trả lương, bảo hiểm y tế và cải thiện điều kiện ăn ở là ba trụ cột về chính sách lao
động của UAE hiện nay.

Ca-ta

Để phục vụ nhu cầu
phát triển trong nước, Ca-ta
có nhu cầu tiếp nhận nhiều
lao động nước ngoài. Đến
nay, Ca-ta đã ký nhiều hiệp
định và thỏa thuận, cam kết
tiếp tục nhận lao động của
nhiều nước với số lượng lớn.
Tuy nhiên, trên thực tế việc
tiếp nhận lao động nước
ngoài vào Ca-ta diễn ra khá
chậm, chủ yếu là do khâu
thủ tục liên quan đến thị
thực, phép cư trú và làm
việc của lao động nước

ngoài. Từ tháng 9/2009, Ca-ta đã thực hiện luật bảo lãnh thị thực mới với quy định, sau
khi hết hạn về nước lao động nước ngoài chỉ được phép quay lại Ca-ta làm việc sau 2 năm
(và 4 năm đối với người vi phạm pháp luật). 

Khoảng 95% lao động Việt Nam làm việc tại Ca-ta trong lĩnh vực xây dựng. Mức lương
cơ bản vào khoảng 190USD/tháng đối với lao động không có tay nghề và 250USD/tháng
trở lên đối với lao động có tay nghề. Do lao động đều có giờ làm thêm nên mức thu nhập
đối với lao động phổ thông khoảng 250USD/tháng và lao động có tay nghề khoảng
400USD/tháng. Điều kiện làm việc tại Ca-ta khá khó khăn, đặc biệt đối với nghề xây dựng,
do là khí hậu khắc nghiệt và phải làm việc ngoài trời. Đây cũng là nghề rủi ro cao, trong
khi đó hầu như không có doanh nghiệp nào cử cán bộ sang quản lý (trừ Airseco mới có đại
diện từ tháng 2/2009) để có thể hỗ trợ người lao động. 

Do “tỷ lệ vi phạm luật pháp của lao động Việt Nam cao bất thường” (theo nhận định
của Tổng cục trưởng xuất nhập cảnh và các vấn đề biên giới, nước ngoài Ca-ta), nên Ca-
ta đã 03 lần ngừng cấp thị thực cho lao động Việt Nam. Hiện nay, số lao động Việt Nam
nhận được thị thực sang làm việc tại Ca-ta không đáng kể, trong khi số lao động hết hạn
là chủ yếu, dẫn đến số lượng lao động ở thị trường này giảm nhanh. Đến cuối tháng 6/2009,
số lao động Việt Nam chỉ còn 1.500 người và đến tháng 11/2011 chỉ còn 300 người, so
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với khoảng 8.000 người khi Việt Nam mở Đại sứ quán tại Ca-ta vào tháng 3/20084. 300
lao động nói trên là những người có ý thức tốt, tuân thủ pháp luật sở tại và có quan hệ tốt
với chủ sử dụng lao động nên được gia hạn hợp đồng lao động.

Li-bi

Số lao động Việt Nam làm việc tại Li-bi trước khi nổ ra nội chiến tại quốc gia Bắc Phi này
là trên 10.000 người, do khoảng 21 doanh nghiệp xuất khẩu lao động chịu trách nhiệm
đưa sang, chủ yếu làm tại các công trình xây dựng. Tháng 02/2011, xung đột phe phái ở
Li-bi đã phát triển thành nội chiến, tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn về nhân đạo, thu hút
sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Theo số liệu của Tổ chức di cư quốc tế (IOM), đã có
hơn 2,5 triệu lao động nước ngoài và hàng trăm ngàn người Li-bi tìm cách sơ tán khỏi quốc
gia Bắc Phi này, trong đó đông nhất là Ai Cập (khoảng 01 triệu người), Pa-kít-xtan (80.000
người); Băng-la-đét (70.000 người); Su-đăng (59.000 người); Trung quốc (33.000 người);
Phi-li-pin (26.000 người); Thái Lan (25.000 người); Việt Nam (trên 10.000 người) v.v… 

Trước tình hình này, Chính phủ Việt Nam đã rất khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo sơ
tán lao động Việt Nam từ Li-bi và lập “Sở Chỉ huy Tiền phương tại Tuy-ni-di”; cử 05 tổ công
tác liên ngành (Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc
phòng và Tổng công ty Hàng không Việt Nam) sang những nước lân cận là: Li-bi, Ai Cập,
Tuy-ni-di, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Man-ta để phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam ở sở tại
hoặc kiêm nhiệm, với chính quyền sở tại và tổ chức quốc tế hữu quan (IOM, UNHCR…)
nhanh chóng sơ tán lao động Việt Nam ra khỏi Li-bi và đưa họ về nước an toàn. 

Đến ngày 09/03/2011, sau 09 ngày thực hiện, Việt Nam đã hoàn tất chiến dịch giải
cứu và đưa hơn 10.082 lao động ra khỏi Li-bi, kể cả nhóm 1.062 lao động về nước bằng
đường thủy, rời cảng Benghazi (Li-bi) ngày 03/03 và đã cập cảng Cái Lân ngày
04/04/2011. Có thể nói chiến dịch giải cứu lao động Việt Nam ra khỏi Li-bi đã thành công
mĩ mãn, là chiến dịch lớn nhất, kết thúc nhanh nhất và hiệu quả nhất trong công tác giải
cứu, bảo hộ công dân và không để xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào. Bên cạnh đó, Nhà
nước CHXHCN Việt Nam đã có những chính sách kịp thời hỗ trợ lao động từ Li-bi về nước.
Chính phủ đã chỉ đạo Bộ, ngành, UBND các tỉnh hữu quan có lao động từ Li-bi phải về
nước trước hạn phải thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ, tạo việc làm trong nước cho
người lao động. Tuy nhiên, việc giải quyết những vấn đề của lao động “hậu” Li-bi đặt ra
những thách thức trong năm 2011 và những năm tới.

3.2.2   Công tác quản lý và bảo hộ lao động Việt Nam ở nước ngoài

Trong những năm qua, công tác quản lý lao động ngoài nước đã có nhiều đổi mới nhưng
vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Hầu hết cơ quan đại diện
Việt Nam ở nước ngoài không được cung cấp danh sách chi tiết về nhân thân, hộ chiếu của
số lao động do các doanh nghiệp phái cử đưa sang làm việc tại địa bàn. Việc này gây khó
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khăn không nhỏ cho công tác bảo hộ công dân của cơ quan đại diện. Hiện nay, 8 Ban quản
lý lao động đã được thành lập tại những nước có số lượng lớn lao động Việt Nam như Ma-
lai-xi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc (Đài Loan), Các tiểu vương quốc Ả rập thống
nhất, Ca-ta, Li-bi và Cộng hoà Séc. Tại những địa bàn có Ban quản lý lao động, công tác
quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động có điều kiện để thực hiện tốt
hơn, nhiều vụ việc nảy sinh được phát hiện và xử lý kịp thời, không để kéo dài, gây hậu quả
xấu. Tuy nhiên, do địa bàn phân bố lao động Việt Nam tại các nước rất rộng trong khi số
cán bộ của Ban quản lý còn mỏng, kinh phí hoạt động eo hẹp nên có trường hợp việc hỗ
trợ người lao động Việt Nam chưa kịp thời và hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp phái cử chưa thực hiện nghiêm quy định phải cử
đại diện quản lý, trực tiếp và phối hợp với cơ quan đại diện thực hiện việc bảo vệ quyền lợi
của người lao động ở nước ngoài; chưa chấp hành tốt chế độ báo cáo cho cơ quan quản lý
nhà nước các cấp (không gửi báo cáo định kỳ theo quy định, hoặc có gửi nhưng báo cáo
không đầy đủ, chiếu lệ…), dẫn đến tình trạng các số liệu liên quan đến lao động ngoài nước
không đầy đủ, chính xác và không được cập nhật. Việc này gây khó khăn không nhỏ cho
công tác quản lý và xử lý các vụ việc phát sinh. Hồ sơ pháp lý của người lao động thường
không đầy đủ nên việc thanh lý hợp đồng và giải quyết quyền lợi khi về nước gặp nhiều khó
khăn, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Trong khi đó, hình thức xử phạt áp dụng theo Luật định đối với các hành vi vi phạm của
doanh nghiệp nhìn chung còn nhẹ, mới chỉ là cảnh cáo hoặc phạt tiền ở mức thấp 500
nghìn đồng, mức cao nhất là 40 triệu đồng. So với lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được
thì mức xử phạt này quá thấp, chưa đủ sức răn đe. Có thể thấy, công tác quản lý người lao
động làm việc ở nước ngoài còn có những bất cập. Đây là một trong những nguyên nhân
làm cho công tác xuất khẩu lao động chưa đạt được yêu cầu mong muốn. Mặt khác, hậu
quả tích tụ từ những mặt trái, tiêu cực do phân biệt đối xử đối với lao động di cư từ các
nước tiếp nhận và sử dụng lao động đã khiến người lao động phải chọn lối thoát phá vỡ hợp
đồng, bỏ trốn ra ngoài làm việc. Đây là một trong những nguyên nhân biến họ trở thành
lao động di cư bất hợp pháp. 

Trước thực trạng trên và để ứng phó kịp thời, hiệu quả với những biến động phức tạp,
khó lường của kinh tế - chính trị, thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu, xử lý tốt các
vấn đề này sinh, bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam ở nước ngoài,
đòi hỏi cần có sự nỗ lực hơn nữa của cả hệ thống chính trị, trước hết là của Chính phủ và
các Bộ, Ban, ngành hữu quan trong công tác chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện công
tác bảo hộ công dân nói chung và công tác quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài nói
riêng. Đặc biệt cần đổi mới cơ chế quản lý lao động ngoài nước cho phù hợp với thực tế
biến động trên thế giới, cần có cách quản lý mới phù hợp với từng thị trường lao động ngoài
nước trên cơ sở từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, đồng thời xây dựng
các giải pháp với chế tài hiệu quả nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp phái cử,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, doanh nghiệp, đồng thời duy trì và
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phát triển thị trường lao động.

Công tác quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam tại
nước ngoài trước hết là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan quản lý nhà nước có liên
quan và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó việc nâng cao ý thức trách
nhiệm, tạo dựng hành lang, khuôn khổ pháp lý cho công tác, phối hợp của các Bộ, Ban,
ngành hữu quan, cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp phái cử và
của người lao động cần được ưu tiên hàng đầu.

Trước mắt, cần triển khai tốt các thoả thuận đã ký nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao
động. Tiếp tục thúc đẩy việc đàm phán, ký kết với các nước có lao động Việt Nam làm việc
các hiệp định, thỏa thuận song phương như hiệp định hợp tác lao động, hiệp định lãnh sự,
hiệp định tương trợ tư pháp… nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng và đại
diện của doanh nghiệp xuất khẩu lao động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình,
bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam ở nước ngoài nói chung và của
lao động Việt Nam ở nước ngoài nói riêng. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm
tra, giám sát, xử lý nghiêm những vi phạm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

3.3. CộNG ĐỒNG NGƯờI VIỆT NAM ở NƯỚC NGOÀI

3.3.1 Tình hình làm ăn, sinh sống của kiều bào

Theo số liệu của của các cơ quan chức năng Việt Nam, hiện cộng đồng người Việt Nam
ở nước ngoài (NVNONN) có khoảng hơn 4 triệu người đang sinh sống, làm việc, học tập tại
103 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung chủ yếu ở 21 quốc gia thuộc các khu vực: Bắc
Hoa Kỳ, Tây Bắc Âu, Nga và Đông Âu, Đông Nam Á, Đông Bắc Á và châu Úc. Một số khu
vực khác như Nam và Tây Á, Trung Đông, Châu Phi và Nam Hoa Kỳ tuy cũng có người Việt
làm ăn, sinh sống song số lượng ít; khoảng 80% người Việt đang làm ăn, sinh sống tại các
nước phát triển, trong đó tập trung đông nhất là ở Hoa Kỳ (1,5 triệu người), Pháp (300.000
người), Ca-na-đa (250.000 người), Ô-xtơ-rây-li-a (245.000 người). Tại các nước Đông Âu,
và một số nước châu Á như Lào, Căm-pu-chia, Thái Lan, mỗi nước có khoảng trên dưới
100.000 người Việt làm ăn, sinh sống; 3,2 triệu người có quy chế  cư trú dài hạn. 

Phần đông kiều bào có cuộc sống ổn định, ngày càng hòa nhập vào xã hội và cộng đồng
nơi cư trú, một số đã có vị trí nhất định trong đời sống kinh tế, xã hội ở nước sở tại. So với
các cộng đồng ngoại kiều khác, người Việt Nam ở nước ngoài là một cộng đồng trẻ, năng
động, nhanh chóng thích ứng, hòa nhập và đại đa số có xu hướng định cư lâu dài, nhất là
ở Bắc Hoa Kỳ, Ô-xtơ-rây-li-a và các nước Tây Âu. Tại các khu vực này, xấp xỉ 80% đã nhập
quốc tịch nước cư trú, nhưng phần lớn chưa thôi quốc tịch Việt Nam. Trong khi đó, phần
lớn người Việt tại Nga, Đông Âu vẫn coi cuộc sống ở nước sở tại chỉ là tạm cư, sau này khi
có điều kiện sẽ có thể trở về quê hương. 

Nhìn chung, cộng đồng người Việt ở nước ngoài có tiềm lực kinh tế nhất định tuy vẫn
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gặp khó khăn do phải cạnh tranh với người dân nước sở tại. Đã có những doanh nhân người
Việt rất thành đạt, với uy tín ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, ngày càng có nhiều người,
nhất là lớp trẻ, thành đạt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa, nghệ thuật,
kinh tế và xã hội, có vị trí quan trọng trong các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện,
tập đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Đã xuất hiện một số người gốc Việt được
bầu vào những vị trí nhất định trong Chính phủ, Nghị viện và Chính quyền địa phương ở
một số nước (Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Ô-xtơ-rây-li-a, Đức,…). 

Tuy nhiên, dù được coi là hòa nhập và thành đạt nhanh ở Bắc Hoa Kỳ và Tây Âu, song
tiềm lực kinh tế của cộng đồng người Việt còn hạn chế, thu nhập nhìn chung còn thấp so
với mức bình quân của người sở tại. Nhiều người Việt có cuộc sống ổn định song vẫn phải
sống nhờ vào trợ cấp xã hội.

Cộng đồng người Việt định cư ở nước ngoài có tiềm năng lớn về chất xám. Hiện nay,
nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ Đại học, trên Đại học, chuyên gia kỹ thuật
có tay nghề cao. Với truyền thống hiếu học của dân tộc, đội ngũ trí thức người Việt ở nước
ngoài có học hàm, học vị cao ngày càng tăng, nhất là những người thuộc thế hệ thứ 3, thứ
4. Dù không có thống kê đầy đủ, song một số tài liệu ước tính có khoảng 300-400 nghìn
người Việt Nam ở nước ngoài được đào tạo ở trình độ đại học và trên đại học, có kiến thức
cập nhật về khoa học và công nghệ, về quản lý kinh tế...  Một thế hệ trí thức mới của
những người gốc Việt đang hình thành và phát triển, chủ yếu ở Bắc Hoa Kỳ, Tây Âu và Ô-
xtơ-rây-li-a trong nhiều lĩnh vực khoa học chuyên ngành và kinh tế mũi nhọn như tin học,
viễn thông, điện tử, vật liệu mới, chế tạo máy, điều khiển học, sinh học, quản lý kinh tế,
chứng khoán... Đây là những ngành, nghề rất cần phát triển trong nước. 

Tuy nhiên, việc giữ gìn tiếng Việt, văn hóa và bản sắc dân tộc trong thế hệ trẻ còn nhiều
khó khăn. Nhu cầu giao lưu văn hóa giữa cộng đồng người Việt với đất nước cũng như việc
giữ gìn và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng là rất lớn và trở nên bức thiết song chưa
được đáp ứng. Hiện còn thiếu cơ chế, chính sách và các biện pháp khả thi hiệu quả nhằm
duy trì, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong cộng đồng người
Việt ở nước ngoài, thu hút sự đóng góp tương xứng với tiềm năng tài lực và trí lực của bà
con vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

3.3.2  Vai trò của kiều bào đối với Tổ quốc

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang có những đóng góp ngày càng to
lớn, thiết thực, và đa dạng hơn vào công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá, phát triển
kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cải thiện vị thế đất nước. Tuy
sống xa quê hương nhưng cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn có tinh thần yêu nước,
tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Nhiều người đã
đóng góp về tinh thần, vật chất và cả xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân
tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 
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Chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định người Việt
Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc
Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt
Nam với quốc tế. Điều 7, Luật Quốc tịch quy định rõ: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam có
chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người gốc Việt định cư ở nước ngoài
giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước...”
Tuy vẫn còn có người Việt Nam định cư ở nước ngoài có định kiến hoặc hành động đi ngược
lại lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, song nhìn chung, cộng đồng người Việt định cư ở
nước ngoài luôn dõi theo và chia sẻ với những khó khăn và thành tựu phát triển của đất
nước. Bà con thường xuyên giữ mối quan hệ với thân nhân, bạn bè trong nước, và ngày
càng có nhiều người về nước thăm gia đình, thân nhân, du lịch, kinh doanh, đầu tư hoặc
sinh sống, làm việc ở trong nước. 

Tư tưởng hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt định cư ở nước ngoài đã có
những bước phát triển tích cực trong những năm gần đây. Sự tham gia của kiều bào vào
các hoạt động xã hội trong nước ngày càng sâu rộng. Số lượng người về thăm gia đình,
quê hương ngày một tăng, nếu như năm 1987 chỉ có khoảng 8.000 lượt người về thăm
Việt Nam,thì năm 1992 đã lên tới 97.000 lượt người; các năm 2000-2003, trung bình
mỗi năm có khoảng 350.000 lượt kiều bào về Việt Nam thăm thân nhân, du lịch, tìm hiểu
cơ hội đầu tư kinh doanh, năm 2004 đạt kỷ lục với 430.000 lượt người. Theo báo cáo của
Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, trong giai đoạn 5 năm qua (từ 2005)
trung bình mỗi năm có khoảng 500.000 Việt kiều về nước thăm quê hương, theo đó một
lượng kiều hối rất lớn được chuyển về nước, không chỉ để  chuyển cho thân nhân, mà còn
thực hiện rất nhiều dự án đầu tư.  

Thông qua các dự án đầu tư của Việt kiều tại Việt Nam, nhiều nguồn lực trong nước như
lao động, đất đai, tài nguyên được sử dụng và phát huy có hiệu quả. Sự đóng góp của kiều
bào đã góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, tạo cầu nối cho các
doanh nghiệp trong nước xuất khẩu tại chỗ hoặc tiếp cận với thị trường thế giới, góp phần
giới thiệu, chuyển giao phương pháp quản lý và phương thức kinh doanh hiện đại cho các
doanh nghiệp trong nước. Đây cũng là một nhân tố thúc đẩy doanh nghiệp trong nước đổi
mới công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh; lao động trong nước có thêm cơ
hội được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, tiếp thu công nghệ tiên tiến, rèn luyện tác
phong công nghiệp. Những đầu tư của cộng đồng người Việt tại Việt Nam đã góp phần bổ
sung nguồn vốn, tạo thế và lực phát triển mới cho nền kinh tế đất nước khi đã gia nhập
WTO. 

Theo số liệu của UBNN về Người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có trên 3.200 dự án của
bà con kiều bào với số vốn 5,7 tỷ USD đang được đầu tư tại Việt Nam, trong đó khoảng
60% số dự án đang hoạt động có hiệu quả. Kiều hối gửi về nước tăng trung bình 10-15%
năm, từ mức 3 tỷ USD năm 2004 tăng lên 7,4 tỷ USD năm 2008, năm 2009 đạt 6,8 tỷ
USD năm 2010 ước khoảng 8 tỷ USD. Nguồn tài chính này chủ yếu đầu tư cho sản xuất,
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kinh doanh, bù đắp vào thâm hụt cán cân thương mại, giúp giảm thiểu rủi ro trong việc
huy động vốn, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Sự ra đời của Hiệp hội
Doanh nhân NVNONN tháng 8/2009 là mốc quan trọng trong việc tập hợp, liên kết sức
mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam trên toàn thế giới gúp nhau cùng phát triển và đóng
góp thiết thực cho quê hương.

Tiềm lực chất xám, trí tuệ của cộng
đồng người Việt ở nước ngoài là tương
đối lớn và có chất lượng, tập trung chủ
yếu ở các khu vực Bắc Hoa Kỳ, Tây Âu,
Nga, và Đông Âu. Tiềm lực này không
ngừng được bổ sung, củng cố và phát
triển đặc biệt là trong giới trẻ. Hoạt
động của các hội, đoàn trong cộng đồng
người Việt được đẩy mạnh với nhiều hình
thức phong phú, chất lượng, đã góp
phần gắn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau
làm ăn, hướng về đất nước, thực sự trở
thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè thế giới. Đã có rất nhiều hội, đoàn và các
tổ chức nghề nghiệp của người Việt, đặc biệt là ở các nước phát triển về nước thực hiện
các dự án hợp tác khoa học, công nghệ, các hoạt động nghề nghiệp và nhân đạo trợ giúp
đồng bào trong nước. 

