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ABSTRACT 

The Mekong Delta is one of regions with high rates of out-migration in 
Vietnam. However, the majority of out-migrants from rural areas has 
limitations in professional knowledge and skills, and their livelihoods so 
are highly vulnerable. This research is aimed at (1) assessing livelihood 
vulnerability among rural out-migrants and (2) suggesting solutions for 
mitigating livelihood vulnerability among this group. The Sustainable 
Livelihood Framework is used to create a livelihood vulnerability index 
for this study. The findings show that the out-migrants have limited 
livelihood assets and high vulnerability index of 0.71. In order to mitigate 
livelihood vulnerability, it is crucial to improve the educational level of 
out-migrants and to provide training courses to this group, as well as 
encouraging their involvement in mass organizations. In addition, negative 
impacts of policies on vulnerable groups must also be taken into account. 

TÓM TẮT 

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những khu vực của cả nước có tỷ 
lệ di cư lao động cao. Tuy nhiên, một bộ phận lớn lao động di cư xuất phát 
từ khu vực nông thôn với kỹ năng và kiến thức chuyên môn còn hạn chế đã 
làm cho sinh kế dễ bị tổn thương. Nghiên cứu được thực hiện nhằm (1) 
đánh giá thực trạng và tính dễ bị tổn thương sinh kế và (2) đề xuất những 
giải pháp để hạn chế tính dễ bị tổn thương của lực lượng lao động di cư 
này. Bằng cách sử dụng khung sinh kế bền vững để đánh giá chỉ số dễ bị 
tổn thương, kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn vốn sinh kế của nhóm lao 
động di cư này còn rất hạn chế, chỉ số dễ bị tổn thương về sinh kế cao 
0,71. Để giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương cần quan tâm đến nâng cao trình 
độ học vấn và đào tạo nghề cho lực lượng lao động di cư cũng như khuyến 
khích sự tham gia của lao động di cư vào các tổ chức. Bên cạnh đó, cần 
quan tâm hơn đối với các nhóm dễ bị tổn thương do tác động tiêu cực của 
chính sách. 

 

1 GIỚI THIỆU 

Theo số liệu Báo cáo về điều tra lao động và 
việc làm của Tổng cục thống kê (2012a), tổng dân 
số của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 
2012 là 17,39 triệu dân (chiếm khoảng 19,5% cả 
nước), trong đó có 10,4 triệu người trong độ tuổi 

lao động. Lực lượng lao động ở ĐBSCL tăng đều 
qua các năm, hằng năm có thêm khoảng 170 ngàn 
lao động mới, điều này đã đặt ra một vấn đề lớn về 
giải quyết việc làm, đặc biệt khu vực nông thôn do 
phần lớn lực lượng lao động hiện nay thuộc khu 
vực nông thôn, chiếm khoảng 76% hay 7,96 triệu 
lao động. 
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Mặc dù, tỷ trọng lực lượng lao động ở khu vực 
nông thôn cao hơn so với khu vực thành thị nhưng 
tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị lại cao hơn so 
với khu vực nông thôn, cụ thể là năm 2012 lần lượt 
là 2,87% và 1,94%. Nhưng tính chất việc làm ở 
khu vực nông thôn là thời vụ và thời gian nông 
nhàn khá nhiều, điều này được thể hiện qua tỷ lệ 
thiếu việc làm ở khu vực nông thôn năm 2011 cao 
hơn so với khu vực thành thị (5,07% hay 318 ngàn 
người so với 3,02% hay 53,1 ngàn người) và thu 
nhập bình quân trên lao động ở khu vực nông thôn 
cũng thấp hơn so với thành thị (2,36 triệu so với 
2,88 triệu đồng) (Tổng cục thống kê, 2011). Từ đây 
góp phần cho thấy được lý do tại sao trong thời 
gian gần đây một lượng lớn lực lượng lao động 
nông thôn di cư sang các khu đô thị do lực “kéo” 
về thu nhập hấp dẫn và lực “đẩy” là thu nhập ở khu 
vực nông thôn thấp và tỷ lệ thiếu việc làm cao. 

