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LỜI TỰA1 

Đầu năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO). Điều này đã, đang, và sẽ mang đến nhiều cơ hội cho Việt Nam, 
nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức, đặc biệt trong việc đảm bảo chia sẻ 
lợi ích gia nhập WTO tới mọi người dân, bao gồm cả nhóm người nghèo và dễ bị tổn 
thương.

Trong bối cảnh này, ActionAid Việt Nam và Oxfam, những tổ chức làm việc lâu năm 
hỗ trợ người nghèo và thiệt thòi nhất ở Việt Nam, cùng với các đối tác địa phương, 
đã tiến hành thực hiện sáng kiến ‘Theo dõi Nghèo theo phương pháp cùng tham gia’ 
từ đầu năm 2007.

Sáng kiến này nhằm mục đích theo dõi hàng năm các kết quả giảm nghèo, gắn với
những thay đổi về sinh kế và tiếp cận thị trường của người nghèo và dễ bị tổn thương 
tại một số cộng đồng điển hình ở cả khu vực đô thị và nông thôn trên cả nước. Chúng 
tôi mong muốn đóng góp các khuyến nghị cho thảo luận chính sách tại cấp quốc gia, 
cũng như cho việc điều chỉnh và thiết kế các chương trình của ActionAid và Oxfam 
tại Việt Nam.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tài chính của Bộ Phát triển Vương quốc 
Anh (DFID) để tiếp tục thực hiện dự án này.

Chúng tôi hy vọng Quý vị sẽ tìm thấy những thông tin bổ ích trong báo cáo tổng hợp 
Theo dõi Nghèo đô thị vòng 4 này.

Thay mặt ActionAid Việt Nam

Hoàng Phương Thảo       
Trưởng Đại diện      

 

Lời tựa

1 Nghiên cứu này có sự đóng góp của nhiều tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, các ý kiến, quan điểm, kết luận và đề 
xuất trình bày trong nghiên cứu này không nhất thiết là quan điểm chính sách của ActionAid, Oxfam hay tổ chức và 
nhà nghiên cứu nào có tài liệu được trích dẫn trong báo cáo này.

Thay mặt Oxfam

Andy Baker 
Giám đốc
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LỜI CẢM ƠN

Báo cáo tổng hợp về theo dõi nghèo đô thị này là nỗ lực tập thể, và không thể hoàn 
thành nếu thiếu sự đóng góp quan trọng của rất nhiều người.   

Chúng tôi xin cảm ơn lãnh đạo và cán bộ của các tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt 
Nam (AAV) và  Oxfam đã đóng góp những ý kiến quí báu trong suốt các bước thiết 
kế, triển khai thực địa, và viết báo cáo. Một số cán bộ của ActionAid và Oxfam đã trực 
tiếp tham gia các chuyến thực địa, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm hữu ích 
về phương pháp và nội dung nghiên cứu. 

Chúng tôi xin cảm ơn sự cho phép và tạo điều kiện thuận lợi của UBND, các Sở ban 
ngành liên quan ở cấp thành phố và cấp quận, huyện nơi tiến hành đợt theo dõi 
nghèo đô thị vòng 4 năm 2011 này. Chúng tôi xin cảm ơn các thành viên Nhóm nòng 
cốt ở huyện Đông Anh (TP. Hà Nội), quận Kiến An (TP. Hải Phòng) và quận Gò Vấp (TP. 
Hồ Chí Minh) gồm cán bộ Sở ban ngành, các tổ chức đoàn thể ở cấp tỉnh và quận, 
huyện, các cán bộ phường, xã đã phối hợp chặt chẽ, dành nhiều thời gian và nỗ lực 
để hoàn thành công tác thực địa cũng như viết báo cáo theo dõi nghèo của từng 
điểm khảo sát. Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn các cán bộ khu phố, tổ dân phố, thôn 
xóm đã cùng tham gia và hỗ trợ công tác thực địa. Sự tham gia tích cực và điều phối 
nhịp nhàng của các đối tác địa phương của ActionAid gồm Trung tâm vì Người Lao 
động Nghèo (CWR) trực thuộc LĐLĐ thành phố Hải Phòng và Ban Quản lý Chương 
trình Phát triển AAV quận Gò Vấp trực thuộc UBND quận Gò Vấp (TP HCM) là rất quan 
trọng để đợt theo dõi nghèo đô thị này được thực hiện thành công. 