Là cộng đồng năng động và phát triển, Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có
khoảng 400 nghìn trí thức. Nhiều trí thức, nhiều nhà khoa học, nhà doanh nghiệp được
đào tạo ở những nước phát triển, có trình độ khoa học - công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, sự
đóng góp của bà con vào công cuộc xây dựng đất nước, nhất là về tri thức chưa phản ánh
đúng tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở xa Tổ quốc. Vai trò chuyển giao tri thức
và công nghệ chưa được khai thác đầy đủ. Từ năm 1990, Chương  trình chuyển giao tri
thức của người Việt Nam ở nước ngoài  khởi động  và diễn ra chậm chạp. Năm 2002, đã
có một danh  sách 150 chuyên gia Việt kiều trong nhiều lĩnh vực (công nghệ thông tin,
công nghiệp, kỹ thuật, y tế và sức khỏe, quản lý và tài chính). 

Đến nay, trung bình hàng năm có khoảng 300 chuyên gia, trí thức về nước hợp tác,
đóng góp chuyên môn chủ yếu trên các lĩnh vực: tư vấn trong hoạch định chính sách phát
triển đất nước, nhất là trong các ngành kinh tế, khoa học, chuyển giao công nghệ, giáo
dục, đào tạo; làm cầu nối hợp tác, tìm kiếm nguồn đầu tư quốc tế cho lĩnh vực khoa học
công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trong nước…Song, các hoạt động của các chuyên gia
này không thường xuyên, còn kém bền vững, chủ yếu trong hợp tác trao đổi kinh nghiệm,
tham gia các hội thảo với các trường đại học, các viện nghiên cứu..., còn thiếu những hoạt
động thực tiễn nên tác dụng lan tỏa không cao.
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Thời gian qua, tuy cả Chính phủ Việt Nam và kiều bào đã có nhiều cố gắng nhưng sự
tham gia xây dựng đất nước của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, các trí
thức kiều bào nói riêng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Vị thế pháp lý, quyền và lợi ích
chính đáng của kiều bào, trong quá trình về nước đầu tư, kinh doanh nhất là trong việc
mua bán, sở hữu nhà, bất động sản  vẫn là một câu hỏi chưa được giải đáp rõ ràng, trở
thành rào cản trong quá trình về nước đầu tư kể từ sau khi Luật Đầu tư có hiệu lực từ
1/7/2006. Thực tế, Việt kiều còn chưa được đối xử như công dân trong nước trong thủ tục
đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Việc các doanh nghiệp do Việt kiều thành lập được xem
như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gây bất lợi cho kiều bào. Trong khi nhà đầu tư
trong nước chỉ mất từ 5-7 ngày để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư
nước ngoài phải mất nhiều tháng, thậm chí cả năm cho các thủ tục phức tạp như xin chấp
thuận chủ trương, thuê đất, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, v.v… Tương tự, doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài được yêu cầu phải có báo cáo kiểm toán hàng năm trong khi đó
doanh nghiệp trong nước thì không phải thực hiện yêu cầu này.

Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế sâu rộng. Vận hội mới và thách thức mới đòi hỏi phải củng cố và phát
huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có cộng
đồng NVNONN.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam có nhiều chính sách, biện pháp đổi mới,
từng bước đáp ứng nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của đồng bào Việt Nam ở nước
ngoài. Đặc biệt, Nghị quyết 36/NQ-TW (ngày 26/3/2004) của Bộ Chính trị đã được triển
khai, quán triệt, tạo bước đột phá mới trong công tác đối với kiều bào.

Theo đó, những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng liên quan đến NVNONN như:
các Luật quốc tịch, đất đai, nhà ở, đầu tư, doanh nghiệp, Pháp lệnh về ngoại hối, các quy
định về miễn thị thực xuất nhập cảnh cho NVNONN, về cư trú, hồi hương,… đã được Chính
phủ và các bộ, ngành cụ thể hóa bằng việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới
theo hướng ngày càng thuận lợi cho kiều bào và cùng với đó là việc tích cực thúc đẩy việc
ban hành “Chính sách, biện pháp thu hút chuyên gia, trí thức NVNONN xây dựng đất nước”
nhằm tạo bước chuyển biến mới trong việc thu hút “chất xám” của kiều bào.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đã bước đầu hình thành được một hệ thống khung luật
pháp và chính sách đáp ứng tốt hơn những lợi ích thiết thực của NVNONN, tạo điều kiện
để kiều bào yên tâm trở về đóng góp cho quê hương.

Bên cạnh đó, công tác vận động kiều bào đã được triển khai tích cực với nhiều hình
thức, nội dung phong phú gắn liền với các sự kiện chính trị, xã hội lớn của đất nước như:
Tổ chức Chương trình “Xuân Quê hương” vào dịp Tết nguyên đán hàng năm; dự lễ Quốc
giỗ Vua Hùng, dự kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; tham gia các hoạt
động “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm tri ân các anh hùng, liệt sỹ; tham gia Đại lễ 1.000 năm
Thăng Long-Hà Nội; tổ chức lấy ý kiến kiều bào đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội
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Đảng… Những hoạt động trên đã góp phần khuyến khích, động viên kiều bào về nước làm
ăn, ngày càng có nhiều dự án đầu tư về nước.

Để phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm năng của kiều bào trong công cuộc xây dựng và
phát triển đất nước, trong những năm tiếp theo Việt Nam cần đẩy mạnh tạo bước đột phá
trong xây dựng chính sách đối với NVNONN để thu hút kiều bào về xây dựng quê hương.
Trước mắt, cần tập trung nghiên cứu đề xuất việc xây dựng “Pháp lệnh về công tác đối với
NVNONN” nhằm bảo đảm thực thi nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết 36/NQ-TW cũng
như các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật nhà nước đối với kiều bào. Đồng
thời cần tích cực triển khai thực hiện Đề án “Chính sách, biện pháp thu hút chuyên gia, trí
thức NVNONN xây dựng đất nước” với những nội dung chiến lược như thành lập Ban Chỉ
đạo quốc gia về công tác này; xây dựng chính sách thu hút chuyên gia, trí thức có trình
độ cao; lập nhóm tư vấn chuyên gia, tri thức…cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hơn
nữa hệ thống chính sách và cơ chế đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nhân kiều
bào, tạo mọi điều kiện để bà con tham gia xây dựng đất nước (ví dụ: tạo cơ chế để kiều bào
tổ chức và tham gia hội chợ, triển lãm tại nước ngoài, xây dựng trung tâm trung chuyển
hàng Việt Nam, trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam ở nước ngoài…); kịp thời động
viên, khen thưởng những doanh nghiệp và doanh nhân kiều bào tiêu biểu, có nhiều đóng
góp cho việc gia tăng trao đổi thương mại và công nghiệp giữa Việt Nam và nước sở tại.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách của
Nhà nước có lợi cho kiều bào thông qua các Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài;
phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài để tạo diễn đàn trực tuyến, trả
lời các thắc mắc của bà con.

3.4  KIỀU HỐI

3.4.1  Quy mô và vai trò của kiều hối 

Trong báo cáo mới được công bố gần đây, Ngân hàng Thế giới (WB) đã xếp Việt Nam ở
vị trí thứ 16 trong số 20 quốc gia nhận nhiều kiều hối nhất thế giới năm 2010. Với lượng
ngoại tệ được WB ước khoảng 7,2 tỷ USD do kiều bào gửi về trong năm, lượng kiều hối của
Việt Nam đã tăng khoảng 600 triệu USD so với năm 2009 và tương đương với lượng chuyển
về trong năm 2008. Mức kiều hối gửi về được WB đánh giá là rất đáng kể, nếu so sánh với
những dòng vốn khác như FDI (9,6 tỷ USD) hay ODA (2,6 tỷ USD) trong năm 2010 ở Việt
Nam. Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á về lượng kiều hối, chỉ sau Phi-lip-
pin (khoảng 21,3 tỷ USD). WB dự báo con số này có thể tiếp tục tăng trong những năm
tới nếu kinh tế toàn cầu duy trì được đà phục hồi.

BỨC TRANH DI CƯ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI42

BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH DI CƯ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI



Hình 1. Các nước tiếp nhận kiều hối lớn nhất thế giới năm 2010 (tỷ USD) 

Người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được nhìn nhận như một nguồn  lực chưa được
khai thác đúng mức cho sự phát triển của Việt Nam. Tiền và vốn đầu tư do người Việt ở
nước ngoài chuyển về nước ở mức độ khá đều đặn (trung bình 1.000 đô-la/người/năm).
Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam gia tăng nhanh hàng năm và lên đến nhiều tỷ USD.
Con số này không bao gồm tiền mặt và hiện vật được gửi trực tiếp cho thân nhân không
qua hệ thống tín dụng và ngân hàng. Số lượng tiền do bà con trực tiếp mang theo trong
những chuyến về thăm quê là rất lớn, góp phần tham gia đầu tư thông qua người thân ở
trong nước. Nhiều dự án có lượng vốn ước tính hàng tỷ USD. 

Theo số liệu ước tính, tổng số kiều hối chuyển về nước năm 2010 đạt mức hơn 8 tỉ
USD, tăng 27,3% so với năm 2009 (6,3 tỷ USD). Theo đánh giá của các chuyên gia, kiều
hối tăng do kinh tế thế giới có phần hồi phục nên kiều bào và người lao động có điều kiện
chuyển tiền về cho người thân trong nước. Lượng kiều hối về nước liên tục năm sau cao
hơn năm trước là một minh chứng rõ ràng cho xu thế gắn kết ngày càng tăng giữa cộng
đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc, thể hiện tình cảm, tấm lòng của kiều bào
đối với người thân, đối với quê hương, đất nước. 
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Nhân tố tích cực nhất tác động đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, làm cho bà con
yên tâm hướng về cội nguồn chính là những thành tựu về kinh tế - văn hoá - xã hội và vị
thế của đất nước ngày càng được nâng cao, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với
các nước có kiều bào Việt sinh sống được củng cố và tăng cường. Về thăm quê, bà con kiều
bào được tận mắt chứng kiến những thành quả của công cuộc đổi mới, chứng kiến sự đổi
thay của từng mảnh đất, sự đổi đời của từng gia đình trong đó có cuộc sống của chính
thân nhân mình. Đó là những thực tiễn có tính thuyết phục mạnh mẽ nhất làm cho kiều
bào chuyển biến về nhận thức, tự phủ nhận những thông tin không đúng về Việt Nam.

Một nhân tố khác hỗ trợ cho lượng kiều hối chuyển về qua hệ thống ngân hàng ngày
càng nhiều hơn là chất lượng phục vụ của các đơn vị chi trả kiều hối ngày càng được nâng
cao. Các ngân hàng thương mại và các đơn vị làm dịch vụ chuyển kiều hối đã đảm bảo
được sự thuận lợi, nhanh chóng, an toàn cho người nhận tiền. Ngoài thực hiện chi trả kiều
hối tại quầy, các đơn vị còn có dịch vụ đưa tiền đến tận nhà người nhận hoặc chi trả qua
tài khoản thẻ do khách hàng lựa chọn. Cùng với việc đổi mới, mở cửa, hội nhập sâu rộng
hơn là sự thông thoáng về chính sách của Nhà nước trong việc thu hút nguồn kiều hối
(không hạn chế số lượng, nhận và trả bằng nguyên tệ, tạo thuận lợi, thông thoáng hơn
trong việc về thăm quê hương, mua nhà ở, đầu tư trong nước…).

Hình 2.- Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam qua các kênh chính thức trong 20 năm
qua (triệu USD)

Biểu đồ Hình 2 cho thấy lượng kiều hối từ nước ngoài gửi về Việt Nam đều tăng nhanh
theo các năm. Chỉ tính từ năm 1991 đến nay, có thể thấy lượng kiều hối do kiều bào và
người Việt Nam lao động ở nước ngoài gửi về liên tục tăng cao: năm 1991 đạt 135 triệu;
năm 1995 là 285 triệu; năm 2000 ở mức 1,757 tỷ; năm 2005 đạt 3,8 tỷ; năm 2008 là
7,2 tỷ; năm 2009 có giảm chút ít do ảnh hưởng suy thoái toàn cầu, đạt 6,283 tỷ và năm
2010 đạt mức hơn 8 tỷ USD.
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Lượng kiều hối là một trong những nguồn ngoại tệ vào Việt Nam lớn nhất (tương đương
với lượng ngoại tệ thực vào từ nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, cao gấp 2,5 lần
nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA giải ngân, cao gần gấp hai lần lượng ngoại tệ
từ nguồn chi của khách quốc tế đến Việt Nam và gấp hàng chục lần số vốn đầu tư gián tiếp
nước ngoài FII).  

Nếu xem xét về tỷ lệ, lượng kiều hối/GDP (tính bằng USD) đã gần như tăng liên tục qua
các năm và hiện đã đạt mức khá theo tỷ giá thực tế ở Việt Nam. Cụ thể là: năm 1991 đạt
0,44%; năm 1995 đạt 1,37%; năm 2005 đạt 7,18%; năm 2009 đạt 6,86% (giảm chút
ít do ảnh hưởng suy thoái toàn cầu); ước năm 2010 đạt 7,97% (hơn 8 tỷ USD). Trên bình
diện cả nước, tính bình quân từ 1991 đến nay, tỷ lệ giữa lượng kiều hối/GDP đạt 5,85%,
trong đó từ năm 2006 đến nay đạt 7,62%, riêng năm 2010, tuy chưa đạt mức cao nhất,
nhưng cũng là 1 trong 2 năm có tỷ lệ đứng đầu trong 20 năm qua

Bảng 3. Kiều hối và tầm quan trọng đối với kinh tế của nước xuất cư ở khu vực Đôngnam Á

Nguồn: Ngân hàng Thế giới.
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Hàng năm, người lao động Việt Nam ở nước ngoài đóng góp gần 2 tỷ đô la Hoa Kỳ vào
lượng kiều hối nói trên. Việc chuyển tiền về nước được thực hiện thông qua nhiều kênh khác
nhau như ngân hàng thương mại, công ty môi giới, doanh nghiệp phái cử hoặc thân nhân,
bạn bè và qua người lao động hoặc các cá nhân khác. Tại một số tỉnh thành có số lượng
lớn lao động làm việc ở nước ngoài, lượng tiền người lao động gửi về xấp xỉ bằng tổng thu
nội địa trong tỉnh5. 

Hiện nay không có số liệu thống kê tầm vĩ mô về tỷ lệ các hộ gia đình nhận tiền từ người
lao động đi làm việc nước ngoài, song đa số các gia đình có người thân làm việc ở nước
ngoài đều xác nhận rằng thu nhập của gia đình họ có tăng lên từ nguồn này. 

3.4.2  Sử dụng kiều hối ở trong nước 

Lượng kiều hối là một trong những nguồn ngoại tệ vào Việt Nam lớn nhất và có mức
tăng liên tục trong một số năm gần đây. Sự tăng lên và đạt kỷ lục của lượng kiều hối đã
ảnh hưởng tích cực, trực tiếp trước hết đến gia đình và thân nhân trong nước, giúp họ
khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống, đầu tư xây dựng nhà cửa, sản xuất kinh doanh.
Đây là xu hướng đáng mừng cho thấy vai trò đóng góp của di cư đối với sự phát triển kinh
tế - xã hội trong nước.         

Về mặt vĩ mô, lượng kiều hối đã góp phần giảm bớt sự mất cân đối trong cán cân thanh
toán, cải thiện dự trữ ngoại hối, giảm sức ép tăng tỷ giá… Theo ước tính, khoảng một tỉ đô
la được các hộ gia đình đầu tư theo quy mô nhỏ. Một phần khác cải thiện một cách đáng
kể ngân sách của các hộ gia đình người di cư ở nông thôn như chi tiêu hàng ngày, nhà ở,
khám chữa bệnh và giáo dục. Một phần kiều hối được đầu tư vào chứng khoán và bất động
sản. Lượng đầu tư này hầu như không hiển thị bởi nhiều Việt kiều đã đầu tư dưới tên của
người thân, họ hàng ở trong nước, để lách luật và tránh thủ tục hành chính của Việt Nam
vốn còn nhiều trở ngại đối với kiều bào muốn mua nhà và đất đai trong nước. Một số lượng
nhỏ kiều hối được đầu tư vào các ngành như du lịch, kinh doanh, dịch vụ và các ngành sử
dụng nhiều lao động nên không thấy rõ tác dụng lan tỏa tích cực đối với nền kinh tế. Tuy
nhiên, phải thấy rằng các chính sách hiện hành chưa khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn
kiều hối cho đầu tư phát triển.

3.4.3 Triển vọng và chính sách kiều hối

Nhằm thu hút nguồn ngoại tệ từ nước ngoài và tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích
người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước, trong những năm qua Chính phủ đã ban
hành các văn bản: Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999; Quyết định số
78/2002/QĐ-TTg ngày 17/6/2002 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 170/1999/QĐ-
TTg. Nội dung chủ yếu của các văn bản này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt
Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước, đảm bảo quyền lợi của người gửi và người nhận
tiền; mở rộng các hình thức chuyển tiền… để thu hút nguồn ngoại tệ kiều hối từ nước ngoài
về Việt Nam.
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5Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, từ năm 2007 đến tháng 6/2010, số tiền người lao động tại tỉnh gửi về nước qua tài khoản ngân hàng
trên địa bàn tỉnh xấp xỉ 98 triệu USD, bình quân mỗi năm khoảng 500-600 tỷ VNĐ, ngang với tổng thu nội địa của tỉnh.



Nhìn từ góc độ rộng hơn, sự gia tăng liên tục của kiều hối là kết quả của việc đổi mới
chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực này. Thời gian qua, Nhà nước Việt Nam
đã ban hành một loạt chính sách, cơ chế mới, thông thoáng, linh hoạt hơn cho phép người
thụ hưởng kiều hối được nhận ngoại tệ tiền mặt nếu muốn; được ký gửi ngoại tệ vào tài
khoản tiết kiệm ngoại tệ tại ngân hàng; được rút tiền gốc và tiền lãi bằng ngoại tệ; được
phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để chi tiêu khi được phép xuất cảnh; được bán ngoại
tệ cho ngân hàng lấy tiền Việt Nam theo tỷ giá do ngân hàng công bố sát giá thị trường. 

Nếu trước đây nguồn tiền do kiều bào gửi về chủ yếu là nhằm giúp đỡ thân nhân, đáp
ứng nhu cầu mua sắm cuối năm thì giờ đây, nó tăng mạnh vì các nguyên nhân khác. Đó là
sự phát triển của các hoạt động kinh tế như thị trường chứng khoán, địa ốc… với mức lợi
nhuận tăng cao đã tạo sức hút đặc biệt để kiều bào gửi tiền về đầu tư, thông qua thân
nhân trong nước. Việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động cũng góp phần làm gia
tăng lượng ngoại tệ gửi về nước. Như đã phân tích ở phần trên, lượng ngoại tệ do lao động
Việt Nam gửi về nước vẫn tiếp tục gia tăng trong những năm qua. Tuy nhiên, bước sang
năm 2011, nội chiến tại Li-bi đã ảnh hưởng lớn đến lượng ngoại tệ gửi về của lao động xuất
khẩu khi hơn 10.000 lao động Việt Nam đã phải trở về nước.

Chính sách quản lý ngoại hối và ngoại tệ của Nhà nước ban hành đầu tháng 3/2011
cũng có thể ảnh hưởng đến lượng kiều hối gửi về nước trong năm nay và những năm tới.
Quy định này đã thành công trong việc giải quyết tình trạng đô-la hoá nền kinh tế, tăng
cường quản lý ngoại hối, buộc doanh nghiệp và người dân phải sử dụng nội tệ, kiềm chế
được sự hỗn loạn của việc buôn bán ngoại tệ trên thị trường chợ đen trong nhiều năm qua.
Song quy định này cũng gây nên tâm lý e dè đối với việc gửi, nhận và sử dụng kiều hối. Xét
từ góc độ kinh tế thì việc tích trữ hoặc cất giữ đô-la tại các ngân hàng ở nước ngoài sẽ làm
giảm giá trị của tài sản và không phục vụ cho đầu tư trong nước.