Di cư lao động là một hoạt động đóng vai trò 
rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã 
hội như góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết 
việc làm cũng như cung cầu lao động (Võ Thanh 
Dũng, 2010). Theo báo cáo của Huy và ctv (2011) 
cho thấy ở ĐBSCL hiện tượng di cư lao động bao 
gồm di cư trong khu vực và ngoài khu vực, trong 
đó di cư ngoài khu vực ĐBSCL chiếm hơn 73% và 
trong khu vực chỉ chiếm khoảng 27%. Theo kết 
quả Niên giám thống kê năm 2012 cho thấy tỷ lệ di 

cư ở khu vực ĐBSCL năm 2011 khoảng 9,6% và 
có xu hướng tăng qua các năm. Tuy nhiên trong 
thời gian gần đây, quá trình di cư này được đánh 
giá là “hỗn loạn” và thiếu tính bền vững mà chỉ 
mang tính tức thời làm cho sinh kế của một phần 
lớn nông hộ nông thôn bị xáo trộn do môi trường 
thu hút lao động không tạo điều kiện cho lao động 
bám trụ mà lại đào thải mạnh mẽ lực lượng lao 
động nông thôn có khả năng thích nghi kém 
(Nguyễn Thị Lan Hương, 2008). 

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn rất ít các 
nghiên cứu đánh giá liên quan đến tính dễ bị tổn 
thương về sinh kế của nhóm lao động này để đề 
xuất giải pháp góp phần giảm nhẹ tính dễ bị tổn 
thương và nâng cao năng lực thích ứng của họ. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Khung lý thuyết 

Trước khi quá trình di cư xảy ra, nông hộ sẽ 
chịu sự tác động mạnh mẽ của lực hút (việc làm, 
thu nhập cao, môi trường sống ở đô thị,…) và lực 
đẩy (thiếu việc làm, thu nhập thấp, gánh nặng về 
gia đình,…) (Võ Thanh Dũng, 2010; Lê Xuân Bá, 
2006),  hay nói cách khác là bối cảnh dễ bị tổn 
thương đã làm cho lao động phải chọn lựa giải 
pháp di cư nhằm đảm bảo sinh kế cho gia đình 
(Hình 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Khung sinh kế bền vững được sử dụng trong đánh giá tổn thương 

Nguồn: DFID, 2000; Peter, 2011 
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Do với trình độ chuyên môn và kỹ năng còn 
hạn chế nên khả năng thích nghi của lao động nông 
thôn về việc làm chưa cao. Từ đó, trong quá trình 
di cư đã nảy sinh một số hạn chế như sự đào thải 
do tính cạnh tranh cao trong công việc, hiệu suất 
công việc thấp, môi trường chính sách pháp luật 
không hỗ trợ đã làm cho một bộ phận lớn lao động 
trở thành lao động tự do và buộc họ phải quay trở 
lại nông thôn để tiếp tục hoạt động sinh kế và chỉ 
một bộ phận nhỏ lao động đã qua đào tạo về 
chuyên môn có khả năng thích nghi trong môi 
trường này và tạo được chiến lược sinh kế bền 
vững – có thể bám trụ và sinh sống tốt. 

Theo DFID (2000) định nghĩa thì nông hộ trong 
nghiên cứu là lao động di cư có năm nguồn vốn 
sinh kế (con người, tự nhiên, vật chất, xã hội và tài 
chính). Dựa trên các nguồn vốn này và ảnh hưởng 
bởi bối cảnh dễ bị tổn thương cũng như những tác 
động của chính sách, cơ cấu và tiến trình, nông hộ 
hình thành nên chiến lược sinh kế. Trong nghiên 

cứu này, chiến lược sinh kế của nông hộ chính là di 
cư lao động đến các khu công nghiệp và đô thị và 
bối cảnh dễ bị tổn thương là do môi trường làm 
việc mới với nhiều khó khăn như nhà ở, việc làm, 
thu nhập không ổn định, thiếu kiến thức chuyên 
môn,… cũng như những yếu tố “đẩy” và “kéo” 
khác,… Do vậy, việc đánh giá tính dễ bị tổn 
thương hay năng lực thích ứng của lao động di cư 
và chuyển dịch từ nông nhiệp sang phi nông 
nghiệp, hay đi đến các khu đô thị, khu công nghiệp 
sẽ bao gồm việc đánh giá năm nguồn lực trong bối 
cảnh dễ bị tổn thương mà lao động đã và đang gặp 
phải trong quá trình di cư này. 