Để thu hút nhiều hơn nữa kiều hối về nước, khai thác và sử dụng hiệu quả kiều hối cho
công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vấn đề then chốt hiện nay vẫn là ổn định vĩ
mô, kiềm chế lạm phát, giải quyết gốc rễ của vấn đề là thâm hụt ngân sách, thâm hụt
thương mại, bình ổn giá cả, thực thi chính sách tài khóa và tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt. Chỉ
khi nền kinh tế được duy trì ổn định và môi trường kinh doanh trong nước liên tục được cải
thiện thì lượng kiều hối, vàng và ngoại tệ trong xã hội sẽ tự chuyển sang nội tệ để có vốn
đầu tư và kinh doanh tạo ra của cải cho xã hội. Cần có những giải pháp lâu dài, bền vững
và hiệu quả hơn đối với chính sách ngoại hối và đi liền với nó là chính sách kiều hối, nhằm
phát huy hơn nữa các tác động phát triển của di cư đối với Việt Nam.
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IV.  MộT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

4.1  DI CƯ TRÁI PHéP, ĐƯA NGƯờI QUA BIêN GIỚI BẤT HợP PHÁP 

Trong những năm gần đây, hoạt động đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp và buôn
bán người có chiều hướng gia tăng ở Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay việc thông tin tuyên
truyền về âm mưu, thủ đoạn và tác hại của loại hình tội phạm này vẫn chưa đầy đủ, sâu
rộng. Do nhu cầu của người dân ra nước ngoài lao động, làm việc, học tập, chữa bệnh, đi
du lịch, thăm thân, kết hôn, đoàn tụ gia đình,…là rất lớn và đa dạng, nên di cư bất hợp
pháp là vấn đề khó có thể tránh khỏi. Đây không phải là hiện tượng mới, trong nhiều năm
qua đã có nhiều đường dây đưa người ra nước ngoài, thu lợi bất chính, gây nguy hiểm đến
tính mạng của người di cư. Trong thực tế, các đường dây tội phạm quốc tế này không chỉ
tổ chức đưa người Việt Nam nhập cư trái phép trong những điều kiện thiếu an toàn, phi
nhân đạo mà còn lợi dụng vị thế bấp bênh của họ để đẩy một bộ phận người di cư này vào
con đường bị buôn bán, bóc lột tình dục và lao động cưỡng bức.

Người Việt Nam nhập cư trái phép vẫn là vấn đề nổi trội trong quan hệ giữa Việt Nam
và nhiều nước hữu quan trong nhiều năm qua, nhất là ở Anh. Với con số ước tính 30,000
người, Việt Nam nằm trong tốp 5 nước có số người nhập cư bất hợp pháp vào Anh lớn
nhất.  Nhiều người trong số này đã bị cảnh sát Anh phát hiện có liên quan đến những hoạt
động phi pháp mang lại siêu lợi nhuận như trồng cần sa, mua bán người hoặc tham gia
hoạt động mại dâm v.v…

Mạng lưới đưa lậu người qua biên giới liên quan đến các tổ chức tội phạm tinh vi có chân
rết ở Ba Lan, Séc, Đức, Pháp, Anh và Việt Nam. Tháng 7/2010, 31 nghi phạm người Việt
Nam cùng với 66 người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ tại Hung-ga-ry, Pháp, Đức, và
Anh. Tội phạm loại này thường sử dụng hai chiêu thức, (1) là cung cấp cho những người
nhập cư giấy tờ giả, rồi đưa họ bay từ Việt Nam, qua Mát-xơ-cơ-va, sau đó lên tàu hỏa, ô-
tô, hay là những xe tải chở hàng để vào các nước EU. Đối với những người muốn đi Anh,
một nhóm tội phạm người Kurd gốc I-rắc cung cấp dịch vụ đi từ Bỉ và Pháp tới Anh với giá
khoảng 2.000-3.000 Euro/người. Chúng thu xếp cho người nhập cư đi qua đường hầm
“English Channel” trong một xe tải có khoang bí mật hay nhồi nhét chung với hàng hóa để
sang đất Anh; (2) giả mạo hồ sơ để xin thị thực Schengen dành cho doanh nhân (chiêu
thức này đắt tiền hơn nhưng “bảo đảm” hơn với chi phí từ 10.000 đến 15.000 Euro). Theo
cách này, người di cư bất hợp pháp bay thẳng tới Pháp và sau đó họ được bố trí trú ngụ
tại các địa điểm an toàn tại Pa-ri trước khi được đưa tới Anh, Đức… Hầu hết, những lao
động này lâm vào tình trạng nợ nần do phải trả rất nhiều tiền cho những kẻ tổ chức, trong
khi nếu may mắn kiếm được việc làm ở Anh, Đức…thì thu nhập của họ cũng rất thấp, nguy
cơ họ bị phát hiện và trục xuất rất cao.

Mặc dù công tác phòng chống di cư trái phép và nhập cư bất hợp pháp là một ưu tiên
trong chương trình nghị sự của các quốc gia, nhưng việc người dân thiếu thông tin, hiểu
biết về pháp luật quốc gia và quốc tế về di cư, đặc biệt là các phương thức, về thủ đoạn
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đưa người bất hợp pháp của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, về những nguy cơ và
rủi ro mà người di cư trái phép phải đương đầu trên đường đi và tại nước đến… cho thấy
nhận thức xã hội về di cư trái phép và các biện pháp đấu tranh và ngăn chặn loại hình tội
phạm nguy hiểm này còn hạn chế.

4.2  LAO ĐộNG VIỆT NAM ở NƯỚC NGOÀI

Do yêu cầu công việc và đặc thù của hoạt động xuất khẩu lao động, lao động Việt Nam
đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sống và làm việc đan xen với lao động đến từ các nước
khác và có mặt rải khắp lãnh thổ nước tiếp nhận. Do chi phí ban đầu còn cao, có những
khoản thu bất hợp lý đã tạo thêm gánh nặng cho người lao động, thêm vào đó, những diễn
biến phức tạp của khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới trong những năm gần đây buộc
nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm việc làm, tiền lương, trong lúc giá cả leo thang đã thúc
đẩy người lao động bỏ hợp đồng ra ngoài kiếm tiền để hoàn trả chi phí ban đầu, kiếm thêm
thu nhập bất chấp luật pháp cũng như những hiểm họa đe dọa an toàn, sức khỏe và tính
mạng của người lao động. 

Hầu hết lao động đi xuất khẩu là người nông thôn, có nhiều hạn chế về tay nghề, ngoại
ngữ, ý thức tổ chức kỷ luật, cùng với tâm lý đi làm thuê nên nhiều người không muốn tham
gia sinh hoạt đoàn thể, cộng đồng. Hiểu biết của họ về văn hóa, phong tục tập quán và
pháp luật nước sở tại còn kém do không được bồi dưỡng đầy đủ trước khi đi, tay nghề không
bảo đảm so với yêu cầu, không quen với tác phong công nghiệp và các quy định chặt chẽ
về kỷ luật lao động. Một bộ phận lại ảo tưởng về mức thu nhập ở nước ngoài và thất vọng
với công việc thực tế nên nảy sinh ý thức kém, vi phạm hợp đồng lao động đã ký kết. 

Thực tế cho thấy công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong
những năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo,
xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ, trang bị
những kiến thức cơ bản về văn hóa, phong tục, tập quán và pháp luật của nước đến cũng
như công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức công dân
cho người lao động trước khi xuất cảnh chưa được triển khai dồng bộ và hiệu quả.  Công
tác quản lý lao động ngoài nước còn có những bất cập, đại diện doanh nghiệp và cán bộ
quản lý trong lĩnh vực này còn thiếu về số lượng, chất lượng chưa đạt yêu cầu, nhân sự
thường xuyên thay đổi nên quan hệ phối hợp với chủ sử dụng lao động và việc theo dõi nắm
bắt tình hình lao động tại địa bàn còn nhiều hạn chế; không kịp thời phát hiện và bị động,
lúng túng khi xử lý các vụ việc nảy sinh như nhậu nhẹt “say xỉn”, trộm cắp, cướp giật, đánh
nhau, nấu rượu lậu, cờ bạc, sử dụng và buôn bán hàng phi pháp…đã xảy ra ở một số nước.
Bất cập trên đây đã hạn chế những nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo hộ
quyền và lợi ích chính đáng của lao động Việt Nam ở nước ngoài theo mô hình quản lý phối
hợp 5 bên, giữa: Doanh nghiệp phái cử - Ban quản lý lao động - Chủ sử dụng lao động -
Môi giới nước ngoài - Cơ quan quản lý lao động của nước sở tại.

Những tồn tại, bất cập nêu trên là rào cản đối với công tác xuất khẩu lao động của Việt
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Nam, cần được ưu tiên, nghiên cứu xử lý thấu đáo trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn
nữa chất lượng và hiệu quả của công tác xuất khẩu lao động. 

4.3  PHụ Nữ VIỆT NAM KếT HÔN VỚI NGƯờI NƯỚC NGOÀI

Hơn một thập kỷ qua, cùng với xu hướng mở cửa hội nhập ngày càng sâu rộng với khu
vực và quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của giao lưu kinh tế - thương mại, văn hóa, du lịch
giữa Việt Nam với các nước và nhiều nguyên nhân khác nữa đã làm gia tăng nhanh chóng
việc kết hôn giữa công dân Việt Nam, chủ yếu là phụ nữ, với người nước ngoài. Xuất phát
từ hoàn cảnh kinh tế gia đình, do tác động về tâm lý về lấy chồng ngoại và sự nở rộ của
hoạt động môi giới hôn nhân, số phụ nữ lấy chồng nước ngoài thông qua dịch vụ môi giới
hôn nhân tăng mạnh trong những năm gần đây. Tình trạng trên còn do tác động của sự
già hoá dân số, mất cân bằng giới tính; do tác động và áp lực của xã hội đương đại, phụ nữ
ở Hàn Quốc và Trung Quốc (Đài Loan), nơi có nhiều cuộc hôn nhân đa văn hoá, không
muốn từ bỏ công việc, sự nghiệp để lấy chồng rồi ở nhà chăm sóc chồng con và gia đình;
do nam giới ở hai địa bàn này muốn lấy vợ trong nước phải chi một khoản tiền rất lớn
(100.000-200.000 USD) so với số tiền lấy vợ nước ngoài (10.000-18.000 USD). Do
những bấp cập trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, một số cá nhân, tổ chức tội
phạm đã lợi dụng việc hôn nhân xuyên biên giới để tiến hành các hoạt động buôn bán phụ
nữ.  

Theo các con số thống kê của Bộ Tư pháp, số lượng phụ nữ lấy chồng nước ngoài không
có xu hướng giảm. Chỉ riêng trong ba năm gần đây (2007-2010), đã có gần 32.000 phụ
nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc (Đài Loan) và Hàn Quốc.
Phần đông phụ nữ lấy chồng nước ngoài cho rằng “chồng ngoại” sẽ đem lại cho họ cuộc
sống giàu sang, nhàn hạ, thậm chí có tiền gửi về giúp đỡ gia đình. Nhiều cô dâu vỡ mộng
bởi thực tế cuộc sống và hoàn cảnh kinh tế của gia đình chồng, thêm vào đó là hôn nhân
không xuất phát từ tình yêu, cộng thêm rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập
quán, nên đời sống vợ chồng thường trục trặc. Trên thực tế, không ít cô dâu Việt đang
phải đối mặt với bi kịch không lối thoát từ chính hôn nhân xuyên quốc gia. Tỷ lệ những cô
dâu Việt Nam tại Ðài Loan được phát hiện bị ngược đãi, hành hạ chiếm khoảng từ 6-10%.
Nếu tính cả những trường hợp khác chưa biết thì tỷ lệ này còn cao hơn. Thực trạng trên
là nguyên nhân đổ vỡ của nhiều cuộc hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài,
nhiều chị em đã phải quay trở về Việt Nam, phải mang con gửi về cho gia đình ở Việt Nam
nuôi; làm tăng nguy cơ mất cân bằng giới tính (thừa nam, thiếu nữ) ở Việt Nam.

Tại Hàn Quốc, hiện có trên 40.000 phụ nữ Việt Nam đang làm dâu và chủ yếu sinh
sống trong các gia đình nông thôn. Bên cạnh những khó khăn chung của cô dâu Việt Nam
ở nước ngoài, các cô dâu Việt ở Hàn Quốc còn phải đương đầu với tính khép kín và gia
trưởng của xã hội nông thôn Hàn Quốc. Trái với kỳ vọng ban đầu, hầu hết cô dâu Việt chỉ
ở nhà chăm con, không thể đi làm kiếm tiền dù nhà chồng có nghèo khó đi chăng nữa. Họ
gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ phúc lợi xã hội do thiếu

MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TÂM50

BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH DI CƯ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI



thông tin, do thủ tục phức tạp, do không có khả năng giao tiếp ở nước sở tại. Tình trạng
trên đã làm gia tăng các vụ ly hôn tại Hàn Quốc. Tại tỉnh Kyongnam (Hàn Quốc), số vụ ly
hôn giữa các cặp vợ chồng Việt-Hàn chiếm 30,6%, đứng thứ hai sau Trung Quốc (45%),
trong đó, ly hôn do mâu thuẫn gia đình 20,2%, bất đồng ngôn ngữ 19,2%, ngược đãi
7,35% v.v… Ngoài ra kết hôn theo “hợp đồng” vì mục đích lợi nhuận tại Hàn Quốc cũng
là lý do dẫn đến ly hôn. Những trường hợp kết hôn qua môi giới lại càng khó có cơ hội bền
vững và hạnh phúc do trình độ học vấn thấp, cô dâu chú rể không có thông tin về nhau,
không hiểu nhau, thậm chí không biết mặt nhau cho đến khi về sống chung.

Việc có được quốc tịch từ quê hương người chồng sẽ đem lại nhiều lợi thế cho các cô dâu
nước ngoài. Do đó, tuy nhiều cô dâu không muốn, nhưng vẫn phải nộp đơn xin nhập quốc
tịch sở tại. Song thủ tục không đơn giản, do phải đáp ứng những điều kiện khắt khe theo quy
định của pháp luật sở tại về quốc tịch như phải có sự bảo lãnh của người chồng, thời gian cư
trú liên tục ở sở tại tối thiểu từ 03 năm (Hàn Quốc) đến 05 năm {Trung quốc (Đài Loan)},
có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ sở tại đạt trình độ nhất định, có chứng minh về khả
năng tài chính… và phải xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh đã được thôi quốc
tịch nước gốc. Nhiều cô dâu Việt ở Hàn Quốc và Trung quốc (Đài Loan) vẫn giữ quốc tịch Việt
Nam vì lo ngại khi phải chia tay với người chồng thì vẫn còn đường về nước. Để có thể sinh
sống và làm ăn hợp pháp ở sở tại, số cô dâu Việt này cần có sự xác nhận bảo lãnh của người
chồng. Nhiều người trong số này bị rơi vào tình trạng cư trú, làm việc bất hợp pháp do hôn
nhân đổ vỡ hoặc do mâu thuẫn gia đình, người chồng từ chối sự bảo lãnh này. 

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước của Việt Nam đối với quan hệ hôn nhân có
yếu tố nước ngoài đã từng bước được nâng cao hiệu lực, hiệu quả; công tác phối hợp giữa
các Bộ, ban, ngành hữu quan, giữa Trung ương và địa phương, công tác giáo dục, tuyên
truyền nâng cao nhận thức về hôn nhân có yếu tố nước ngoài được triển khai thường xuyên,
đồng bộ hơn; việc đăng ký kết hôn, công nhận việc kết hôn được làm cẩn trọng, theo quy
trình chặt chẽ hơn (cô dâu và chú rể đều phải tham gia phỏng vấn trực tiếp…); việc giải
quyết những vấn đề liên quan đến quốc tịch của cô dâu Việt Nam, bảo vệ và hỗ trợ cô dâu
Việt Nam ở nước ngoài cơ bản đã đi vào nền nếp, góp phần đảm bảo nguyên tắc hôn nhân
tự nguyện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam trong quan hệ hôn
nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Bước đầu đã thành lập và đưa vào hoạt động các
Trung tâm hỗ trợ kết hôn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam và người nước
ngoài vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Ở một số địa phương, nhiều trường hợp kết
hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài, phổ biến là với nam giới  Trung Quốc (Đài
Loan), Hàn Quốc, được tiến hành vội vã, còn mang nặng mục đích kinh tế, hoặc mang tính
trào lưu, còn nhiều trường hợp thông qua môi giới trái phép, không đảm bảo nguyên tắc
hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. Hoạt động kinh doanh, môi giới kết hôn bất hợp pháp của
một số tổ chức cá nhân vẫn tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức trái với thuần phong, mỹ
tục của dân tộc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam, gây phản cảm, bức
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xúc trong dư luận. Tại các tỉnh biên giới, nhiều trường hợp kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam
và người nước ngoài không được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của hai
nước. 

Phần lớn số phụ nữ Việt Nam trước khi ra nước ngoài sống cùng chồng đều chưa được
tư vấn đầy đủ, thiếu những hiểu biết cần thiết về pháp luật, ngôn ngữ, phong tục tập quán
của nước sở tại, do đó, gặp nhiều khó khăn trong việc hoà nhập cộng đồng. Các nỗ lực hỗ
trợ đến nay vẫn tập trung chủ yếu vào hoạt động tư vấn trước khi xuất cảnh. Việc giúp đỡ
các trường hợp bị bạo hành, ngược đãi tuy đã được chú trọng song do nhiều nguyên nhân
khác nhau còn có nhiều hạn chế. Công tác tư vấn, hỗ trợ do các Trung tâm Hỗ trợ kết hôn
thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện còn bị động, lúng túng trước hoạt động lôi kéo của
môi giới hôn nhân trái phép.

Để khắc phục tình trạng trên, song song với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn
bản, quy phạm pháp luật về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, cần tiếp tục nâng cao
hiệu lực, hiệu quả của công tác thực thi pháp luật và công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh
vực này, trước hết là việc triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg nói
trên của Thủ tướng chính phủ và sớm bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành nghị định mới thay
thế các Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và số 69/2006/NĐ-CP6. Đồng thời đẩy mạnh công
tác thông tin, tuyên truyền trên phạm vi cả nước, đặc biệt là ở các tỉnh, thành, địa phương
có nhiều phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài nhằm nâng cao ý thức pháp luật,
nhận thức về hôn nhân quốc tế và thực trạng của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước
ngoài của cá nhân, tổ chức và của toàn xã hội. Trên cơ sở đó để thống nhất biện pháp và
hành động nhằm thực thi hiệu quả các quy định của pháp luật về hôn nhân có yếu tố nước
ngoài, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cô dâu trước khi xuất cảnh, khi ở nước ngoài
cũng như con cái họ; hạn chế, và ngăn chặn các hoạt động thương mại hoá hôn nhân, môi
giới hôn nhân bất hợp pháp, đặc biệt là tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước
ngoài hiện đang có xu hướng gia tăng, biểu hiện dưới nhiều hình thức và thủ đoạn ngày
càng tinh vi.

4.4  TRẻ LAI DO CÁC CÔ DÂU VIỆT SINH RA

Sinh sống tập trung ở hai địa bàn chủ yếu là Trung Quốc (Đài Loan) và Hàn Quốc, các
cô dâu Việt đã và đang làm mẹ, góp phần hình thành nên các gia đình đa văn hoá ở những
xứ sở này. Như đã đề cập, hiện có trên 80.000 cô dâu Việt tại Ðài Loan. Dự tính trong
khoảng hai năm nữa con số cô dâu người Việt tại Ðài Loan sẽ tiếp tục tăng tới 100.000
người. Nếu mỗi gia đình sinh 2 người con, thì ước tính tối thiểu sẽ có khoảng 200.000 trẻ
em có huyết tộc lai Ðài-Việt. Nếu không chú trọng đến đặc điểm quan trọng này, cả hai
bên sẽ phải đối diện với rất nhiều thách thức khi những công dân thế hệ tương lai của Ðài
Loan sinh sống ở quê nội hoặc sau này trở về quê ngoại làm ăn, cư trú. Vấn đề lao động,
việc làm và quản lý phát triển xã hội cần được tiên liệu và chuẩn bị từ bây giờ, và xa hơn
là làm sao để văn hoá Việt Nam còn tồn tại, lưu truyền trong giới trẻ, để họ có thể tránh
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được xung đột trong gia đình và ngoài xã hội, hoà nhập được với cộng đồng trong tương
lai. Cần làm gì và làm như thế nào để thế hệ trẻ lớn lên sẽ thụ hưởng được cả hai nền văn
hoá, trở thành cầu nối giao lưu hai bên thực sự là khó khăn, thách thức từ lúc này.

Tại một số địa phương thuộc các tỉnh Hải Dương, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp,
nơi có nhiều phụ nữ lấy chồng Trung Quốc (Đài Loan) đã xuất hiện các trẻ em mang quốc
tịch Trung Quốc (Đài Loan) cư trú và sinh sống theo các hoàn cảnh khác nhau. Số trẻ lai
này xuất hiện ở Việt Nam với các hoàn cảnh khác nhau: được sinh ra tại Việt Nam hoặc
được gửi về Việt Nam nhờ gia đình bên ngoại chăm sóc hộ do cha mẹ bận làm ăn không
thể chăm sóc con cái được; cha mẹ ly hôn, mẹ gửi con về Việt Nam cho thân nhân chăm
sóc; người mẹ đơn phương đưa con về Việt Nam để trốn chạy cuộc hôn nhân bị đổ vỡ, từ
chối mọi liên hệ với gia đình nhà chồng. Trừ số được sinh ra tại Việt Nam, số trẻ sinh ra tại
Trung Quốc (Đài Loan) rồi được đưa về Việt Nam đều đã có quốc tịch Trung Quốc (Đài
Loan) ngay từ khi sinh ra. Do không có quốc tịch Việt Nam và phần lớn không được khai
báo với chính quyền địa phương nên ngoài việc quyền lợi tối thiểu của trẻ em không được
đảm bảo, không được sống trong vòng tay thương yêu của cha mẹ, số trẻ em này còn gặp
nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc về y tế, giáo dục. Tương lai của
số trẻ lai này sẽ ra sao khi chúng luôn thiếu vắng tình cảm, sự chăm sóc của người cha,
hoặc của cả cha lẫn mẹ, quyền, và nghĩa vụ của số trẻ lai này ở quê ngoại sẽ như thế nào,
đặc biệt là khi chúng trưởng thành? Đó là những vấn đề còn bỏ ngỏ, những câu hỏi chưa
có lời giải.