2.2 Phạm vi không gian nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu tại hai tỉnh An 
Giang và Kiên Giang vì đây là hai tỉnh có tỷ lệ lao 
động trong nông nghiệp và tỷ lệ di cư lao động cao 
nhất nhì của ĐBSCL. Với tỉnh An Giang tỷ lệ di cư 
lao động là 16% trong năm 2012 và Kiên Giang là 
15,2% (Tổng cục thống kê, 2012a) (Bảng 1). 

Bảng 1: Tỷ lệ di cư lao động các tỉnh ĐBSCL (đơn vị: %) 

  2005 2009 2010 2011 
ĐBSCL 2.6 9.3 10.2 9.6 
An Giang 3.5 11 11.9 16 
Kiên Giang 3.4 9.3 14.5 15.2 
Bạc Liêu 2.6 10.8 13.2 9.6 
Long An 6.5 9.9 9.0 7.7 
Tiền Giang 5.3 11.7 9.2 9.5 
Trà Vinh 2.7 14.5 9.1 12.7 
Đồng Tháp 5.7 11.5 10.7 11.1 
Cần Thơ 5.5 9.5 11.5 11 
Hậu Giang 4.0 10.8 10.9 5.4 
Sóc Trăng 4.3 11.4 12.7 14.8 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2012a

2.3 Phương pháp thu thập số liệu 

Trong hai tỉnh thuộc địa bàn nghiên cứu của đề 
tài sẽ chọn ra các huyện đại diện có tỷ lệ di cư hay 
di cư lao động cao nhất theo đề xuất của cán bộ địa 
phương trong cuộc họp triển khai đề tài để thực 
hiện điều tra và thu thập số liệu. Đối với tỉnh An 
Giang huyện Chợ Mới được chọn làm địa điểm 
nghiên cứu trong khi đó tỉnh Kiên Giang, ba huyện 
được chọn thực hiện nghiên cứu là U Minh 
Thượng, Tân Hiệp và Hòn Đất. Cụ thể tiến trình 
điều tra như sau: 

Phương pháp Đánh giá nông thôn có sự 
tham gia (PRA), theo Nguyễn Duy Cần và ctv 
(2009), phương pháp này được áp dụng để đánh 
giá tính dễ bị tổn thương của chiến lược sinh kế 
của lao động di cư nông thôn, những thuận lợi và 

khó khăn trong quá trình di cư, các tiêu chí quyết 
định đến tính dễ bị tổn thương hay năng lực thích 
ứng của lao động di cư cũng như tầm quan trọng 
của từng tiêu chí trong năng lực thích ứng. Hai 
công cụ chính được sử dụng là phỏng vấn chuyên 
gia (KIP) và thảo luận nhóm, hai công cụ này được 
thực hiện ở các cấp độ và đối tượng khác nhau: 
chính quyền địa phương cấp huyện (bao gồm 
Phòng lao động và Hội phụ nữ cũng như Đoàn 
thanh niên có thể cung cấp các thông tin về tình 
hình di cư lao động và các tiêu chí về năng lực 
thích ứng hay tính dễ bị tổn thương cũng như 
những chính sách của nhà nước), chính quyền địa 
phương cấp xã, công ty và cấp cộng đồng (với các 
đối tượng là hộ nghèo, trung bình và khá/giàu). 
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Điều tra nông hộ: Sử dụng bảng câu hỏi có cấu 
trúc để tiến hành thu thập thông tin về thực trạng 
nguồn vốn sinh kế nông hộ có lao động di cư, các 
yếu tố quyết định đến di cư lao động, những thuận 
lợi và khó khăn trong quá trình di cư cũng như để 
đánh giá tính bền vững hay nói cách khác là khả 
năng đáp ứng về di cư lao động. Hộ được điều tra 
là những hộ có thành viên di cư lao động và có khả 
năng cung cấp các thông tin về lao động di cư cũng 
như các nguồn vốn sinh kế của gia đình. Tổng quan 
sát mẫu thực hiện điều tra là 200, sau quá trình làm 
sạch số liệu, tổng mẫu được sử dụng cho phân tích 
là 185 quan sát mẫu. 