Tình hình tương tự đối với Hàn Quốc, nơi có nhiều trẻ em “Lai Hàn Quốc” sinh ra tại
những gia đình bố Hàn, mẹ Việt đang phải trải qua những khó khăn, thách thức về văn
hoá, ngôn ngữ, giáo dục và học hành. Do bản thân cha mẹ các em có điều kiện sống thấp
kém hơn, nên năng lực học tập khởi đầu của trẻ thường kém hơn các trẻ em khác cùng
lứa. Hơn nữa, do Hàn Quốc là một xã hội có ý thức “một chủng tộc” mạnh mẽ, nên không
hiếm “trẻ lai” bị phân biệt đối xử, bị từ chối nhập học. Thêm vào đó là những khó khăn
trong cuộc sống, trong hội nhập với gia đình chồng và xã hội Hàn Quốc, thiếu hạnh phúc
trong cuộc sống vợ chồng, nhiều bà mẹ đã buộc phải gửi con về Việt Nam để nhờ gia đình
bên ngoại chăm sóc. Theo nguồn số liệu không chính thức từ phía Hàn Quốc, từ tháng
9/2008 đến tháng 9/2009, đã có khoảng 1.700 trẻ em dưới ba tuổi không trở lại nước
này sau khi được đưa về Việt Nam. Đây là thế hệ trẻ “Lai Hàn Quốc”, được sinh ở Hàn
Quốc nhưng lại được gia đình bên ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng, che chở. Mặc dù những trẻ
em này là công dân Hàn Quốc, song đều không biết tiếng và văn hóa Hàn Quốc và về mặt
pháp lý thì vẫn là người nước ngoài ở Việt Nam. 

Luật pháp Hàn Quốc có những quy định rất chặt chẽ về việc đăng ký khai sinh cho trẻ
em. Phụ nữ có con ngoài giá thú không đủ điều kiện đăng ký khai sinh cho trẻ. Đây là tình
trạng phổ biến của số phụ nữ Việt Nam nhập cảnh, sống chung và có con với đàn ông Hàn
Quốc nhưng không đăng ký kết hôn. Lợi dụng thực trạng này, nhiều cá nhân, tổ chức ở sở
tại đã đứng làm dịch vụ để thu lợi bất chính. Những người có nhu cầu phải chi trả cho môi
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giới trên 6.300 USD để “mua” giấy khai sinh giả và xin nhập quốc tịch Hàn Quốc cho con
mình. Bà mẹ, trẻ em thuộc diện này có địa vị pháp lý hết sức bấp bênh, quyền và lợi ích
chính đáng của họ không được coi trọng, họ có thể bị bắt giữ, truy tố và trục xuất bất cứ
lúc nào do vi phạm pháp luật Hàn quốc. Thực trạng này vẫn chưa được các cơ quan chức
năng hai nước quan tâm và giải quyết.

4.5  NUÔI CON NUÔI QUỐC Tế

Ở Việt Nam, nuôi con nuôi là một vấn đề mang tính nhân đạo, được Chính phủ quan
tâm sâu sắc. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, việc giải quyết các vấn đề về nuôi con nuôi
quốc tế trước khi Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực vẫn tồn tại một số bất cập. Trước hết là
việc nhận thức chưa đầy đủ về vấn đề nuôi con nuôi. Mục đích của nuôi con nuôi là tìm mái
ấm cho trẻ chứ không tìm trẻ cho cha mẹ; không để trẻ bị lợi dụng, xâm hại; được nuôi
dưỡng, chăm sóc tốt và phát triển bình thường vì tương lai và lợi ích của trẻ. Việc giải quyết
cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi cần dựa trên nguyên tắc tôn
trọng quyền của trẻ em được sống trong môi trường gia đình gốc; chỉ cho làm con nuôi
người nước ngoài khi không thể tìm được gia đình thay thế ở trong nước, và phải đảm bảo
quyền và lợi ích hợp pháp của người được nhận làm con nuôi, không phân biệt nam nữ,
không trái pháp luật và đạo đức xã hội.  

Tình trạng cơ sở nuôi dưỡng vừa là nơi tiếp nhận trẻ, vừa nhận tài trợ từ nước ngoài,
đồng thời cũng là nơi giới thiệu trẻ làm con nuôi đã dẫn đến sự thiếu vô tư, khách quan, và
minh bạch. Việc cố tình làm sai lệch nguồn gốc của trẻ, chưa đảm bảo ưu tiên việc nuôi
con nuôi trong nước vẫn diễn ra. Mặc dù Điều 32 của Nghị định 76 của Chính phủ đã quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với các hành vi khai báo gian
dối, song các quy định này chưa được thực hiện nghiêm ngặt, còn để xảy ra một số vụ
việc. Tuy một số vụ việc nghiêm trọng bị khởi tố hình sự, đưa ra công luận, nhưng nhìn
chung việc phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử những vụ việc vi phạm pháp luật về nuôi
con nuôi còn ít và kém hiệu quả.  

Việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ nhân đạo của tổ chức và cá nhân người
nước ngoài cho các cơ sở nuôi dưỡng trẻ còn chưa minh bạch. Một số công chức nhà nước,
và một số cán bộ có chức quyền ở địa phương đã tiếp tay cho những hành vi trục lợi này,
khiến quyền và lợi ích cơ bản của trẻ em bị xâm phạm, gây ra hậu quả khôn lường cho trẻ
và cho xã hội. Nguyên nhân của tình trạng này là sự buông lỏng quản lý các cơ sở nuôi
dưỡng, mục tiêu nhân đạo và lợi ích của trẻ bị coi nhẹ, để chạy theo lợi ích vật chất - kinh
tế. Cá biệt, còn có sự cấu kết giữa các cơ sở nuôi dưỡng và những đường dây bên ngoài để
thu gom trẻ từ các nơi về cơ sở nuôi dưỡng vì mục đích phi nhân đạo.

Để khắc phục những bất cập nêu trên, việc ban hành Luật Nuôi con nuôi, Nghị định số
19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 quy định chi tiết việc thi hành một số điều của Luật
Nuôi con nuôi và việc Việt Nam phê chuẩn và tham gia Công ước La Hay số 33 về Bảo vệ
trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế tháng 7/2011 đã tạo khung pháp
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lý tương đối hoàn chỉnh trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Song song với việc hoàn thiện
hệ thống văn bản pháp luật cần triển khai kiên quyết và đồng bộ các quy định của pháp
luật trên cơ sở đề cao mục đích và nguyên tắc cơ bản của việc nuôi con nuôi quốc tế. Đồng
thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ của
toàn xã hội đối với pháp luật quốc gia và quốc tế về nuôi con nuôi, đảm bảo cho trẻ được
nuôi dưỡng trong môi trường gia đình, được phát triển bình thường về tinh thần và thể
chất vì quyền, vì tương lai và lợi ích của trẻ, theo đó, cho trẻ làm con nuôi nước ngoài là
biện pháp cuối cùng khi không thể nào thu xếp được một mái ấm trong nước.

4.6.  ĐẤU TRANH PHòNG CHỐNG BUÔN BÁN NGƯờI

Cùng với sự gia tăng nhu cầu di cư là sự phát triển của các loại hình tội phạm xuyên
quốc gia liên quan đến buôn bán người. Lợi nhuận do hoạt động phi pháp này mang lại, chỉ
riêng trong khu vực châu Á đã lên đến hàng chục tỷ đô-la hàng năm. Món lợi khổng lồ này
đã làm cho hoạt động buôn bán người và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan
phát triển mạnh mẽ với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp và tàn độc;
công tác đấu tranh, phòng chống loại hình tội phạm này là rất nguy hiểm, khó khăn. 

Nhận thức rõ sự phức tạp, nguy hiểm và tác hại của buôn bán người và tội phạm có tổ
chức xuyên quốc gia liên quan, trong những năm qua, Chính phủ và các cơ quan chức
năng của Việt Nam đã tập trung nhiều nỗ lực trong việc đấu tranh, phòng ngừa và trấn áp
đối với loại hình tội phạm này. Cùng với việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quốc
gia về phòng chống buôn bán người, từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ chế hợp tác,
chia sẻ thông tin giữa các Bộ, ban, ngành hữu quan, Việt Nam đã tăng cường hợp tác quốc
tế trong lĩnh vực này. Song song với việc tăng cường hợp tác chặt chẽ với các nước, các tổ
chức quốc tế như UNICEF, IOM, UNIAP, UNODC,... Việt Nam còn đàm phán, ký kết Hiệp
định phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán với Căm-pu-
chia, Thái Lan, Hiệp định về phòng chống mua bán người với Lào và Trung Quốc . Thông
qua hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều chương
trình, dự án quan trọng đáp ứng việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về âm mưu, thủ
đoạn và tính chất nguy hiểm của loại hình tội phạm này; về phòng, chống và trấn áp tội
phạm, về tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán.

Tuy nhiên, tình hình buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ trẻ em ra nước ngoài vẫn diễn
ra phức tạp. Theo báo cáo năm 2010 của Văn phòng thường trực Chương trình Hành
động Quốc gia phòng chống buôn bán người (Chương trình 130/CP), trên phạm vi cả nước
có 255 địa bàn trọng điểm, 89 tuyến trọng điểm về buôn bán người. Họat động buôn bán
người diễn ra trên cả các tuyến đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Nhiều vụ
chiếm đoạt, bắt cóc phụ nữ, trẻ em đã xảy ra tại một số tỉnh biên giới Việt-Trung (Lào Cai,
Lai Châu, Hà Giang). Nhìn chung, các nạn nhân thường bị bán với mục đích làm gái mại
dâm, lấy chồng hoặc bóc lột sức lao động. Nhiều trẻ em Việt Nam bị đưa trái phép sang
Thái Lan ép bán hàng rong cho khách du lịch. Một số trường hợp bị bán để lấy nội tạng,
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hoặc đẻ thuê được phát hiện sau khi nạn nhân đã bị đem ra nước ngoài. Trên tuyến hàng
không, các nạn nhân chủ yếu bị đưa qua hai cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn
Nhất sang nhiều nước và vùng lãnh thổ như Ma-lai-xi-a, Hồng Kông, Ma Cao..., và một số
nước châu Âu, Hoa Kỳ... dưới hình thức du lịch, kết hôn, xuất khẩu lao động, cho nhận con
nuôi nước ngoài. Tội phạm buôn bán người vẫn diễn ra với thủ đoạn, hình thức hết sức tinh
vi, phức tạp trên nhiều địa phương.

Luật Phòng chống mua bán người được Quốc hội thông qua tháng 3/2011 đã đưa ra
những quy định cụ thể, rõ ràng hơn về việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán
người và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mua bán người; về tiếp nhận, xác
minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người; về
trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong phòng chống mua bán
người. 

Song song với việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống mua
bán người, Chính phủ đã phê duyệt và chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương hữu quan triển
khai Chương trình Hành động phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em (BBPNTE) giai
đoạn 2004 – 2009 (Chương trình 130/CP) với mục tiêu là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội về công tác
phòng, chống tội phạm BBPNTE nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và giảm cơ bản vào năm
2010 tình trạng phụ nữ và trẻ em bị buôn bán.

Chương trình 130/CP dù đã có những kết quả tích cực và thiết thực, tuy nhiên, đối chiếu
với mục tiêu, yêu cầu, nội dung Chương trình 130/CP đề ra trong giai đoạn 2004- 2010, chỉ
tiêu ngăn chặn và giảm cơ bản loại tội phạm này chưa đạt được, số nạn nhân và người có
nguy cơ bị mua bán còn nhiều, số vụ buôn bán người được điều tra, truy tố, xét xử còn thấp. 

Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu xuất phát từ một số
nguyên nhân sau: (1) một số bộ, ngành và nhiều địa phương vẫn chưa nhận thức và quán
triệt đầy đủ về chương trình phòng, chống BBPNTE của Chính phủ, việc tổ chức thực hiện,
nhất là ở các địa phương còn mang nặng tính hình thức, thiếu kế hoạch, biện pháp cụ thể,
thiếu kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nên chưa tạo ra được phong trào sâu rộng và thu hút
được sự quan tâm các tầng lớp nhân dân để họ chủ động tham gia phòng ngừa và đấu
tranh đối với loại tội phạm này; (2) công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền
nâng cao nhận thức công cộng về âm mưu, thủ đoạn và tính chất nguy hiểm của loại hình
tội phạm này còn thiếu kiên quyết, không thường xuyên, liên tục, biện pháp thiếu đồng bộ
và không sát hợp với tình hình của từng địa phương, của từng nhóm đối tượng cụ thể; (3)
sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ nạn
nhân chưa đồng đều và thống nhất, hoạt động hợp tác quốc tế vẫn còn hạn chế; (3) công
tác xây dựng và hoàn chỉnh pháp luật về buôn bán người (BBN) còn chậm, đặc biệt còn
thiếu các hiệp định, thỏa thuận song phương và đa phương về tương trợ tư pháp, về phòng,
chống tội phạm BBN nên rất khó khăn trong phối hợp, trao đổi thông tin, hỗ trợ điều tra
xác minh, truy bắt tội phạm cũng như giải cứu, tiếp nhận nạn nhân bị buôn bán trở về…
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Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 130/CP, các Bộ, ban, ngành hữu quan
và chính quyền địa phương các cấp cần xác định rõ phòng, chống BBN là một nhiệm vụ
chính trị quan trọng. Quốc hội cần sớm phê duyệt công ước và các nghị định thư của Liên
hợp quốc về phòng, chống BBN, chỉ đạo triển khai hiệu quả Luật Phòng chống mua bán
người và các văn bản dưới luật liên quan đến phòng, chống BBN đã được phê duyệt, đặc
biệt là Chương trình Hành động phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 –
2015 với mục tiêu tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội
về phòng, chống loại tội phạm này nhằm giảm các nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua
bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về thông qua việc triển khai đồng bộ và hiệu
quả 05 đề án của Chương trình gồm: 

Đề án “Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao
nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội” với mục
tiêu là đến năm 2015, 100% các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm
mua bán người được chuyển thành tài liệu tuyên truyền tới xã, phường; 

Đề án “Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm mua bán người” với các chỉ tiêu
đặt ra như: 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện
pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đặc biệt, sẽ mở các đợt cao điểm
tấn công trấn áp tội phạm mua bán người, trọng tâm trên các tuyến biên giới.

Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về” với chỉ tiêu
100% các trường hợp sau khi xác định là nạn nhân được hỗ trợ chế độ theo quy định và
nếu có nhu cầu được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước; 

Đề án “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành
pháp luật về phòng, chống mua bán người”. Theo đó, đến năm 2012 phải hoàn thành hệ
thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; rà soát, kiến
nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người”, trong đó, sẽ
xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp trong phòng, chống mua bán
người với các nước, các tổ chức quốc tế; trao đổi thông tin, giải quyết vụ việc mua bán
người, giải cứu và hồi hương nạn nhân, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nâng cao năng lực
phòng, chống tội phạm mua bán người.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nói trên, với tinh thần trách nhiệm cao, tăng cuờng sự
phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và UBND các địa phương hữu quan sẽ tạo nên sức
mạnh tổng hợp, ngăn chặn và đẩy lùi nạn mua bán người.

4.7  CHẢy MÁU CHẤT xÁM

Tương tự những các quốc gia đang phát triển khác, Việt Nam cũng trải qua một thực tế
mà các nhà nghiên cứu quốc tế thường gọi là “chảy máu chất xám.” Có ý kiến cho rằng
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không hẳn hiện tượng “chảy máu chất xám” hoàn toàn có tính tiêu cực bởi nó giúp giải
quyết tình trạng dư thừa nhân công, mang lại cho nước bị “chảy máu chất xám” một nguồn
ngoại tệ lớn do người lao động từ nước ngoài gửi về. Trong bối cảnh Việt Nam đang cần
nguồn nhân lực chất lượng cao để đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa
đất nước thì “Chảy máu chất xám” là vấn đề đáng quan ngại mà nguyên nhân chủ yếu là
những bất cập trong cơ chế chính sách và phương pháp quản lý. Thực tiễn cho thấy, việc
sử dụng biện pháp hành chính để xử lý vấn đề này là không phù hợp. Việc này đòi hỏi một
giải pháp đồng bộ phù hợp với quy luật về cung cầu sức lao động và chất lượng nguồn
nhân lực sao cho chất xám được sử dụng một cách có lợi nhất cho toàn xã hội, cho tổ chức
và cá nhân người lao động. 

Thực tế cho thấy phần lớn học sinh, sinh viên đi du học tự túc đã quyết định không trở
về nước sau khi tốt nghiệp. Đa số muốn tiếp tục ở lại làm việc để có kinh nghiệm và chút
vốn liếng và sau đó sẽ về làm việc cho các công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam hoặc
làm việc cho các công ty tại các nước láng giềng như Xing-ga-po, Ma-lai-xi-a... Thậm chí,
con em của nhiều gia đình khá giả, quyền thế, học hành tới nơi tới chốn sau khi tốt nghiệp
vẫn muốn ở lại nước ngoài để tích lũy  kinh nghiệm làm việc.

Nhiều địa phương có chính sách “chiêu hiền – đãi sĩ” nhằm thu hút sinh viên du học và
cả những người gốc Việt Nam hiện mang quốc tịch khác muốn trở về sinh sống, làm việc
ở trong nước. Các biện pháp được đưa ra khá hấp dẫn như hỗ trợ tiền lương, trợ cấp nhà
ở, miễn thuế đối với hàng loạt các tư liệu sinh hoạt cao cấp…, song trên thực tế, Việt Nam
không có điều kiện thực sự để cung cấp những việc làm phù hợp và môi trường thuận lợi
cho nhóm lao động có trình độ, có tay nghề và kỹ năng này. Đây là một trong những nguyên
nhân dẫn đến chất xám ở trong nước ngày càng thiếu hụt. Việc trở về, hồi hương, và tái
hoà nhập của các trí thức này là một thách thức mới trong bức tranh di cư của công dân
Việt Nam ra nước ngoài. 

Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa
và hiện đại hóa đất nước, Việt Nam đang nghiên cứu để xây dựng, ban hành những cơ chế,
chính sách hợp lý nhằm hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút  người lao động,
cán bộ và du học sinh về nước làm việc để có thể phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức,
tay nghề, kinh nghiệm của mình, chủ động tái hòa nhập vào thị trường lao động trong nước.

4.8  TRở VỀ VÀ TÁI HOÀ NHậP CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

Tiếp nhận và tái hòa nhập người lao động từ nước ngoài trở về là một bộ phận quan
trọng cấu thành chính sách đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trong
những năm qua, song song với việc tiếp nhận và tái hòa nhập số lao động hết hạn hợp
đồng về nước, Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với
Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế (IOM, UNHCR…) tiến hành giải cứu và đưa về
nước an toàn hàng chục ngàn lao động Việt Nam. Với sự hỗ trợ của IOM, Việt Nam đã giải
cứu, đưa về nước an toàn 17.000 lao động Việt Nam tại I-rắc khi xảy ra chiến tranh vùng
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Vịnh (1990 – 1991); 77 lao động tự do ở sở tại khi xảy ra chiến sự tại Li Băng (2006).
Gần đây nhất, Chính phủ đã ưu tiên, bố trí mọi nguồn lực thực hiện chiến dịch giải cứu và
đưa về nước an toàn hơn 10.000 lao động Việt Nam khi xảy ra nội chiến tại Li-bi (tháng
3/2011) trong thời gian nhanh nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng của công dân
Việt Nam, không để xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào, được cộng đồng quốc tế ghi nhận
và đánh giá cao.

Song song với việc phối hợp với các nước, các tổ chức quốc tế hữu quan giải quyết những
vấn đề tồn đọng liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của lao động khi ở nước ngoài,
Chính phủ đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm từng bước giải quyết những khó khăn về
công ăn, việc làm và thu nhập cho người lao động từ nước ngoài trở về, đặc biệt là số phải
về nước trước thời hạn hợp đồng từ các chiến dịch giải cứu lao động nêu trên. Cùng với
việc chỉ đạo các Bộ, ngành hữu quan và chính quyền địa phương các cấp tăng cường công
tác thông tin về thị trường lao động; tổ chức nhiều sàn giao dịch và trung tâm giới thiệu
việc làm, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề nhằm tạo điều
kiện  để người lao động sớm tìm được việc làm phù hợp, Chính phủ cũng ban hành một số
cơ chế chính sách khuyến khích người lao động tự tạo công ăn việc làm; khuyến khích các
doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụng người lao động vào làm việc lâu dài. 