2.4 Phương pháp phân tích số liệu 

Tính dễ bị tổn thương dùng để xác định đặc 
điểm của một người hoặc một nhóm người và hoàn 
cảnh sống của họ có ảnh hưởng đến khả năng ứng 
phó, chống chịu và phục hồi từ tác động của một 
mối hiểm họa nào đó (Bình, 2011; Adger, 2006; 
Wisner và ctv, 2004; Adger et al, 2004; Adger et 
al, 2001). Tính dễ bị tổn thương bao gồm ba thành 
phần: tính biểu hiện, tính nhạy cảm và năng lực 
ứng phó với hiểm họa. Tuy nhiên, do trong nghiên 
cứu này sử dụng Khung sinh kế bền vững để thiết 
lập các chỉ tiêu về năng lực thích ứng dưới sự tác 
động của các yếu tố bên ngoài. Do vậy, các chỉ tiêu 
này đã bao gồm tính biểu hiện hay bị ảnh hưởng và 
tính nhạy cảm của nông hộ. Tóm lại, trong nghiên 
cứu này tính dễ bị tổn thương được định nghĩa là 
đối ngược với năng lực thích ứng. Khi năng lực 
thích ứng cao thì hộ sẽ ít bị tổn thương và ngược 
lại. Hay nói cách khác, mối quan hệ giữa tính dễ bị 
tổn thương và năng lực thích ứng được mô tả theo 
công thức sau: 

Tính dễ bị tổn thương (VI) = 1 – Năng lực thích 
ứng (ACI)              (1) 

Như vậy, để tính được chỉ số dễ bị tổn thương 
(VI), nghiên cứu sẽ tập trung tính chỉ số năng lực 
thích ứng (ACI). 

Do các tiêu chí này được đánh giá và đo lượng 
ở những thang đo khác nhau nên trước khi tính chỉ 
số về ACI, các tiêu chí sẽ được chuẩn hóa và sau 
đó tính theo nguyên tắc trung bình cộng theo như 
công thức tính chỉ số phát triển con người (HDI) 
của Anand và Sen năm 1994, cụ thể các công thức 
được mô tả như sau: 

SI In In / In In          (2) 

Trong đó  SIi: là những chỉ số được chuẩn hóa 
của tiêu chí i 

Ini: là chỉ số trung bình của tiêu chí i 

Inmax and Inmin:  là những chỉ số lớn nhất và bé 
nhất của tiêu chí i  

Sau khi từng tiêu chí đã được chuẩn hóa, tất cả 
tiêu chí của một nguồn vốn sinh kế sẽ được trung 
bình cộng để hình thành nên tiêu chí của từng 
nguồn vốn sinh kế (con người, xã hội, vật chất, tài 
chính và tự nhiên). Công thức tính chỉ số của các 
nguồn vốn như sau: 

IC ∑ SI /i                   (3) 

Trong đó ICj: là chỉ số của từng nguồn vốn 
sinh kế, j có giá trị từ 1 đến 5 

SIi: là giá trị được chuẩn hóa của từng tiêu chí 

i: là tổng số tiêu chí của một nguồn vốn sinh kế 

Sau khi tính được chỉ số của từng nguồn vốn 
sinh kế, chỉ số về năng lực thích ứng (ACI) được 
tính như sau. Chỉ số ACI sẽ được tính trung bình 
có trọng số theo tầm quan trọng của từng tiêu chí 
đóng góp vào năng lực thích ứng. Các giá trị trọng 
số này được thu thập từ phỏng vấn KIP và thảo 
luận nhóm, được đánh giá dựa theo thang điểm 10 
(một thang điểm quen thuộc của người dân nông 
thôn Việt Nam vì giống với cách cho điểm trong hệ 
thống giáo dục. Từ thang điểm 10 ta sẽ chuyển 
thành thang điểm 1 (từ 0 đến 1), trong đó 0 là thấp 
nhất và 1 là cao nhất. Cuối cùng, chỉ số về năng lực 
thích ứng được tính theo công thức sau: 

ACI ∑ W IC /∑     (4) 

Trong đó Wj: là trọng số của nguồn vốn sinh kế 
thứ j 

ICj: là chỉ số của từng nguồn vốn sinh kế thứ j 

Theo kết quả thực hiện PRA với cán bộ địa 
phương, người dân cũng như đại diện của công ty 
về tầm quan trọng của từng nguồn vốn sinh kế 
trong quá trình thích ứng của lao động di cư. Thang 
điểm được sử dụng trong quá trình thảo luận là 
thang điểm 10. Các giá trị về trọng số của các 
nguồn vốn sinh kế cụ thể là đối với nguồn vốn tài 
chính và con người có trọng số là 10, nguồn vốn xã 
hội và tự nhiên là 9 và vốn vật chất là 8. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Như đã được trình bày ở công thức (1), thay vì 
tính chỉ số tổn thương, nghiên cứu sẽ tập trung tính 
chỉ số năng lực thích ứng. Sau đó chỉ số về tính dễ 
bị tổn thương sẽ được tính. Kết quả nghiên cứu về 
các chỉ tiêu năng lực thích ứng của lao động di cư 
được thể hiện ở bảng sau: 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật: 32 (2014): 117-124 

 121 

Bảng 2: Tổng hợp các chỉ tiêu về năng lực thích ứng 

Vốn Tiêu chí Đơn vị Trị số thực Max Min Chỉ số thích ứng 

Con 
người 

Trình độ người di cư Lớp 7.43 15 0 0.496 
Kinh nghiệm di cư Năm 5.53 35 0.5 0.146 
Kỹ năng giao tiếp 1 đến 5 2.89 5 1 0.473 
Kiến thức xã hội 1 đến 5 2.88 5 1 0.471 
Lao động chính Người 3 8 1 0.287 
Lao động phụ thuộc Người 1.5 4 0 0.382 

Chỉ số IC về vốn con người 0.376 
Chỉ số IC về vốn con người có trọng số 0.376 
Chỉ số tổn thương về con người 0.624 
Tự 
nhiên 

Diện tích đất Ha 0.94 6 0 0.157 
Đất bình quân đầu người Ha 0.21 1.89 0 0.112 

Chỉ số IC về vốn tự nhiên 0.13 
Chỉ số IC về vốn tự nhiên có trọng số 0.12 
Chỉ số tổn thương về tự nhiên 0.88 
Vật 
chất 

Phương tiện sản xuất nông nghiệp 1 đến 5 2.25 5 1 0.312 
Phương tiện phục vụ di cư 1 đến 5 2.29 4 1 0.429 

Chỉ số IC về vốn vật chất 0.371 
Chỉ số IC về vốn vật chất có trọng số 0.297 
Chỉ số tổn thương về vật chất 0.703 

Xã hội 
% hộ có thành viên tham gia trong 
các tổ chức 

% 
15.4 100 0 0.154 

Mạng lưới xã hội 1 đến 5 2.3 4 1 0.434 
Chỉ số IC về vốn xã hội 0.295 
Chỉ số IC về vốn xã hội có trọng số 0.265 
Chỉ số tổn thương về xã hội 0.735 

Tài 
chính 

% hộ với tổng thu nhập từ di cư nhỏ 
hơn 50% trong tổng thu nhập hộ 

% 
30.2 100 0 

0.301 

Tổng thu nhập hộ Triệu  93.62 600 13 0.137 
Tổng thu nhập từ di cư Triệu 56.13 210 13 0.219 
Tiếp cận tín dụng 1 đến 5 2.6 5 1 0.399 
% hộ với thu nhập ổn định % 65.4 100 0 0.654 

Chỉ số IC về vốn tài chính 0.342 
Chỉ số IC về vốn tài chính có trọng số 0.342 
Chỉ số tổn thương về tài chính 0.658 

Nguồn: Kết quả phân tích dựa trên số liệu điều tra năm 2013, n=185 

Từ kết quả nghiên cứu ở bảng trên cho thấy 
năng lực thích ứng của lao động di cư là rất thấp 
hay nói cách khác là tính dễ bị tổn thương cao. Cụ 
thể về từng nguồn vốn sinh kế cho thấy, đối với 
nguồn vốn con người và tài chính là hai nguồn vốn 
trong tổng số năm nguồn vốn sinh kế được đánh 
giá là quan trọng nhất nhưng chỉ số về năng lực 
thích ứng vẫn rất thấp, lần lượt là 0.376 và 0.342. 
Xét riêng về nguồn vốn con người, chỉ số năng lực 
thích ứng thấp là do trình độ của lao động di cư 
vẫn còn thấp, trung bình chỉ đạt hết lớp 7 và là lực 
lượng lao động trẻ nên kinh nghiệm vẫn còn thấp 
và ảnh hưởng đến năng lực thích ứng. 