Đối với những trường hợp công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú, Chính
phủ Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước hữu quan để đàm phán và nhận trở lại những
trường hợp này. Tính đến ngày 31/12/2010, Việt Nam đã ký kết 16 hiệp định/thoả thuận
về nhận trở lại công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú7. Hiện nay, Việt Nam
đang tiếp tục đàm phán hiệp định/thoả thuận tương tự với một số quốc gia khác như Nhật
Bản, U-crai-na, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni ...Các hiệp định này quy định về đối tượng nhận trở
lại, nguyên tắc và điều kiện tiếp nhận, thủ tục tiếp nhận, chi phí nhận trở lại, thủ tục xác
minh về quốc tịch và nhân thân của người được đề nghị nhận trở lại. Từ năm 1989 đến
nay, Việt Nam đã tiếp nhận nhận hàng chục nghìn người về nước trong khuôn khổ các Hiệp
định/thoả thuận song phương nói trên và tạo thuận lợi cho họ tái hòa nhập vào đời sống
kinh tế - xã hội trong nước.

Chính phủ và các cơ quan chức năng đã dành mối quan tâm đặc biệt cho nạn nhân của
tội phạm mua bán người. Quy trình, tiêu chí xác định nạn nhân; bảo vệ, hỗ trợ và tái hòa
nhập nạn nhân đã được quy định cụ thể tại Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ
em bị buôn bán từ nước ngoài trở về và Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-
BBNG-BLĐTBXH ngày 08/5/2008 của liên Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Lao động
– Thương binh và Xã hội hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ trẻ em bị
buôn bán từ nước ngoài trở về. Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội thông
qua tháng 3/2011 đã đưa ra những quy định cụ thể, khá chi tiết tiếp nhận, xác minh, bảo
vệ và hỗ trợ nạn nhân. 
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Để làm tốt công tác này, song song với việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm hệ
thống văn bản pháp luật liên quan, cần triển khai có hiệu quả Chương trình hành động
phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 – 2015 đã được Chính phủ phê duyệt
thông qua việc triển khai đồng bộ và hiệu quả 05 đề án của Chương trình, mà trọng tâm là
Đề án 3 về “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về” do Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội chủ trì với chỉ tiêu 100% các trường hợp sau khi xác định là
nạn nhân được hỗ trợ chế độ theo quy định và nếu có nhu cầu được cung cấp dịch vụ trợ
giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước; đến năm 2015, các tỉnh, thành phố trọng điểm đảm
bảo cơ sở vật chất cho việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật.  

V. CHÍNH SÁCH, PHÁP LUậT VỀ DI CƯ QUỐC Tế

Di cư quốc tế là hiện tượng tất yếu của quá trình phát triển, đặt ra cả cơ hội và thách
thức cho tất cả các bên liên quan, đặc biệt là các Chính phủ của cả nước xuất cư và nước
nhập cư. Cùng với sự gia tăng của khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia, châu lục,
bất ổn chính trị, kinh tế - xã hội, xung đột vũ trang, thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu
đã và đang đe dọa cuộc sống của người dân, đặc biệt là ở các quốc gia, khu vực kém phát
triển hoặc đang phát triển, đã làm bùng nổ làn sóng di cư quốc tế. Nhiều người di cư có xu
hướng tìm mọi cách, kể cả bất hợp pháp, để đến và ở lại nước ngoài nơi đối với họ có cơ
hội sống tốt hơn. 

Trước làn sóng nhập cư trái phép, các nước tiếp nhận có xu hướng thắt chặt các quy
định về nhập cư nên vô hình trung đã thu hẹp hành lang di cư hợp pháp. Đây là cơ hội béo
bở cho các đường dây đưa người trái phép ra nước ngoài khi nhu cầu di cư không ngừng
tăng lên. Trong khi đó, sự thiếu thông tin và thiếu minh bạch trong chính sách của các
nước liên quan khiến cho người di cư rơi vào tình trạng mơ hồ, bị lừa gạt và dễ dàng trở
thành người di cư trái phép. Họ phải sống bên lề xã hội, do đó vừa dễ bị bóc lột, vừa là đối
tượng lý tưởng để các băng đảng xã hội đen lợi dụng, lôi kéo. Mặc dù di cư và người lao
động di cư đã mang lại những nguồn lợi đáng kể, song quá trình này khi bị quản lý lỏng lẻo
sẽ nảy sinh nhiều bất cập, người di cư không được bảo đảm quyền lợi, tình trạng di cư bất
hợp pháp và nạn buôn người không ngừng gia tăng.

5.1. THúC Đẩy DI CƯ HợP PHÁP, PHòNG CHỐNG DI CƯ TRÁI PHéP, ĐẢM BẢO DI CƯ
AN TOÀN.

Thúc đẩy di cư hợp pháp, phòng chống di cư trái phép là chính sách nhất quán của Nhà
nước CHXHCN Việt Nam. Điều này thể hiện rõ trong chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Về nguyên tắc, Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho di cư trong nước và di cư
quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước có người Việt
nhập cư. Các văn bản chính sách về di cư quốc tế của Việt Nam được soạn thảo trên cơ sở
có tham khảo pháp luật quốc tế và các nước trong khu vực.

Trong lĩnh vực xuất nhập cảnh: Hiến pháp Việt Nam năm 1992 quy định: “Công dân có

CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ DI CƯ QUỐC TẾ60

BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH DI CƯ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI



quyền tự do … ra nước ngoài
và từ nước ngoài trở về nước
theo quy định của pháp luật”
(Điều 68); Thực hiện quy định
nêu trên của Hiến pháp, Nhà
nước Việt Nam đã ban hành
một hệ thống các văn bản
pháp luật điều chỉnh các quan
hệ xã hội liên quan đến di cư
của công dân Việt Nam ra
nước ngoài nhằm thúc đẩy di
cư hợp pháp, phòng chống di
cư trái phép. Pháp luật Việt
Nam hiện hành không đưa ra

khái niệm cụ thể về hành vi đưa người di cư trái phép. Thuật ngữ này cũng chưa được sử
dụng trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, có thể hiểu các tội liên quan tới đưa người di
cư trái phép được quy định trong pháp luật hình sự Việt Nam bao gồm các hành vi như: tổ
chức hoặc cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; xuất
cảnh, nhập cảnh trái phép, ở lại nước ngoài hoặc ở lại Việt Nam trái phép. 

Bộ luật hình sự năm 1999 (số 15/1999/QH10), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Bộ Luật hình sự năm 1999 (số 37/2009/QH12), Bộ Luật hình sự của nước CHXHCN Việt
Nam số 15/1999/QH10 sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ
Luật hình sự số 37/2009/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 quy định rất cụ thể và rõ
ràng các tội liên quan đến đưa người di cư trái phép. Đó là: “Người nào xuất cảnh, nhập
cảnh trái phép hoặc ở lại nước ngoài, ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt hành chính về
hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm” (Điều 274); “Tội tổ chức, cưỡng ép người khác
trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép bao gồm: (1) Người nào tổ chức, cưỡng
ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép nếu không thuộc trường
hợp quy định tại Điều 91 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm; (2) Phạm
tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm
năm đến mười hai năm; (3) Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ
mười hai năm đến hai mươi năm (Điều 275). Liên quan đến đưa người di cư trái phép có
thể có một số hành vi như sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức; làm
giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ con dấu, tài liệu
của cơ quan, tổ chức. Các hành vi này có thể trở thành tội phạm tương ứng quy định tại
các Điều 266, 267 và 268 Bộ luật hình sự. Nói là có thể trở thành tội phạm vì không phải
bất cứ trường hợp nào có hành vi nêu trên là bị truy cứu trách nhiệm hình sự bởi còn phải
xét đến tính chất, mức độ, tính nguy hiểm của hành vi đó.

Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc xuất,
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nhập cảnh của công dân Việt Nam (Nghi định 136/2007/NĐ-CP); Thông tư số 02/2008/TT-
BNG ngày 04/02/2008 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung
hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước; Thông tư số 27/2007/TT-
BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp sửa đổi hộ chiếu phổ
thông ở trong nước; Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 06/10/2009 của
Bộ Công an, Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở
nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP nói trên….đã tạo thành một hệ thống các
quy định về thủ tục hồ sơ, đối tượng là công dân Việt Nam được phép hoặc chưa được
phép xuất cảnh theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm một số hành vi vi phạm các quy
định về xuất nhập cảnh.

Trong lĩnh vực di cư lao động: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng (Luật số 72/2006/QH11) được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua
ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2007; Nghị định số 126/2007/NĐ-CP 01
tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và một loạt các văn
bản, quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này8 đã tạo khung pháp lý tương đối hoàn
chỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài
làm việc theo hợp đồng, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa
người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên
quan góp phần thúc đẩy di cư hợp pháp, nghiêm cấm và trừng phạt nặng các hành vi vi
phạm pháp luật đưa người lao động Việt Nam ra làm việc trái phép ở nước ngoài. Thông tư
số 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04-8-2006 hướng dẫn việc
truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu
lao động ở nước ngoài quy định rõ hành vi phạm tội và các tình tiết gây hậu quả nghiêm
trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và các khung
hình phạt tương ứng. 

Trong lĩnh vực hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài: Luật Hôn nhân và Gia đình ngày
9/6/2000; Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 và Nghị định số 69/2006/NĐ-
CP ngày 21/07/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số
68/2002/NĐ-CP nói trên quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân gia
đình và quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài; Luật nuôi con nuôi và Nghị định
số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 quy định chi tiết việc thi hành một số điều của Luật
nuôi con nuôi; Quyết định số 1103/2011/QĐ-CTN ngày 18/07/2011 của Chủ tịch nước về
việc phê chuẩn Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi
con nuôi quốc tế… và một loạt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan9 đã tạo thành
một hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước
ngoài, bao gồm kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với
người nước ngoài, giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam với nhau; công nhận việc
kết hôn, ly hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc
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với người nước ngoài đã được tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Thông
tư liên tịch Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân
tối cao số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/9/2001 về hướng dẫn áp
dụng các quy định tại Chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình’’ của Bộ
Luật hình sự năm 2009 quy định rõ các hành vi vi phạm, tội danh bị truy cứu trách nhiệm
hình sự theo quy định của Bộ luật này. 

Trong lĩnh vực phòng chống mua bán người và tội phạm liên quan: trong những năm
qua, Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống mua
bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em. Song song với việc xây dựng, triển khai
nhiều chương trình hành động cụ thể về phòng chống mua bán người, Nhà nước Việt Nam
đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người nói chung,
quyền của phụ nữ và trẻ em nói riêng như: Hiến pháp; Luật Hôn nhân và gia đình; Bộ luật
hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh Phòng chống mại dâm; Pháp lệnh Xuất
cảnh, nhập cảnh góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, ngăn chặn, trừng trị tội phạm
mua bán người. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban hành một số văn bản liên quan đến các
lĩnh vực nhằm ngăn chặn, giảm thiểu các hoạt động của loại tội phạm nguy hiểm này. 

Tuy nhiên, tình trạng mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ trẻ em vẫn diễn biến
hết sức phức tạp, số lượng phụ nữ trẻ em là nạn nhân hoặc có nguy cơ bị mua bán còn
nhiều, hoạt động của tội phạm mua bán người có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày
càng tinh vi, táo tợn và manh động. Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân khác nhau,
nhưng có thể thấy hệ thống các văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống
mua bán người nêu trên nhìn chung còn phân tán và về lĩnh vực “phòng chống” thì chủ
yếu là các văn bản dưới luật, hiệu lực pháp lý chưa cao, chưa mang tính đồng bộ và toàn
diện; chưa xác định được rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính
Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức
thực hiện hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh phòng chống mua bán người....Nhằm khắc
phục những bất cập, hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống
mua bán người cũng như hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng, đồng thời tạo thuận lợi cho
hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, ngày 29 tháng 3 năm 2011,
Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Phòng, chống mua bán người.

Song song với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, Việt Nam đặc biệt coi
trọng việc hợp tác quốc tế trong cuộc đấu tranh chung chống di cư bất hợp pháp và là
thành viên tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn di cư khu vực và quốc tế. Sự tham
gia tích cực và thực hiện các cam kết của Việt Nam trong chương trình hành động toàn
diện nhằm ngăn chặn di cư bất hợp pháp được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Cụ thể
như: Diễn đàn Á – Âu (ASEM) về di cư, đây là diễn đàn thường niên cấp Cục trưởng phụ
trách các vấn đề di cư của các nước Á – Âu;  Tiến trình Tư vấn quốc gia nhằm quản lý di
cư tốt hơn ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu (Berne Initiative); Hiệp định hợp tác và
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đối tác toàn diện (PCA) giữa Việt Nam và EU, trong đó có hợp tác về di cư (Điều 19); Diễn
đàn toàn cầu về di cư và phát triển (GFMD); Tiến trình Ba-li về phòng chống buôn bán
người và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan; Tiến trình Tư vấn liên Chính phủ
khu vực châu Á – Thái Bình Dương về người tị nạn, người lánh nạn, người di cư,  (APC);
Diễn đàn ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động di cư; Sáng kiến phối hợp cấp
Bộ trưởng tiểu vùng Sông Mê-kông mở rộng (COMMIT) về phòng chống buôn bán người.
Bên cạnh đó, Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam còn hợp tác chặt chẽ với
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Tổ chức lao động quốc tế/ Chương trình quốc tế về xóa bỏ
lao động trẻ em (ILO/IPEC); Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF); Cơ quan liên hợp quốc
về phòng chống tội phạm và ma túy (UNODC); Dự án Liên minh các tổ chức Liên hợp quốc
(UNIAP) về phòng chống buôn bán người… triển khai nhiều dự án về phòng chống buôn
bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ - trẻ em và hỗ trợ, tái hòa nhập nạn nhân bị buôn
bán trở về. Đến nay, Việt Nam đã ký hiệp định, thỏa thuận song phương về nhận trở lại
công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú với 16 nước. Các hiệp định, thỏa
thuận này quy định quy trình thủ tục phối hợp xác minh, tiếp nhận và tái hòa nhập công
dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú 10.

Việt Nam hiện trở thành một quốc gia tiếp nhận di cư và bắt đầu đối mặt với nguy cơ
nhập cư bất hợp pháp từ bên ngoài vào. Số lượng người nước ngoài có mặt ở Việt Nam
ngày càng tăng trong những năm qua. Để có thể ngăn chặn di cư bất hợp pháp và phòng
chống tội phạm xuyên quốc gia, Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp luật, chính sách vốn
còn thiếu trên lĩnh vực di cư quốc tế hiện nay, ban hành hệ thống chính sách, pháp luật
chặt chẽ, khoa học, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và sát với thực tiễn quốc tế, đảm
bảo quyền và lợi ích chính đáng của người di cư, hài hòa lợi ích kinh tế - xã hội giữa Việt
Nam và các nước liên quan, khai thác tối đa tác động tích cực của di cư đối với phát triển. 

5.2  BẢO VỆ QUyỀN VÀ LợI ÍCH HợP PHÁP CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ở NƯỚC NGOÀI.

Pháp luật quốc gia và quốc tế cho phép và thừa nhận quyền của quốc gia trong việc
bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, pháp nhân nước mình. Bảo hộ quyền và
lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài nói chung và của người lao động Việt
Nam ở nước ngoài nói riêng là một trong những mục tiêu hàng đầu của công tác quản lý
di cư. Điều này được thể hiện hết sức rõ nét trước nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ và các
Bộ, ban, ngành hữu quan trong việc giải cứu và đưa về nước an toàn hàng chục ngàn lao
động Việt Nam ở nước ngoài và mới đây nhất là chiến dịch giải cứu an toàn hơn 10.000 lao
động Việt Nam tại Li-bi (tháng 3/2011) 

Hiến pháp Việt Nam năm 1992 quy định: “Nhà nước bảo hộ quyền lợi chính đáng của
người Việt Nam định cư ở nước ngoài” (Điều 75). Thực hiện quy định này của Hiến pháp,
song song với việc thúc đẩy di cư hợp, phòng chống di cư trái phép, bảo đảm di cư an toàn,
hệ thống chính sách pháp luật của Việt Nam về di cư11; đã có những quy định tương đối
cụ thể nhằm bảo hộ các quyền về sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm và các quyền
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10Xem phụ lục II(B.a); 

11 Xem phụ lục II(A.f);



lợi ích chính đáng khác của công dân khi sinh sống, lao động, học tập ở nước ngoài. Theo
đó, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác hiệu quả với các nước, các tổ chức quốc tế
liên quan trong việc thúc đẩy di cư hợp pháp, phòng chống di cư trái phép, bảo vệ quyền
và lợi ích chính đáng của người di cư và kiên quyết đấu tranh với nạn buôn bán người, đặc
biệt là phụ nữ và trẻ em và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan. 

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác bảo hộ công dân trong tình hình mới, Nghị
quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã chỉ
rõ: Việc bảo hộ những quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước
ngoài là hết sức cần thiết, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân, góp phần
nâng cao vị thế chính trị, uy tín của Nhà nước Việt Nam đối với thế giới cũng như trong
con mắt người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần khuyến khích, động viên ngày càng nhiều
hơn sự đóng góp của bà con Việt kiều vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện mọi biện pháp cần thiết phù hợp với
pháp luật sở tại, luật pháp và thông lệ quốc tế, và pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền và lợi
ích của pháp nhân và công dân Việt Nam ở nước ngoài được quy định tại hầu hết các văn
bản pháp luật quan trọng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam như: Hiến pháp năm 1992,
được bổ sung, sửa đổi năm 2001 (Điều 75); Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Điều 5);
Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 ngày
18/06/2009 (Điều 8 và Điều 9) …. Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 25/07/2007 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước
ngoài với 20 tỷ VNĐ chi cho các hoạt động ban đầu của công tác này đã thể hiện rõ sự
quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với công tác bảo hộ công dân và nâng cao
hiệu quả của công tác này. Theo đó, Nhà nước CHXHCN Việt Nam, thông qua các Cơ quan
đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài (Cơ quan đại diện) thi hành
mọi biện pháp để công dân Việt Nam được hưởng đầy đủ các quyền và lợi ích theo pháp
luật nước tiếp nhận, điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước đó ký kết hoặc tham gia hoặc
theo tập quán quốc tế; khi các quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam bị xâm
phạm, Cơ quan đại diện có nghĩa vụ thi hành mọi biện pháp để khôi phục những quyền và
lợi ích chính đáng đó.

Ngày 20/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1737/CT-TTg về tăng
cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam ra nước ngoài
trong tình hình hiện nay. Chỉ thị gồm 11 điều với nội dung chính như sau:

Quy định nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, ngành hữu quan và UBND các địa phương trong
công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam trong suốt quá trình
di cư ra nước ngoài, bao gồm: trước khi xuất cảnh – đến, sinh sống và làm việc ở nước
ngoài – hồi hương và tái hòa nhập, trong đó, việc chuẩn bị cho người di cư trước khi xuất
cảnh là khâu then chốt nhất; yêu cầu nâng cao tính chủ động, tích cực, kịp thời và hiệu
quả trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện công tác bảo hộ giữa các Bộ, ngành hữu
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quan, giữa các cơ quan chức năng trong và ngoài nước; nâng cao hiệu quả của công tác
đào tạo, giáo dục định hướng và cung cấp thông tin cho người di cư trước khi xuất cảnh,
công khai, minh bạch thông tin và thị trường tuyển dụng lao động…coi đây là những biện
pháp bảo hộ tích cực, bảo hộ từ xa.

Nhấn mạnh trách nhiệm của Bộ Ngoại giao là cơ quan tham mưu giúp Chính phủ trong
công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài, chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước
ngoài thực hiện nghiêm túc công tác này và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường
xuyên của cơ quan; chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan đề xuất việc thực hiện
đàm phán ký kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương trong
lĩnh vực di cư, tham gia các tổ chức, các diễn đàn quốc tế về di cư nhằm nâng cao vị thế
của Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di cư, tạo lập môi trường di cư
an toàn, trật tự và tôn trọng nhân phẩm, bảo vệ quyền và lợi ích của người di cư phù hợp
với luật pháp và tập quán quốc tế; 

Yêu cầu các Bộ, ngành hữu quan, theo chức năng nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm
phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao thực hiện công tác bảo hộ như: cung cấp thông tin
cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về người lao động theo
hợp đồng và bỏ hợp đồng (Bộ LĐTBXH); du học sinh, nghiên cứu sinh đi học tập, nghiên
cứu theo học bổng Chính phủ hoặc các thỏa thuận hợp tác khác của Chính phủ (Bộ GDĐT);
kết hôn và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Bộ TP)…; tăng cường công tác thông tin,
giáo dục định hướng, tư vấn, cảnh báo… để người di cư có đủ thông tin về văn hóa, phong
tục tập quán và pháp luật nước đến trước khi xuất cảnh; hàng năm báo cáo tình hình thực
hiện Chỉ thị cho Bộ Ngoại giao để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nhận thức rõ bảo hộ công dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của cơ
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thực hiện quy định của hiến pháp và pháp luật, và
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lâu nay, Bộ Ngoại giao đã và đang phối hợp, hướng dẫn,
các Bộ, ngành, địa phương, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các cơ quan đại diện Việt Nam ở
nước ngoài tăng cường quản lý hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài, làm
tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước
ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, giữ gìn bản sắc văn hoá
dân tộc.