Đối với nguồn vốn tài chính, chỉ số năng lực 
thích ứng thấp là do tổng thu nhập từ di cư giữa các 
thành viên dao động khá lớn, 50% dân số chỉ 
chiếm 26% tổng thu nhập (Nguyễn Thùy Trang, 
2013), do sự chênh lệch về trình độ giữa nhóm lao 
động đã qua đào tạo và chưa qua đào tạo, chỉ số 
này chỉ đạt 0.219 và do tổng thu nhập hay sự đa 
dạng về nguồn thu nhập của nông hộ vẫn còn thấp, 
làm cho tổng thu nhập thấp và chỉ số về tỷ lệ hộ có 
tỷ lệ thu nhập nhỏ hơn 50% từ di cư chỉ đạt 0.301. 
Kết quả này cho thấy cùng với trình độ tay nghề 
thấp nhưng sự phụ thuộc lớn của tổng thu nhập và 
di cư làm tăng thêm tính dễ bị tổn thương của lao 
động di cư. 
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Đối với nguồn vốn tự nhiên và xã hội là hai 
nguồn vốn có chỉ số thích ứng thấp nhất, lần lượt là 
0.12 và 0.265. Tính dễ bị tổn thương về nguồn vốn 
tự nhiên cao được thể hiện thông qua các chỉ số về 
diện tích đất bình quân đầu người thấp của lao 
động di cư thấp và điều này cũng dễ hiểu là do ít 
đất cùng với việc làm bị hạn chế do nhiều nguyên 
nhân khác nhau làm cho các hộ này quyết định di 
cư. Do nguồn vốn tự nhiên thấp, bị ảnh hưởng bởi 
các hoạt động phát triển như cơ giới hóa,... làm cho 
các hộ này di cư trong bối cảnh cạnh tranh việc làm 
cao và chưa đầy đủ về trình độ chuyên môn đã làm 
cho lực lượng này dễ bị tổn thương, cụ thể thông 
qua số lần thay đổi việc làm của các lao động di cư, 
có đến 90% lao động đã từng thay đổi việc làm ít 
nhất một lần (Nguyễn Thùy Trang, 2013).  

Đối với nguồn vốn xã hội, do di cư đến nơi mới 
nên nguồn vốn xã hội của các lao động bị hạn chế 
và tỷ lệ hộ có thành viên tham gia vào các hoạt 

động hội nhóm vẫn còn rất thấp làm cho khả năng 
tiếp cận về thông tin còn nhiều hạn chế. 

Tóm lại, chỉ số về tính dễ bị tổn thương của lao 
động di cư là khá cao 0.72 trên 1. Trong đó, nguồn 
vốn tự nhiên và xã hội là hai nguồn vốn thấp nhất 
và có ảnh hưởng lớn làm tăng tính dễ bị tổn 
thương. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu hai 
nguồn vốn con người và tài chính được đánh giá là 
rất quan trọng trong quá trình thích ứng hay làm 
giảm tính dễ bị tổn thương của lao động di cư vì 
hai nguồn vốn này sẽ góp phần sử dụng và làm 
tăng cường các nguồn vốn sinh kế còn lại trong dài 
hạn và cũng được đánh giá là nguồn vốn có thể dễ 
thay đổi hay bị can thiệp từ bên ngoài hơn là các 
nguồn vốn như vật thể và tự nhiên (Nelson et al, 
2010). Hình 2 sau sẽ thể hiện rõ hơn về giá trị tổn 
thương của từng nguồn vốn ảnh hưởng đến chỉ số 
tổn thương chung của lao động. 

 
Hình 2: Chỉ số tổn thương của năm nguồn vốn sinh kế 

Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu điều tra năm 2013, n = 185 