Thông qua việc giải quyết các công việc lãnh sự liên quan đến hộ tịch, quốc tịch, công
chứng, hợp pháp hóa, thừa kế, cấp phát các giấy tờ lãnh sự, hộ chiếu, thị thực…; hướng
dẫn và phổ biến cho công dân Việt Nam về các quyền và lợi ích mà họ được hưởng, cũng
như những nghĩa vụ mà họ phải thực hiện ở nước tiếp nhận; hỗ trợ và bảo hộ cộng đồng
người Việt Nam ở nước ngoài; khi cần thiết, lưu ý các cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp
nhận dành cho công dân Việt Nam những quyền và lợi ích mà họ được hưởng theo pháp
luật nước tiếp nhận hoặc điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam và nước tiếp nhận, các cơ
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân
Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật sở tại,
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pháp luật và tập quán quốc tế.  

Để làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam
di cư ra nước ngoài trong tình hình mới, cùng với việc thường xuyên quán triệt, nâng cao
nhận thức, kiến thức cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này cần tiếp tục xây dựng và
hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành hữu quan và các cơ quan đại diện Việt Nam
ở nước ngoài trong công tác bảo hộ công dân. Trước mắt, cần từng bước hoàn thiện chính
sách pháp luật, cơ chế phối hợp tổ chức thực hiện và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm
bảo vệ tốt hơn người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vì đây là
nhóm di cư có số lượng đông đảo nhất. Công tác xuất khẩu lao động, trong thời gian qua
đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, thời gian tới cần ưu tiên xử lý tốt những
vấn đề sau: kết hợp hài hòa việc mở rộng thị trường với nâng cao chất lương lao động xuất
khẩu, trong đó nâng cao chất lượng lao động phải dần chiếm xu thế chủ đạo trong chiến
lược, chính sách xuất khẩu lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dự báo,
công tác thẩm định thị trường và các hợp đồng cung ứng lao động; xây dựng cơ chế, biện
pháp chủ động phòng ngừa rủi ro khi có sự cố nảy sinh do bất ổn kinh tế -xã hội, chiến
tranh, thảm họa thiên nhiên…, tránh để bị động, rồi phải đưa ra các giải pháp tình thế
như lâu nay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao nghĩa vụ trách nhiệm
của doanh nghiệp xuất khẩu lao động đối với lao động do mình phái cử; xây dựng và hoàn
thiện cơ chế chính sách cũng như việc tổ chức thực hiện tái hòa nhập hiệu quả người lao
động trở về. 

5.3. MộT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUậT CỦA VIỆT NAM VỀ DI CƯ QUỐC Tế

5.3.1 Hệ thống chính sách pháp luật về di cư

Thực tiễn cho thấy hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam liên quan
đến lĩnh vực di cư chủ yếu là các quy định liên quan đến xuất nhập cảnh; đưa người lao
động đi làm việc ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình (bao gồm cả nuôi con nuôi)
có yếu tố nước ngoài; phòng, chống mua bán người và một số quy định liên quan đến công
tác hộ tịch và công tác lãnh sự.

Có thể thấy hệ thống chính sách pháp luật của Việt Nam về di cư đang dần được hoàn
thiện và đã có một số lĩnh vực đã tiếp cận được chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn rất
thiếu các quy định chính sách đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt
Nam trong suốt quá trình di cư (trước khi xuất cảnh – khi ở nước ngoài - khi hồi hương và
tái hòa nhập). Quy định liên quan đến các loại hình di cư của công dân Việt Nam ra nước
ngoài còn thiếu và phần lớn chưa được luật hoá, nằm rải rác trong các văn bản dưới luật,
nên còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, kém hiệu lực, hiệu quả, thậm chí gây khó khăn cho
công tác quản lý của cơ quan chức năng. Ngoài Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm
việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật nuôi con nuôi, Luật Phòng, chống mua bán người,
hầu hết các quy định khác liên quan đến di cư đều nằm dưới dạng nghị định, quyết định,
thông tư…liên quan đến nhiều Bộ, ngành.
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Có thể nói, hiện nay Việt Nam vẫn còn thiếu một hệ thống chính sách pháp luật hiệu
quả trong lĩnh vực này. Vẫn còn nhiều khoảng trống trong hệ thống pháp luật và chính
sách, trong hợp tác song phương, khu vực và quốc tế khiến cho di cư diễn ra không an
toàn và công dân Việt Nam vẫn còn gặp nhiều rủi ro khi lao động, học tập, sinh sống và cư
trú ở nước ngoài. Mặc dù xu hướng di cư nữ diễn ra mạnh mẽ, song quyền và lợi ích chính
đáng của phụ nữ di cư thường xuyên bị vi phạm. Các chính sách di cư hiện nay vẫn rất ít
chú ý đến vấn đề giới và chưa gắn kết bình đẳng giới với các vấn đề di cư nữ của Việt Nam.

Những hình thái di cư chủ yếu của công dân Việt Nam ra nước ngoài cần được nghiên
cứu, xem xét và cụ thể hóa trong chính sách, pháp luật. Trước mắt, cần tăng cường công
tác quản lý và bảo vệ quyền lợi của người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài; thúc đẩy đàm
phán và ký kết các hiệp định, thoả thuận về hợp tác lao động với các nước hữu quan; tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát việc minh bạch hóa thị trường, công tác tuyển dụng lao
động, cũng như hoạt động của các doanh nghiệp phái cử. Để có cơ sở bảo vệ tốt quyền và
lợi ích chính đáng của người lao động, cần đặc biệt chú trọng việc kiểm tra, giám sát khâu
ký kết hợp đồng (phải đảm bảo các điều kiện theo quy định) và việc thực hiện nghĩa vụ,
trách nhiệm đối với người lao động của doanh nghiệp phái cử.

Cần phối hợp với chính phủ các nước có liên quan để xây dựng các giải pháp nhằm giải
quyết những khác biệt trong thủ tục đăng ký kết hôn của mỗi nước đồng thời xây dựng
chính sách, biện pháp nhằm khuyến cáo, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện nhằm động viên,
khuyến khích các bên tham gia kết hôn với người nước ngoài cần học tập ngôn ngữ, văn
hóa, phong tục tập quán của nước có liên quan, đặc biệt là nước sẽ đến sinh sống. Do chưa
có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động môi giới hôn nhân và xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm, nên hoạt động sinh lợi của các cá nhân, tổ chức môi giới hôn nhân từ Hàn
Quốc và Trung Quốc (Đài Loan) đã mở rộng sang Việt Nam, hình thành mạng lưới chân rết
ở địa phương. Hoạt động phi pháp của mạng lưới môi giới hôn nhân này là một trong những
tác nhân đã và đang thúc đẩy sự gia tăng  hôn nhân quốc tế ở Việt Nam. Song song với
việc tăng cường hợp tác với Hàn Quốc và Trung Quốc (Đài Loan) để đấu tranh, ngăn chặn
các hoạt động môi giới hôn nhân trái phép nhằm mục đích trục lợi, Việt Nam cần sớm xúc
tiến việc đàm phán, ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hôn nhân gia đình
nhằm tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho những gia đình đa văn hoá ở quốc gia và
vùng lãnh thổ này.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm cần được tăng cường và chú trọng nhằm
kịp thời phát hiện và kiên quyết trấn áp, triệt phá các đường dây tội phạm mua bán người,
hoặc đưa người đi làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân
có hành vi vi phạm pháp luật về xuất khẩu lao động và mua bán người, đồng thời tăng
cường công tác kiểm soát cửa khẩu để phát hiện việc đưa người Việt Nam ra nước ngoài
bất hợp pháp. 

Đã đến lúc Việt Nam cần xây dựng và hoàn thiện một hệ thống chính sách pháp luật
toàn diện về di cư quốc tế, cho phép điều chỉnh tất cả các đối tượng công dân Việt Nam ra

CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ DI CƯ QUỐC TẾ68

BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH DI CƯ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI



nước ngoài theo hướng khuyến khích di cư hợp pháp, an toàn, phòng chống di cư trái phép
trên cơ sở xem xét quá trình di cư như một chỉnh thể liên tục và thống nhất, bao trùm
được các đối tượng di cư và mọi giai đoạn của quá trình di cư (trước khi đi, xuất cảnh và
trung chuyển, nhập cảnh, hồi hương và tái hoà nhập). Trước mắt, Chính phủ cần ban hành
một Nghị định về quản lý hoạt động di cư quốc tế, tạo khung pháp lý cho việc quản lý
thống nhất đối với hoạt động này, trong đó có việc di cư của công dân Việt Nam ra nước
ngoài, xác định rõ cơ quan đầu mối, cơ quan phối hợp. Trong đó, cơ quan đầu mối có nhiệm
vụ chủ trì và phối hợp với các Bộ, Ban, ngành hữu quan tham mưu giúp Chính phủ xây
dựng chính sách pháp luật quản lý di cư quốc tế, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di cư và
trước mắt là xây dựng hồ sơ và cơ sở dữ liệu di cư quốc tế phục vụ cho công tác hoạch
định chính sách thống nhất quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. 

Để làm được điều đó, ngay từ bây giờ cần xây dựng hồ sơ, cơ sở dữ liệu về di cư của
công dân Việt Nam ra nước ngoài, trong đó quan trọng nhất là chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và
xây dựng cơ chế hợp tác chia sẻ thông tin giữa các Bộ, ban, ngành hữu quan để quản lý
tốt hơn hoạt động di cư vì mục tiêu phát triển và kịp thời ứng phó với các vụ việc nảy sinh
cần đến công tác bảo hộ, cứu trợ và di tản công dân. Trên cơ sở đó, để tăng cường phối
hợp giữa các cơ quan chức năng trong nước với các cơ quan các cơ quan đại diện Việt Nam
ở nước ngoài và cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại thúc đẩy di cư an toàn, phòng
chống di cư trái phép, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư.

5.3.2  Phối hợp và tổ chức thực hiện 

Để có thể tăng cường lợi ích, phát huy những mặt tích cực, giảm thiểu những tác động
tiêu cực của hoạt động di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài vì mục tiêu hội nhập để
phát triển, song song với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về di
cư,  tăng cường và hoàn thiện cơ chế quản lý, xây dựng chiến lược với tầm nhìn dài hạn đối
với hoạt động di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài nhằm thúc đẩy di cư hợp pháp,
đảm bảo di cư an toàn, phòng chống di cư trái phép cần tăng cường trách nhiệm, xây dựng
và hoàn thiện cơ chế phối hợp linh hoạt và hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức trong nước
với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài đảm bảo quyền
và lợi ích hợp pháp của người di cư từ trước khi xuất cảnh – khi sinh sống và làm việc ở
nước ngoài cho đến khi hồi hương và tái hòa nhập. 

“Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài” là một trong những mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước giai đoạn 2011-2020. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của
Chính phủ, các Bộ, ngành, các địa phương hữu quan và các doanh nghiệp được cấp phép
tham gia hoạt động xuất khẩu lao động. Ở nhiều địa phương, công tác quản lý hoạt động
xuất khẩu lao động của cơ quan chức năng trên địa bàn chưa thực hiện chặt chẽ theo quy
định, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vụ việc lừa đảo người lao động. Nhiều vụ
việc vi phạm chưa được xử lý triệt để. Mặc dù Nhà nước quy định các doanh nghiệp phái
cử phải trực tiếp tuyển lao động, song trên thực tế không ít các doanh nghiệp không thực
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hiện nghiêm túc quy định này, mà thông qua các cá nhân, tổ chức trung gian, gây tốn kém
và rủi ro cho người lao động. Thực hiện nghiêm quy chế quản lý hoạt động của các doanh
nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài, đồng thời tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy chế
này là một yêu cầu cấp bách nhằm kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, những
vi phạm trong xuất khẩu lao động và chuyên gia, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của
người lao động, đồng thời vẫn đảm bảo quan hệ hợp tác, đối ngoại với các nước, không làm
phương hại đến hình ảnh công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Chế độ thông tin, báo cáo của các doanh nghiệp về số lượng lao động xuất cảnh, về tình
hình lao động Việt Nam ở từng quốc gia, vùng lãnh thổ, về thị trường lao động tại nước
tiếp nhận…chưa được thực hiện nghiêm túc. Thông tin, báo cáo không được cập nhật, còn
mang tính hình thức, chiếu lệ, đối phó. Khi có vụ việc phát sinh nhiều doanh nghiệp còn né
tránh, chậm phối hợp giải quyết và thường ỷ lại cơ quan đại diện hoặc cán bộ phụ trách
lao động trong khi khối lượng công việc của cơ quan đại diện rất lớn, biên chế mỏng và
thường xuyên biến động. Những bất cập nêu trên khiến quyền và lợi ích chính đáng của
người lao động chưa được bảo vệ một cách chu đáo, thậm chí còn bị lãng quên, gây bức
xúc cho người lao động. 

Tương tự như công tác xuất khẩu lao động, công tác quản lý nhà nước đối với quan hệ
hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, đối với lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài và
công tác phòng chống mua bán người chưa hiệu quả, còn nhiều bất cập. Thực trạng này
biểu hiện khá rõ nét trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà
nước giữa các Bộ ngành hữu quan; giữa các cơ quan chức năng trong nước với cơ quan đại
diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác thực thi và giáo dục, tuyên truyền pháp luật,
công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm pháp
luật. 

Trong lĩnh vực hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài: việc xử lý các hoạt động môi giới
hôn nhân trái phép, những vi phạm, tiêu cực trong lĩnh vực kết hôn, cho con nuôi người
nước ngoài còn thiếu kiên quyết, chưa nghiêm, chưa kịp thời nên không có tác dụng răn
đe;  công tác hỗ trợ và bảo vệ quyền và lợi ích của các cô dâu vẫn chưa được nhận thức
đầy đủ và đúng mức nên việc hỗ trợ và bảo hộ quyền và lợi ích của họ trước khi xuất cảnh
và ở nước ngoài còn nhiều hạn chế; hoạt động của các trung tâm hỗ trợ kết hôn chưa đáp
ứng được yêu cầu; một bộ phận dân cư còn nhận thức lệch lạc về kết hôn với người nước
ngoài, coi đây là một giải pháp cải thiện kinh tế gia đình, thay đổi hoàn cảnh sống.

Việc chưa có biện pháp quản lý hiệu quả đối với du học sinh, đặc biệt là số du học tự túc
và ngành nghề đào tạo mà số này theo học ở nước ngoài, việc chưa có cơ chế, chính sách
phù hợp để thu hút du học sinh và trí thức ở nước ngoài làm việc ở trong nước, cũng như
việc để một số cá nhân, tổ chức lợi dụng việc du học tự túc và những quy định thông thoáng
của Nhà nước trong công tác xuất nhập cảnh để đưa người xuất cảnh rồi ở lại nước ngoài
trái phép là trở ngại không nhỏ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng hiệu quả cho
sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, cho công tác xuất khẩu lao động và
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cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong quản lý di cư nhằm  thúc đẩy di cư
hợp pháp, phòng chống di cư trái phép.

Chương trình 130/CP về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004
đến năm 2010 với sự tham gia của các Bộ, ngành Công an, Tư pháp, Ngoại giao, Lao động
– Thương binh và xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ
em, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và UBND các địa phương hữu quan nhưng không đạt
kết quả như mong muốn. Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng trước
hết là nhận thức và việc phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình giữa các Bộ, ngành và
UBND hữu quan còn nhiều hạn chế, bất cập làm suy giảm hiệu quả của Chương trình,
Chương trình không đạt được mục tiêu đề ra.

Để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với  lĩnh vực
xuất khẩu lao động, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, công tác quản lý
lưu học sinh và phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em, song song với việc xây
dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của
công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, cần làm
rõ và tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, ngành và UBND các địa
phương hữu quan, cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến từng loại
hình di cư; xây dựng cơ chế phối hợp và cơ chế giám sát trách nhiệm và sự phối hợp của
tất cả các bên liên quan, đặc biệt là sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong nước
với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc chia sẻ thông tin, bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của người di cư, thực hiện nghiêm các biện pháp chế tài đối với mọi
hành vi vi phạm pháp luật về công tác xuất nhập cảnh, về xuất khẩu lao động, về quan hệ
hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, về quản lý lưu học sinh và pháp luật phòng
chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em. 

Trước xu hướng nữ hoá di cư trong các luồng di cư quốc tế từ Việt Nam đến nhiều khu
vực khác, cần tiến hành lồng ghép giới trong các chính sách di cư và phát triển, đảm bảo
quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm di cư dễ bị tổn thương này.

5.3.3  Hợp tác quốc tế về pháp luật

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam nói chung và công dân Việt
Nam ở nước ngoài nói riêng là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt trong hệ thống pháp luật của
Việt Nam. Tuy nhiên, việc thực hiện nguyên tắc này sẽ kém hiệu lực, hiệu quả nếu không
có sự bổ trợ của tập quán và pháp luật quốc tế. Thực tế trên đòi hỏi Việt Nam phải tăng
cường hơn nữa hoạt động hợp tác quốc tế thông qua việc đàm phán, ký kết và thực hiện
các điều ước song phương và đa phương nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ công dân
Việt Nam ở nước ngoài, đảm bảo cho người di cư có được đầy đủ các quyền và lợi ích chính
đáng cả về vật chất lẫn tinh thần. 

Việt Nam đã tham gia nhiều điều ước quốc tế đa phương như: Công ước LHQ về chống
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tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; Công ước LHQ về nghiêm cấm và hành động khẩn
cấp xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, Công ước LHQ về các quyền của trẻ
em, Công ước LHQ về loại trừ các hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ, Công ước
LHQ về xoá bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã ký kết
một số hiệp định, thoả thuận song phương liên quan như Hiệp định phòng chống mua bán
phụ nữ, trẻ em với Căm-pu-chia (2005) và Thái Lan (2008); Hiệp định phòng chống mua
bán người với Lào (2010), Trung Quốc (2010); Hiệp định phòng chống di cư bất hợp pháp
với Nga (2010); 21 Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự hoặc dân sự12và 16 hiệp định,
thỏa thuận nhận trở lại công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú13. Việc ký
kết, tham gia các điều ước quốc tế nói trên đã tạo cơ sở pháp lý cho sự hợp tác chặt chẽ
giữa Việt Nam và các nước trong lĩnh vực di cư, đặc biệt là trong đấu tranh ngăn chặn di
cư bất hợp pháp, đặc biệt là buôn bán người.

Quan hệ hợp tác (song phương và đa phương) và phối hợp quốc tế nhằm giải quyết các
vấn đề phát sinh có liên quan đến công dân Việt Nam khi ở nước ngoài đang từng bước
được luật hoá. Việt Nam cần tiếp tục đẩy nhanh việc đàm phán và ký kết các hiệp định
tương trợ tư pháp về hình sự, thương mại, dân sự và hôn nhân gia đình với các nước có
liên quan để đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích của công dân cũng như việc trợ giúp các
công dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn ở nước ngoài. Đây là cơ sở cho các quốc gia cùng
nhau thống nhất, áp dụng các giải pháp tối ưu để có thể hỗ trợ và bảo vệ công dân của
mình. Cần xem xét việc tham gia chủ động, tích cực và đầy đủ hơn vào các điều ước quốc
tế đa phương liên quan đến các loại hình di cư đặc biệt là di cư lao động để quản lý tốt hơn
loại hình di cư này phục vụ cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.
Cụ thể, Công ước số 97 về lao động di cư vì việc làm (ngày 8/6/1949) và Công ước số 143
(ngày 4/6/1975) về người lao động di cư trong hoàn cảnh bị lạm dụng, và về việc thúc đẩy
cơ hội và sự đối xử bình đẳng với người lao động di cư. Đây cũng là 2 công ước cơ bản của
Tổ chức lao động quốc tế ILO. 

Một trong những văn bản pháp luật quốc tế quan trọng mà Việt Nam chưa ký và tham
gia là Công ước về quyền của người lao động di cư và gia đình họ, được Đại hội đồng Liên
Hợp quốc thông qua ngày 18/12/1990. Tính đến ngày 3/3/2011, mới chỉ có 47 các nước
thành viên tham gia và 47 quốc gia khác đã ký nhưng chưa phê chuẩn Công ước này (xem
Phụ lục V). Nội dung của Công ước có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ
pháp lý về di cư lao động và bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động di cư và các thành
viên trong gia đình họ. Có thể thấy, hầu hết các quốc gia đã ký và tham gia Công ước là
những nước gửi lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chưa có quốc gia nào ở khu vực Bắc
Hoa Kỳ và Châu Âu (những nước phát triển và là nước tiếp nhận lao động di cư) ký và tham
gia Công ước này, do còn do dự và ngần ngại về trách nhiệm của mình đối với lao động di
cư. Điều này khiến cho hiệu lực của Công ước rất hạn chế.

Để có thể ngăn chặn hiệu quả di cư trái phép, khuyến khích di cư hợp pháp, di cư an
toàn, khai thác và phát huy hiệu quả những tác động tích cực của di cư đối với phát triển
rất cần những nỗ lực hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực quản lý di cư, đồng thời giải
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quyết những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là đói nghèo, chênh lệch về thu nhập, về cơ
hội việc làm; tăng cường hợp tác, đầu tư cho phát triển ngay tại nước gốc, nhằm ổn định
và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, qua đó ngăn chặn di cư trái phép.

VI. KếT LUậN

Mức độ gia tăng nhanh chóng của các dòng di cư, đặc biệt di cư lao động quốc tế, trong
những năm qua xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là: (i) Chênh lệch giàu,
nghèo và mức thu nhập giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới; (ii) Nhu cầu về sức lao
động và dịch vụ với tiền công rẻ ở các nước phát triển đang thiếu lao động trầm trọng do
mức sinh thấp và già hoá dân số; (iii) Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và
các phương tiện giao thông; (iv) Toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại; (v) Sự hình thành
và phát triển của mạng lưới di cư, kết nối các cộng đồng nhập cư với nhau cũng như với
cộng đồng nơi xuất cư. Lao động di cư sẵn sàng chấp nhận những công việc có mức lương
thấp, nghề nguy hiểm, khó khăn trong các ngành bị coi là thấp kém hoặc khu vực kinh tế
phi chính thức mà người dân bản địa không muốn làm. Người di cư đã thúc đẩy quá trình
hội nhập và phát triển quốc tế.

Thực tiễn cho thấy, người di cư là một lực lượng không thể thiếu để duy trì tăng trưởng
kinh tế ở cả nước nhập cư và xuất cư. Thu nhập gửi về gia đình của người di cư nói chung
và lao động di cư nói riêng chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng thu nhập quốc dân ở
quốc gia xuất cư. Trong khi phần lớn người di cư làm việc, học tập, cư trú và sinh sống hợp
pháp ở nước ngoài thì một bộ phận người di cư lại bị rơi vào tình trạng nhập cảnh, cư trú
và làm việc trái phép. Do bối cảnh đặc thù phải sinh sống và làm việc ở xa quê hương, đất
nước nên người di cư ở khắp nơi trên thế giới thường xuyên phải đối mặt với những khó
khăn và rủi ro, bị phân biệt đối xử trong công việc và đời sống hàng ngày. Ngay cả khi cư
trú, học tập, lao động hay làm việc hợp pháp ở nước ngoài và có những đóng góp to lớn
đối với sự phát triển ở các quốc gia nhập cư, vốn hưởng lợi từ di cư, thì người di cư vẫn phải
đối mặt với nhiều thách thức, đó chính là sự xung đột xã hội, văn hoá, pháp lý với chính
quyền và người dân bản địa.

Quản lý di cư vì mục tiêu phát triển và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người
di cư là nhu cầu tất yếu của mọi quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đây cũng chính là
những yêu cầu đối với việc đổi mới chính sách, pháp luật của mỗi quốc gia và thúc đẩy sự
hợp tác giữa các quốc gia ở nhiều cấp độ để có thể quản lý một cách hiệu quả quá trình di
cư quốc tế nhằm mang lại lợi ích cho tất cả những bên liên quan. Tuy nhiên, sau cuộc
khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu 2008 - 2009, thế giới đang bước vào một giai
đoạn phát triển mới. Quá trình tái cấu trúc các nền kinh tế và điều chỉnh các thể chế tài
chính toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ và song hành với nó là quá trình quốc tế hoá sản
xuất và phân công lao động quốc tế cũng đang diễn ra ngày càng sâu rộng. Sự thay đổi
tương quan sức mạnh tổng hợp của các quốc gia, đặc biệt là sự vươn lên mạnh mẽ của
Trung Quốc; sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ
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thông tin; những diễn biến mới đây của tình hình kinh tế, chính trị quốc tế như khủng
hoảng nợ ở châu Âu, Bắc Hoa Kỳ, bất ổn ở Trung Đông - Bắc Phi, động đất, sóng thần và
khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản… đã tác động mạnh mẽ đến đời sống quốc tế, làm xuất
hiện những liên kết mới, những tập hợp lực lượng mới tác động mạnh mẽ đến di cư quốc
tế, đặc biệt là di cư lao động. 

Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng
hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập với khu vực và quốc tế;
là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; vì lợi ích
quốc gia, dân tộc, Việt Nam đang bước vào thời kỳ chiến lược phát triển mới, hội nhập ngày
càng sâu rộng vào đời sống quốc tế trong bối cảnh thế giới đang có những thay đổi rất
nhanh, phức tạp và khó lường. Tình hình trên cùng với khát vọng mãnh liệt và chính đáng
của người dân mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ đã
làm cho dòng chảy di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài trở nên hết sức đa dạng,
quy mô và hình thái di cư gia tăng. Những hạn chế, bất cập trong công tác xuất khẩu lao
động, trong quản lý việc kết hôn và cho con nuôi người nước ngoài, trong việc đào tạo
nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nuớc, “chảy máu chất xám” và những diễn biến
phức tạp của tình trạng mua bán người, nhất là mua bán phụ nữ và trẻ em đang tiếp tục
thách thức nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan chức năng. 

Mặt khác, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của hơn 25 năm đổi mới đã đưa
Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ
rệt, sức mạnh tổng hợp của đất nước đã được tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để Việt Nam
tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo với mục tiêu tổng quát của
chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 – 2020 là “phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam
cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định,
dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng
lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của
việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển
cao hơn trong giai đoạn sau.” Thực hiện thắng lợi mục tiêu này thì trong vòng 10 – 20
năm tới, Việt Nam không chỉ tiếp tục là nước xuất cư mà chắc chắn sẽ là  điểm đến hấp
dẫn của nhiều loại hình di cư, đặc biệt là di cư lao động, vì mục tiêu kinh tế.

Trước thực tế nói trên, để khai thác tối đa những tác động tích cực của di cư đối với
phát triển, thúc đẩy di cư hợp pháp, bảo đảm di cư an toàn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài thì việc xây dựng hệ thống chính sách,
pháp luật đồng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thực thi pháp luật, của bộ
máy quản lý Nhà nước trong lĩnh vực di cư, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về di cư là những
vấn đề hết sức cấp thiết. 

Trong những năm qua, chính sách pháp luật của Việt Nam về di cư đang từng bước
được hoàn thiện. Việc ban hành một số bộ Luật về phòng chống mua bán người, nuôi con
nuôi và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là cần thiết nhưng chưa đủ. Còn rất
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nhiều quy định liên quan đến di cư hiện đang tồn tại dưới dạng văn bản dưới luật nên thiếu
sự thống nhất, đồng bộ, hiệu lực pháp lý chưa cao. Để có thể quản lý tốt di cư quốc tế nói
chung và di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài nói riêng vì mục tiêu phát triển trong
tình hình mới, thúc đẩy di cư hợp pháp, đảm bảo di cư an toàn, phòng chống di cư trái
phép, nạn buôn bán người và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan, cần có kế
hoạch triển khai, thực hiện tốt một số công việc dưới đây:

1- Rà soát lại hệ thống các văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến di cư nhằm
sàng lọc, loại bỏ những quy định lỗi thời, chồng chéo, không phù hợp, bổ sung
những quy định còn thiếu; cần sớm có kế hoạch, lộ trình xây dựng hệ thống chính
sách pháp luật di cư đồng bộ, điều chỉnh toàn bộ các loại hình di cư và quá trình
di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài; cần ban hành và thực hiện các sáng
kiến chính sách “chiêu hiền, đãi sĩ” nhằm khuyến khích du học sinh về nước, trọng
dụng và sử dụng hiệu quả nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho
đất nước. 

2- Tạo lập các cơ chế giám sát và thực thi chính sách pháp luật về di cư có hiệu lực,
hiệu quả nhằm tăng cường trách nhiệm của Nhà nước và các chủ thể có liên quan
đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người Việt Nam di cư ra nước
ngoài trong suốt quá trình di cư; nâng cao năng lực của của các Bộ, ngành có
chức năng quản lý nhà nước về di cư theo ngành, lĩnh vực, đặc biệt phải xác định
rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan làm đầu mối, chủ trì, thực hiện chức
năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này và xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên
trách có đủ năng lực, trách nhiệm, tận tuỵ và có tâm với công việc và người di cư.

3- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với hình thức và biện pháp phù hợp,
hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của di cư cũng như
sự đóng góp của người di cư đối với phát triển; về ý thức tuân thủ pháp luật Việt
Nam và pháp luật nước nhập cư, khuyến khích, tạo thuận lợi cho việc hoà nhập
của người di cư vào đời sống kinh tế xã hội ở nước tiếp nhận; tăng cường trách
nhiệm của Nhà nước và các chủ thể có liên quan đối với việc bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của công dân. Cần ban hành và thực hiện các sáng kiến chính sách
từ trong nước nhằm khuyến khích du học sinh quay trở về, trọng dụng và sử dụng
hiệu quả tài năng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

4- Tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy việc đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận
song phương về lao động, tương trợ tư pháp về hình sự, dân sự và hôn nhân gia
đình; nghiên cứu, phê chuẩn và triển khai thực hiện các văn bản pháp lý quốc tế
về di cư, đặc biệt về di cư lao động nhằm tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích
chính đáng của công dân Việt Nam trong tất cả các giai đoạn của quá trình di cư,
như các công ước số 97 năm 1949 về di trú và tìm việc làm (sửa đổi), Công ước
số 143 năm 1975 về người lao động di trú (các điều khoản bổ sung), Công ước số
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118 năm 1962 về bình đẳng trong đối xử (an sinh xã hội), Công ước 1990 về
quyền của người lao động di cư và các thành viên trong gia đình…và hàng loạt các
công ước, khuyến nghị khác có liên quan đến lao động di cư…nhằm tạo khung
pháp lý thúc đẩy việc hợp tác song phương, đa phương thực hiện các chuẩn mực
quốc tế về di cư; thúc đẩy sự trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các chính phủ, các cơ
quan chức năng, các tổ chức quốc tế hữu quan; thu hút sự tham gia của các tổ
chức dân sự, các tổ chức của người di cư vào quá trình xây dựng, đối thoại, và
giám sát thực thi chính sách, pháp luật và công ước quốc tế về di cư.

Để thực hiện hiệu quả những công việc nêu trên, cần có chiến lược quốc gia và hệ thống
chính sách pháp luật toàn diện, nhất quán và minh bạch về di cư quốc tế quy định rõ trách
nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của các cơ chức năng hữu quan cũng như quyền lợi và nghĩa
vụ của người di cư. Trong đó cần đặc biệt chú trọng (1) công tác đào tạo, giáo dục định
hướng, chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng cho người di cư trước khi xuất cảnh nhằm nâng cao
chất lượng của di cư, tạo thuận lợi cho người di cư hòa nhập nhanh vào xã hội nước tiếp
nhận, nâng cao vị thế pháp lý của họ; (2) xây dựng khung pháp lý và cơ chế hợp tác song
phương và đa phương để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư ở nước ngoài
và sau khi hồi hương, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em di cư; (3) đẩy mạnh công tác phòng
chống di cư trái phép, nạn buôn bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ, trẻ em, nghiêm
trị thích đáng tội phạm liên quan. 

Chính sách pháp luật về di cư sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn nếu việc xây dựng
và hoạch định không phù hợp với thực tiễn và thiếu cơ sở khoa học, trong đó cơ sở dữ liệu
thông tin về di cư được thu thập một cách có hệ thống, khách quan, khoa học, được cập
nhật và dễ tiếp cận có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nghiên
cứu, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật. Nhận thức rõ vấn đề này, Bộ Ngoại giao
đang phối hợp với IOM Việt Nam thực hiện Dự án “Xây dựng hồ sơ, cơ sở dữ liệu di cư của
công dân Việt Nam ra nước ngoài” nhằm tạo dựng bức tranh tổng quan, phân tích, đánh
giá về tình hình, số liệu di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài thông qua một số loại
hình di cư chủ yếu cũng như quá trình xây dựng, phát triển, tính hiệu lực, hiệu quả của hệ
thống chính sách pháp luật của Việt Nam về di cư. 

Trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng hồ sơ và cơ sở dữ liệu về di cư của công dân Việt
Nam ra nước ngoài”, Báo cáo tổng quan đã nêu rõ những tác động tích cực và hạn chế
của di cư đối với phát triển kinh tế xã hội, đối với hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam
trong lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, Báo cáo đưa ra một số kiến nghị cụ thể về hoàn thiện hệ
thống chính sách pháp luật quốc gia về di cư; xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin
hiệu quả giữa các Bộ, ngành, hoặc các tổ chức có chức năng quản lý nhà nước hoặc hoạt
động trong lĩnh vực di cư, giữa các cơ quan, tổ chức trong nước với các cơ quan đại diện
Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế toàn diện, đặc biệt là việc
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hợp tác, chia sẻ thông tin về di cư; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức quản
lý di cư quốc tế.

Để thực hiện hiệu quả những mục tiêu của Dự án, trước mắt, cần xây dựng và hoàn
thiện nguồn số liệu về di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài với nội dung và tiêu chí
dữ liệu về di cư sát với thực tiễn và tiêu chuẩn quốc tế, thường xuyên được cập nhật, đáng
tin cậy và dễ tiếp cận nhằm phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, hoạch định chiến lược,
chính sách tổng thể về di cư của các cơ quan quản lý Nhà nước; tiếp tục tăng cường hợp
tác nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả năng lực và sản phẩm nghiên cứu của các viện
nghiên cứu, các trường đại học, các nhà chuyên môn, học giả quốc gia và quốc tế về di cư
quốc tế cũng như các nguồn tài trợ và cơ sở dữ liệu về di cư của các tổ chức quốc tế và cơ
quan chuyên môn của Liên hợp quốc.

Việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật quốc gia về di cư quốc tế
sẽ không toàn diện và hoàn thiện khi không đề cập đến dòng nhập cư của người nước ngoài,
người Việt Nam ở nước ngoài vào Việt Nam. Xuất phát từ thực tiễn hội nhập và phát triển
của đất nước, đã đến lúc Việt Nam cần nghiên cứu, xây dựng nguồn dữ liệu về dòng nhập
cư nói trên nhằm hoàn thiện nguồn dữ liệu về di cư quốc tế tạo cơ sở cho việc nghiên cứu
và hoạch định chính sách di cư toàn diện nhằm khai thác tối đa những tác động tích cực,
giảm thiểu những tác động tiêu cực của di cư đối với tiến trình hội nhập, đối với công cuộc
xây dựng và phát triển đất nước...

PHụ LụC I: MộT SỐ ĐặC ĐIểM KINH Tế-xã HộI CỦA VIỆT NAM 

Tên nước:  Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Quốc hiệu:  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn vị hành chính: Cả nước hiện có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, và Đà Nẵng). Cả nước chia thành 6 vùng
kinh tế - xã hội: Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và
Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, và Đồng bằng sông Cửu Long.

Diện tích và mật độ dân số:  331.051 km² , 263 người/km²

Dân số: 86 triệu người năm 2009.  Tỷ số giới tính của dân số Việt Nam năm 2010  97,8
nam / 100 nữ. Việt Nam là một nước tương đối đông dân, tuy diện tích đứng hạng 65
nhưng lại xếp thứ 13 trên thế giới về quy mô dân số. Tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao
động (68%) cao gấp đôi tỷ trọng dân số phụ thuộc (32%).  Việt Nam đang bước vào thời
kỳ “cơ cấu dân số vàng”, với một lực lượng lao động sung mãn nhất. Hiện nay, cứ 2 người
trong độ tuổi lao động (15-65 tuổi) chỉ “gánh đỡ” 1 người trong tuổi phụ thuộc, gánh nặng
dân số của Việt Nam đang ở mức thấp nhất. Thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” sẽ không đem
lại các tác động cho đất nước nếu thiếu những chính sách phù hợp.

Lao động: Tỷ trọng dân số từ 15 tuổi trở lên đang tham gia lực lượng lao động là 77,3%
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năm 2010. Tỷ trọng này ở mức cao chính là lợi thế về nguồn cung lao động của Việt Nam.
Cơ cấu lao động theo khu vực là: nông, lâm nghiệp và thủy sản là 48,2%; công nghiệp và
xây dựng cơ bản 22,4%; khu vực dịch vụ 29,4%.  Năm 2010,  tỷ lệ thất nghiệp của lao
động trong độ tuổi là 2,88%,  trong đó khu vực thành thị là 4,43%, khu vực nông thôn là
2,27% . Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 4,50%, trong đó khu vực thành
thị là 2,04%, khu vực nông thôn là 5,47%.

Phân bố dân cư: Mặc dù Việt Nam có quy mô dân số lớn, song phân bố dân cư không đồng
đều. Quy mô phân bố ở các vùng kinh tế - xã hội, trong đó đông dân nhất là vùng đồng
bằng sông Hồng với dân số khoảng gần 20 triệu người, kế đến là Bắc Trung Bộ và Duyên
hải Nam Trung Bộ với khoảng 19 triệu người, thứ ba là vùng đồng bằng sông Cửu Long với
khoảng 17,1 triệu người. Vùng ít dân nhất là Tây Nguyên với dân số khoảng 5,1 triệu người.
Trong tổng dân số cả nước năm 2010 (86,9 triệu), dân số khu vực thành thị là 26,01
triệu người, chiếm xấp xỉ 30% tổng dân số. Dân số khu vực nông thôn là 60,92 triệu người,
chiếm 70%.

Dân tộc: Có 54 dân tộc sinh sống ở Việt Nam, trong đó có 53 dân tộc thiểu số, chiếm xấp
xỉ 14% dân số. Dân tộc Kinh chiếm gần 86%, tập trung ở những miền châu thổ và đồng
bằng ven biển. Những dân tộc thiểu số, trừ người Hoa, người Chăm, người Khmer phần lớn
đều tập trung ở các vùng núi và trung du. Trong các nhóm dân tộc thiểu số, đông dân
nhất là các dân tộc Tày, Thái, Mường, Hoa, Khmer, Nùng,… mỗi nhóm dân tộc này có dân
số khoảng một triệu người. Các nhóm dân tộc như Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu có số dân ít nhất,
với khoảng vài trăm cho mỗi nhóm. 

Ngôn ngữ và tôn giáo: Hơn 80% người Việt Nam nói tiếng Việt cũng là ngôn ngữ của quốc
gia. Mặc dù các dân tộc thiểu số đều có tiếng nói riêng của mình, tiếng Việt là quốc ngữ
được sử dụng thống nhất trong toàn quốc. Các tôn giáo chủ yếu ở Việt Nam bao gồm Phật
giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Hoà Hảo và một số tín ngưỡng bản địa (đạo Mẫu, thờ
cúng Tổ tiên). 

Kinh tế: Trước năm 1986, Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế tập trung bao cấp
(tương tự nền kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu). Chính sách Đổi Mới năm
1986 đã xây dựng mô hình “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, các thành
phần kinh tế ngoài quốc doanh được mở rộng.  Kể từ sau năm 1986, kinh tế Việt Nam đã
có những bước phát triển to lớn và đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình khoảng
9% hàng năm giai đoạn 1993-1997. Tăng trưởng GDP 8,5% vào năm 1997 đã giảm
xuống 4% vào năm 1998 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế Á châu năm 1997,
và tăng lên từ 6% đến 7% giai đoạn 2000-2002 và cho đến nay. Hiện nay, Việt Nam tiếp
tục các nỗ lực mở cửa nền kinh tế và thi hành các chính sách đổi mới, xây dựng cơ sở hạ
tầng cần thiết để phát triển kinh tế và tạo ra các ngành công nghiệp xuất khẩu có tính
cạnh tranh hơn. Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam ra nhập Tổ chức Thương mại Thế
giới (WTO) và chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức WTO ngày 11 tháng
1 năm 2007.
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PHụ LụC II: MộT  SỐ  VăN  BẢN  CHÍNH  SÁCH,PHÁP  LUậT  Có  LIêN
QUAN ĐếN DI CƯ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC
NGOÀI

A.  VăN BẢN CHÍNH SÁCH, LUậT PHÁP CỦA VIỆT NAM 

a. Thúc đẩy di cư hợp pháp, phòng chống di cư trái phép

1. Hiến pháp Việt Nam năm 1992 được sửa đổi bổ sung năm 2001 quy định: “Công
dân có quyền tự do … ra nước ngoài và từ nước ngoài trở về nước theo quy định
của pháp luật” Điều 68); 

2. Bộ luật hình sự năm 1999 (số 15/1999/QH10), Luật sửa đổi bổ sung một số điều
của Bộ Luật hình sự năm 1999 (số 37/2009/QH12), Bộ Luật hình sự của nước
CHXHCN Việt Nam số 15/1999/QH10 sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung
một số điều của Bộ Luật hình sự số 37/2009/QH12) có hiệu lực từ ngày
01/01/2010 quy định rất cụ thể và rõ ràng các tội liên quan đến đưa người di cư
trái phép (Điều 274); tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở
lại nước ngoài trái phép (Điều 275); hành vi như sửa chữa, sử dụng giấy chứng
nhận của cơ quan, tổ chức; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; chiếm
đoạt, mua bán, tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức…nhằm đưa người
vượt biên bất hợp pháp là các hành vi cấu thành thành tội phạm tương ứng quy
định tại các Điều 266, 267 và 268 Bộ luật hình sự;

3. Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về
xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

4. Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn
việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong
nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP nói trên; 

5. Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn
việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số
136/2007/NĐ-CP nói trên; 

6. Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 06/10/2009 của Bộ Công an,
Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước
ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP nói trên;

b. Về đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

1. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật số
72/2006/QH11) được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông
qua tại kỳ họp thứ 10, Khóa XI;
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2. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc
ở nước ngoài theo hợp đồng;

3. Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài;

4. Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp
phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020;

5. Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về
việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước;

6. Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/7/2007 của Bộ Lao
động  Thương binh và Xã hội - Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội
dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

7. Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/9/2007 quy định cụ
thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm
việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

8. Thông tư liên tịch số 17/2007/TT-BLĐTBXH-NHNNVN, ngày 04/09/2007 quy định
việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

9. Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật đưa người lao động Việt
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

10. Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/09/2009, hướng dẫn
thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg nêu tại phần A, mục b,
điểm 4 trên đây;

11. Thông tư Liên tịch số 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTBXH-VKSNDTC ngày
18/05/2010, hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong quá trình
giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân.