Tóm lại, do các nguồn vốn về sinh kế của lao 
động di cư còn hạn chế nên đã làm cho lao động dễ 
bị tổn thương trong quá trình di cư này. Về nguồn 
vốn xã hội, do thiếu thông tin và mạng lưới xã hội 
nơi di cư còn hạn chế nên gặp khó khăn trong thời 
gian đầu để thích ứng. Về vốn con người, do trình 
độ thấp, chưa qua đào tạo chuyên môn và nếu có 
thì chưa phù hợp với nhu cầu công việc nên gây ra 
nhiều khó khăn cho lao động di cư trong quá trình 

xin được việc làm phù hợp. Về nguồn vốn tài 
chính, do đa phần là hộ trung bình/nghèo bị tác 
động của quá trình phát triển như cơ giới hóa và 
thiên tai cũng như nguồn vốn sản xuất hạn chế nên 
đã di cư chưa chuẩn bị đầy đủ cho quá trình thích 
ứng, phần lớn thu nhập của lao động phụ thuộc 
hoạt động di cư, tuy nhiên tính chất thu nhập của 
hoạt động di cư tương đối ổn định hơn so với làm 
thuê nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp. Về vốn 
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tự nhiên, diện tích đất sản xuất rất hạn chế, phần 
lớn không đất sản xuất nên không đủ để nuôi sống 
gia đình. Cuối cùng, về vốn vật chất, nguồn vốn 
này vẫn còn thiếu, tuy nhiên không quá nghiêm 
trọng. Từ những kết quả này và kết quả PRA về 
các nguồn vốn sinh kế quan trọng ảnh hưởng đến 
năng lực thích ứng cho thấy, để cải thiện sinh kế 
của người dân di cư cần phải tập trung trước hết là 
cải thiện nguồn vốn tài chính và con người cho lao 
động di cư mặc dù chỉ số tổn thương của các yếu tố 
khác vẫn thấp. Lý do là vì vốn con người và tài 
chính là hai nguồn vốn quan trọng và có tác động 
chi phối cũng thay thế để tăng cường các nguồn 
vốn khác (Nelson et al., 2010). 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn vốn sinh kế 
của nhóm lao động dịch chuyển này còn rất hạn 
chế. Tính dễ bị tổn thương về sinh kế của lao động 
di cư là khá cao, 0,71. Xét về nguồn vốn con người 
thì trình độ học vấn của lao động di cư thấp, trung 
bình hết lớp 7 và tỷ lệ người phụ thuộc cao làm cho 
chỉ số về tính dễ bị tổn thương của nguồn vốn này 
lên đến 0,64. Đối với nguồn vốn tài chính cho thấy 
thu nhập bình quân của hộ còn thấp mặc dù trung 
bình là 93 triệu đồng/hộ hay 20 triệu/người/năm 
nhưng có khoảng cách lớn giữa các nhóm xã hội 
khác nhau với 50% dân số chỉ chiếm khoảng 26% 
tổng thu nhập, phần lớn các hộ phụ thuộc lớn vào 
thu nhập từ di cư và nguồn thu nhập kém đa dạng 
nên chỉ số tổn thương về nguồn vốn này là 0,658. 
Về nguồn vốn xã hội thì lao động di cư cho thấy sự 
yếu kém về mạng lưới xã hội, đặc biệt trong giai 
đoạn đầu của quá trình dịch chuyển và tỷ lệ hộ có 
sự tham gia vào các tổ chức còn hạn chế trong khi 
nó có tác động dương và có ý nghĩa đến tổng thu 
nhập (Tổng cục thống kê, 2012b), chỉ số tổn 
thương là 0,735. Đối với nguồn vốn tự nhiên cho 
thấy diện tích đất bình quân trên hộ thấp, khoảng 
0,94 ha hay 0,21 ha/người với chỉ số tổn thương 
cao nhất là 0,88 và nguồn vốn vật thể thì được 
đánh giá là kém quan trọng nhất (kết quả thực hiện 
PRA năm 2013) đối với quá trình thích ứng của lao 
động dịch chuyển nhưng chỉ số này cũng cho thấy 
tính dễ bị tổn thương cao 0,703.  

Các giải pháp để nâng cao năng lực thích ứng 
hay giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về sinh kế của 
lao động dịch chuyển thì trong thời gian tới cần 
quan tâm đến nâng cao trình độ học vấn đối với lao 
động trẻ và trình độ chuyên môn thông qua đào tạo 
nghề đối với lao động lớn tuổi, quá tuổi đi học để 
nâng cao năng lực cạnh tranh và thu nhập cho lao 
động cũng như khuyến khích sự tham gia của lao 

động dịch chuyển vào các tổ chức để nắm bắt các 
thông tin quan trọng và thiết yếu cho quá trình dịch 
chuyển. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn đối với các 
nhóm dễ bị tổn thương và tác động do quá trình 
phát triển hay tác động tiêu cực của chính sách. 
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