PHỤ LỤC80

BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH DI CƯ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI



12. Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH
ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi
đi làm việc ở nước ngoài;

13. Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007  của Bộ trưởng Bộ
LĐTBXH ban hành quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi
làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết
cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

14. Quyết định số 20/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/8/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH
ban hành chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi
làm việc ở nước ngoài

c. Về quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài

1. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 (chương XI);

2. Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của Hội đồng thẩm phán Tòa
án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của  Luật Hôn nhân và
gia đình năm 2000; 

3. Nghị quyết số  35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành
Luật hôn nhân và gia đình; 

4. Nghị định 87/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình;

5. Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết
việc thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và
gia đình có yếu tố nước ngoài;

6. Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/07/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung
một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP quy định chi tiết việc thi hành một số
điều của Luật Hôn nhân gia đình và quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài;

7. Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/ 12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và
quản lý hộ tịch (Điều 17, 18 Quy định thẩm quyền và thủ tục đăng ký kết hôn); 

8. Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi
hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan
hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

9. Chỉ thị 03/2005/CT-TTg ngày 25/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;
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10. Luật nuôi con nuôi

11. Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 quy định chi tiết việc thi hành
một số điều của Luật nuôi con nuôi; 

12. Quyết định số 1103/2011/QĐ-CTN ngày 18/07/2011 của Chủ tịch nước về việc
phê chuẩn Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi
con nuôi quốc tế

d. Công dân Việt Nam đi học tập, đào tạo ở nước ngoài

Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài. Ban hành kèm
theo Quyết định số 23/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.

e. Về phòng, chống mua bán người 

1. Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội khóa XII thông qua tháng
29/03/2011;

2. Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em giai đoạn
2004 - 2010 ban hành kèm theo quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 14/07/2004
của Thủ tướng chính phủ (Chương trình 130/CP);

3. Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 –
2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 18/08/2011 của Thủ
tướng chính phủ;

f. Về bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư

1. Hiến pháp năm 1992, được bổ sung, sửa đổi năm 2001 (Điều 75); 

2. Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Điều 5); 

3. Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12
ngày 18/06/2009 (Điều 8 và Điều 9); 

4. Nghị quyết 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người
Việt Nam ở nước ngoài.

5. Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 25/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc
thành lập Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài 

6. Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
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B. CÁC HIỆP ĐịNH, THỏA THUậN QUỐC Tế TRONG LĩNH VựC DI CƯ

a. xuất nhập cảnh, cư trú

1. Thỏa thuận ngày 9/6/1994 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương
quốc Hà Lan về những công dân Việt Nam rời CHLB Séc và Xlô-va-ki-a trước đây
sang Hà Lan;

2. Hiệp định ngày 21/07/1995 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ
CHLB Đức về việc nhận trở lại công dân Việt Nam (kèm theo Nghị định thư thực
hiện Hiệp định);

3. Bản ghi nhớ ngày 4/10/1995 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ca-
na-đa về nhận trở lại công dân hai nước; 

4. Bản ghi nhớ ngày 15/06/2001 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ
Ôx-trây-li-a về nhận trở lại công dân hai nước;

5. Hiệp định ngày 22/04/2004 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH
Ba Lan về việc chuyển giao và nhận trở lại công dân của hai nước (kèm theo Nghị
định thư thực hiện Hiệp định);

6. Bản ghi nhớ ngày 28/10/2004 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về các vấn đề di cư;

7. Hiệp định ngày 20/01/2006 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH
Xlô-va-ki-a về nhận trở lại công dân hai nước;

8. Hiệp định ngày 12/09/2006 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Thụy
Sỹ về nhận trở lại công dân hai nước;

9. Hiệp định ngày 04/07/2007 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Na
Uy về nhận trở lại công dân hai nước;

10. Hiệp định ngày 12/09/2007 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH
Séc về nhận trở lại công dân hai nước (kèm theo Nghị định thư thực hiện Hiệp định);

11. Hiệp định ngày 25/09/2007 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ U-
crai-na về nhận trở lại công dân hai nước

12.Hiệp định ngày 22/01/2008 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hợp
chủng quốc Hoa kỳ về nhận trở lại công dân Việt Nam

13.Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thụy Điển
về nhận trở lại công dân

14.Hiệp định ngày 27/10/2008 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ LB
Nga về nhận trở lại công dân và Nghị định thư thực hiện Hiệp định
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15.Bản ghi nhớ ngày 19/01/2009 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính
phủ Vương quốc Bỉ về các vấn đề di cư

16.Bản ghi nhớ ngày 8/07/2011 giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nội
vụ, Hải ngoại, Địa phương và Nhập cư nước Cộng hòa Pháp về Hợp tác trong lĩnh
vực nhận trở lại công dân cư trú bất hợp pháp

b. Di cư lao động

* Hợp tác đa phương

1. Công ước Quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả người lao động di trú và thành viên
gia đình họ (được Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua theo Nghị quyết
A/RES/45/158 ngày 18/12/1990 theo Nghị quyết số 45/158);

2. Tuyên bố Băng-Cốc về Di cư trái phép khu vực Châu Á – Thái bình dương ngày
23/4/1999;

3. Khuyến nghị chung Số 26 của Uỷ ban CRDAW về lao động di trú nữ, 2005;

4. Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú, được
thông qua Hội nghị Cấp cao ASEAN ngày 19/2/2007;

5. Thoả thuận giữa Hiệp hội các nước Đông nam Á (ASEAN) và Tổ chức Lao động
quốc tế (ILO) ngày 20/03/2007 về tăng cường hợp tác sử dụng lao động;

6. Hiến chương của Hiệp hội các nước ASEAN, 2008;

7. Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di cư ngày
13/01/2007 tại Cebu, Phi-lip-pin

* Hợp tác song phương

1. Hiệp định về việc cử và tiếp nhận công dân Việt Nam sang làm việc tại các xí nghiệp
tiếp nhận tại Liên bang Nga;

2. Bản thoả thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHD-
CND Lào về việc cử và tiếp nhận chuyên gia Việt Nam đi làm việc tại Lào;

3. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà
Séc về sự làm việc hỗ tương của công dân Việt Nam và công dân Séc;

4. Hiệp định hợp tác lao động giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào;

5. Hiệp định giữa Chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Ucraina
về việc làm hỗ tương và bảo đảm xã hội của công dân hai nước;

6. Nghị định thư sửa đổi bổ sung Hiệp định hợp tác lao động giữa Chính phủ CHXHCN
Việt Nam và CHDCND Lào;
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7. Thoả thuận giữa Văn phòng kinh tế văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội và Văn phòng Kinh
tế Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc về việc gửi và tiếp nhận lao động Việt Nam làm
việc theo hợp đồng;

8. Bản ghi nhớ về việc tuyển dụng lao động Việt Nam giữa Chính phủ nước CHXHCN
Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a;

9. Hiệp định giữa nước Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta
về quy định tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc tại Ca-ta;

10. Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐTBXH Việt Nam và Tổ chức Công nghệ công nghiệp Hàn
Quốc về việc đưa kỹ sư Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc;

11. Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐTBXH Việt Nam và Bộ Lao động Hàn Quốc về việc đưa lao
động sang làm việc tại Hàn Quốc (hiệu lực 2 năm);

12. Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐTBXH Việt Nam và Bộ Lao động và Chính sách xã hội Cộng
hoà Bun-ga-ri về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động và xã hội;

13. Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐTBXH Việt Nam và Bộ Lao động, các vấn đề xã hội và gia
đình nước cộng hoà Xlô-va-ki-a về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc
làm và xã hội;

14. Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Nguồn
nhân lực Vương quốc Ô-man hợp tác trong lĩnh vực nguồn nhân lực;

15. Bản Ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động
và Chính sách xã hội Cộng hoà Bun-ga-ri về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao
động và Xã hội;

16. Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ
Liên bang Nga về việc công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm
việc có thời hạn tại Liên bang Nga và công dân Liên bang Nga làm việc có thời hạn
tại nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

17. Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính
phủ các Tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE) trong lĩnh vực nhân lực;

18. Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào về việc cử và tiếp
nhận chuyên gia Việt Nam đi làm việc tại Lào;

19. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Ca-dắc-xtan
về việc công dân Việt Nam sang làm việc có thời hạn tại CH Ca-dắc-xtan và công
dân CH Ca-dắc-xtan làm việc có thời hạn tại CHXNCH Việt Nam;
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20. Bản Ghi nhớ giữa Bộ Phát triển, Giáo dục và Việc làm Bang Saskatchewan, Ca-na-
đa và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam về việc hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm và nguồn nhân lực;

21. Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐTBXH Việt Nam và Bộ Lao động Hàn Quốc về việc đưa lao
động sang làm việc tại Hàn Quốc (ký gia hạn);

c. Về quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài

1. Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và nước Cộng hoà Pháp;

2. Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và Vương quốc Đan Mạch;

3. Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và Cộng hòa I-ta-li-a;

4. Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và Ai-len;

5. Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và Vương quốc Thụy Điển;

6. Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và Cộng đồng nói tiếng Pháp Vương quốc Bỉ;

7. Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và Cộng đồng nói tiếng Đức Vương quốc Bỉ;

8. Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và Cộng đồng nói tiếng Hà Lan Vương quốc Bỉ;

9. Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;

10. Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và Ca-na-đa;

11. Thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec (Ca-na-đa);

12. Thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ôn-ta-ri-ô (Ca-na-đa);

13. Thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và Chính phủ British Columbia (Ca-na-đa);
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14. Thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và Chính phủ Alberta (Ca-na-đa);

15.Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và Liên bang Thụy Sỹ;

16. Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và Vương quốc Tây Ban Nha;

17. Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trên lĩnh vực nuôi con nuôi.

d. Về phòng, chống mua bán người

1. Nghị định thư về chống buôn bán người di trú qua đường bộ, đường biển và đường
không, bổ sung Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm xuyên quốc gia,
2000;

2. Tuyên bố ASEAN về chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, thông
qua ngày 29/11/2004 tại Viên Chăn, Lào. 

3. Hiệp định ngày 10/10/2005 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ
Hoàng gia Căm-pu-chia về hợp tác song phương để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ
và trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán

4. Hiệp định ngày 24/03/2008 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ
Vương quốc Thái Lan về hợp tác song phương nhằm loại trừ nạn buôn bán người,
đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán;

5. Hiệp định ngày 03/11/2010 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước
CHDCND Lào về hợp tác phòng chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn
bán;

6. Hiệp định ngày 15/09/2010 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ
CHND Trung Hoa về tăng cường hợp tác phòng chống buôn bán người; 

7. Thỏa thuận hợp tác ngày 03/12/2009 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính
phủ Hoàng gia Căm-pu-chia về quy trình chuẩn trong xác định và hồi hương các
nạn nhân bị buôn bán trở về.
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PHụ LụC III: DANH MụC HIỆP ĐịNH LãNH Sự GIữA VIỆT NAM VÀ
CÁC NƯỚC (TÍNH ĐếN NăM 2010)
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Ngày ký

28/12/1987

27/09/1979

01/10/1979

31/08/1971

11/10/1979

26/11/1990

20/11/1985

29/09/1978

03/12/1979

06/09/1983

21/12/1981

14/02/1980

08/06/1994

08/07/1995

27/02/1997

19/10/1998

29/07/2003

07/04/2008

31/7/1980

21/6/1980

3/12/1992

11/7/1986

11/08/1979

20/4/1980

13/9/1985

01/11/1983

c

c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

14

15

14Hiện có hiệu lực với LB Nga

15Hiện có hiệu lực với Cộng hòa Séc và Cộng hòa Xlôvakia



PHụ LụC IV: DANH MụC HIỆP ĐịNH TƯơNG TRợ TƯ PHÁP VỀ HÌNH Sự,
DÂN Sự, THƯơNG MạI VÀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH GIữA
VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC (TÍNH ĐếN NăM 2010)

HIỆP ĐịNH CHUyểN GIAO NGƯờI Bị KếT ÁN / DẪN Độ

(Tính đến tháng 8/2010)
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Ngày ký 

1

2

3

4

5

An-giê-ri 

 

 

 

Thái Lan 

14/04/2010

15/09/2003

29/05/2009

13/10/2008

03/03/2010

 

19/04/2005

30/08/2010

11/12/2009

19/07/2010

 



DANH MụC HIỆP ĐịNH TƯơNG TRợ TƯ PHÁP 11/03/1996 
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Tên điều ướcTên nước Ngày ký Ngày có hiệu lực

08/10/2007

14/04/2010

14/04/2010

13/01/2009

22/03/1993

14/09/2000

03/10/1986

30/11/1984

12/04/2010

15/09/2003

18/01/1985

Ấn Độ 

An-giê-ri 

An-giê-ri 

Anh 

Ba Lan 

Bê-la-rút 

Bun-ga-ri 

Cu Ba 

Đài Loan 

Trung Quốc 

Hàn Quốc 

Hung-ga-ri 

 

  11/17/2008

Chưa có hiệu lực 

Chưa có hiệu lực

  30/09/2009

  18/01/1995

  18/10/2001

Đang có hiệu lực

Đang có hiệu lực

  19/04/2005

Đang có hiệu lực 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Hiệp định về tương trợ tư pháp về 
hình sự

Hiệp định tương trợ tư pháp 
về hình sự

Hiệp định tương trợ tư pháp trong 
lĩnh vực dân sự và thương mại

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

Hiệp định tương trợ tư pháp về các 
vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp 
lý về các vấn đề dân sự, gia đình, lao 
động và hình sự

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn 
đề dân sự, gia đình và hình sự

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn 
đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự

Thỏa thuận tương trợ tư pháp trong lĩnh 
vực dân sự và thương mại

Hiệp định về tương trợ tư pháp về 
hình sự

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn 
đề dân sự, gia đình và hình sự
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Lào

        Liên Xô 

       Mông Cổ 

          Nga 

          Nga 

Pháp

Tiệp Khắc

 

Triều Tiên

Trung Quốc

U-crai-na

ASEAN

Hiệp định về tương trợ tư 
pháp về dân sự và hình sự

Hiệp định tương trợ tư pháp 
và pháp lý về các vấn đề dân 
sự, gia đình và hình sự

Hiệp định tương trợ tư pháp 
về các vấn đề dân sự, gia 
đình và hình sự

Hiệp định tương trợ tư pháp 
và pháp lý về các vấn đề dân 
sự và hình sự
Nghị định thư bổ sung Hiệp 
định tương trợ tư pháp và 
pháp lý về các vấn đề dân sự 
và hình sự 

Hiệp định tương trợ tư pháp 
và pháp lý về dân sự và hình 
sự 

Hiệp định về tương trợ tư 
pháp trong các vấn đề dân 
sự và hình sự  

Hiệp định tương trợ tư pháp 
về các vấn đề dân sự và hình 
sự 

Hiệp định tương trợ tư pháp 
và pháp lý về các vấn đề dân 
sự và hình sự  

Hiệp định khung giữa các 
nước ASEAN về tương trợ tư 
pháp trong lĩnh vực hình sự*
(*): Hiệp định khung này 
được coi là chuẩn mực khi 
các nước trong khối ASEAN 
ký từng Hiệp định song 
phương về tương trợ tư pháp 
trong lĩnh vực hình sự)

Hiệp định tương trợ tư pháp 
về các vấn đề dân sự 

(Nga kế thừa)

06/07/1998

10/12/1981

17/04/2000

25/08/1998

23/04/2003

24/02/1999

12/10/1982

04/05/2002

19/10/1998

06/04/2000

29/11/2004

19/02/2000 

10/10/1982 

13/06/2002 

Đã phê chuẩn 

Chưa phê chuẩn 

01/05/2001 

16/04/1984 

24/02/2004 

25/12/1999 

19/08/2002 

(Séc và Slô-va-ki-a kế thừa) 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



PHụ LụC V: DANH  SÁCH  CÁC  QUỐC  GIA  Đã  Ký  CÔNG  ƯỚC
LIêN HợP QUỐC VỀ QUyỀN CỦA NGƯờI LAO ĐộNG
DI CƯ VÀ GIA ĐÌNH Họ
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Tên quốc gia Ngày ký Ngày phê chuẩn 
hoặc gia nhập

Albania 5/1/2007

Algeria 21/4/2005

Argentina 10/8/2004 23/2/2007

Azerbaijan 11/01/1999

Bangladesh 07/10/1998

Belize 14/11/2001

Benin 15/09/2005

Bolivia 16/10/2000

Bosnia 13/12/1996

Burkina Faso 16/11/2001 26/11/2003

Cambodia 27/09/2004

Cameroon 15/12/2009

Cape Verde 16/09/1997

Chile 24/09/1993 21/03/2005

Colombia 24/05/1995

Comoros 22/09/2000

Congo 29/09/2008

Ecuador 05/02/2002

Egypt 19/02/1993

El Salvador 13/09/2002 14/03/2003

Gabon 15/12/2004

Ghana 07/09/2000 07/09/2000

Guatemala 07/09/2000

Guinea 07/09/2000

Guinea – Bissau 12/09/2000

Guyana 15/09/2005 07/07/2010

Honduras 09/08/2005
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Ngày ký

Kyrgyzstan 29/09/2003

Lesotho 24/09/2004 16/09/2005

Liberia 22/09/2004

Libyan Arab Jamahiriya 18/06/2004

Mali 05/06/2003

Mauritania 22/01/2007

Mexico 22/05/1991 08/03/1999

Montenegro 23/10/2006

Mococco 15/08/1991 21/06/1993

Nicaragua 26/10/2005

Niger 18/03/2009

Nigeria 27/07/2009

Paraguay 13/09/2000 23/09/2008

Peru 22/09/2004 14/09/2005

Philippines 15/11/1993 05/07/1995

Rwanda 15/12/2008

Sao Tome and Principe 06/09/2000

Senegal 09/06/1999

Serbia 11/11/2004

Seychelles 15/12/1994

Sri Lanka 11/03/1996

Syrian Arab Republic 02/06/2005

Tajikistan 07/09/2000 08/01/2002

Timor-Leste 30/01/2004

Togo 15/11/2001

Turkey 13/01/1999 27/09/2004

Uganda 14/11/1995

Uruguay 15/02/2001

Indonesia

Jamaica

22/09/2004

25/09/2008 25/09/2008
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban chỉ đạo 130/CP, Số 421/BCA-VPTT 130/CP, Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện
Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (2004-
2009). Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2009.

2. Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE, Thực trạng về lao động Việt
Nam đi làm việc theo hợp đồng tại các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Báo
cáo tại Hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về đưa người lao động đi
làm việc ở nước ngoài” do Uỷ ban về Các vấn đề Xã hội, Văn phòng quốc hội tổ chức
ngày 7/8/2009, Hà Nội.

3. Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta, Tình hình thị trường lao động Ca-ta
6 tháng đầu năm 2009. Báo cáo tại Hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài” do Uỷ ban về Các vấn đề Xã hội, Văn phòng
quốc hội tổ chức ngày 7/8/2009, Hà Nội.

4. Bộ Chính trị, “Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011”  Kết
luận số 02-KL/TW ngày 16/3/2011. Hà Nội, 2011. 

5. Bộ Công an, Hệ thống văn bản pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh nhân dân.
NXB Lao động – Xã hội. Hà Nội, 2008.

6. Bộ Công an, Báo cáo kết quả khảo sát về phòng chống buôn bán người tại Hàn Quốc
và Trung Quốc (Đài Lo   cục Cảnh sát phòng chống Tội phạm, Hà Nội, tháng 12/2010.

7. Bộ Giáo dục-Đào tạo, Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về tổ chức và
hoạt động của nhà trường. Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục-Đào tạo, Hà Nội, tháng 12/2009.

8. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hệ thống văn bản mới về người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. NXB Lao động – Xã hội. Hà Nội, 2007.

9. Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự, Tình hình quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài. Báo
cáo tại Hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về đưa người lao động đi
làm việc ở nước ngoài” do Uỷ ban về Các vấn đề Xã hội, Văn phòng quốc hội tổ chức
ngày 7/8/2009, Hà Nội, 2009.

10. Bộ Tư pháp, Tìm hiểu các chuẩn mực quốc tế và pháp luật của một số nước về phòng,
chống buôn bán người. NXB Tư pháp, Hà Nội - 2010

11. Bộ Tư pháp, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Cẩm nang pháp luật quốc tế và quốc
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