Cuối cùng, chúng tôi xin bày tỏ những lời cảm ơn chân thành nhất tới những người 
dân nghèo nam và nữ, những công nhân nhập cư, những thanh niên và trẻ em tại các 
tổ dân phố, thôn xóm đã dành thời gian chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong 
đời sống, những nhận xét, dự định và mong muốn trong tương lai của mình thông 
qua các cuộc thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu. Nếu không có sự tham gia tích cực 
của họ, đợt theo dõi nghèo này đã không thể thực hiện được.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người quan tâm2.  Chúng tôi xin chân 
thành cảm ơn. 

Nhóm tư vấn công ty Trường Xuân (Ageless)
Hoàng Xuân Thành (Trưởng nhóm), cùng với
Đinh Thị Thu Phương
Hà Mỹ Thuận
Đinh Thị Giang
Lưu Trọng Quang
Đặng Thị Thanh Hòa
Nguyễn Thị Hoa
Trương Tuấn Anh

 

2 Các ý kiến đóng góp có thể gửi cho: anh Hoàng Xuân Thành, Trưởng nhóm tư vấn, Giám đốc công ty Trường Xuân 
(Ageless): (04) 39434478 (văn phòng), 091 334 0972 (di động), emai: thanhhx@gmail.com; chị Dương Minh Nguyệt, Cán 
bộ chủ đề An ninh lương thực, ActionAid Việt Nam, (04) 39439866 máy lẻ 122, email: nguyet.duongminh@actionaid.org; 
và chị Hoàng Lan Hương, Cán bộ chương trình, Oxfam, (04) 39454362, máy lẻ 118, email: hlhuong@oxfam.org.uk.
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TỪ VIẾT TẮT

AAV ActionAid Quốc tế tại Việt Nam
BĐG Bình đẳng giới
BHXH Bảo hiểm xã hội
BHYT Bảo hiểm y tế
BTXH Bảo trợ xã hội
CLB Câu lạc bộ
CSHT Cơ sở hạ tầng
CSSKSS Chăm sóc sức khỏe sinh sản
CWR Trung tâm vì Người Lao động Nghèo
DTTS Dân tộc thiểu số
GD-ĐT Giáo dục - Đào tạo
HĐND Hội đồng Nhân dân
HIV/AIDS Hội chứng suy giảm miễn dịch
HN Hà Nội
HP Hải Phòng
KCN Khu công nghiệp
KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình
LĐLĐ Liên đoàn Lao động
LĐ-TBXH Lao động và Thương binh Xã hội
MDGs Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ
MTTQ Mặt trận Tổ quốc
NHCSXH Ngân hàng Chính sách Xã hội
NHTG Ngân hàng Thế giới
NN-PTNT Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
PCBLGĐ Phòng chống bạo lực gia đình
TCTK Tổng cục Thống kê
TH Tiểu học
THCS Trung học Cơ sở
THPT Trung học Phổ thông
TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh
UBND Ủy ban Nhân dân
UNDP Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
UPS-2009 Dự án “Hỗ trợ đánh giá sâu về tình trạng nghèo đô thị ở Hà Nội   
 và TP Hồ Chí Minh” do UNDP tài trợ từ năm 2009
VHLSS Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam
VSMT Vệ sinh môi trường
VSTBPN Vì sự tiến bộ của Phụ nữ
XĐGN Xóa đói giảm nghèo
XKLĐ Xuất khẩu lao động
WTO Tổ chức Thương mại Thế giới

1 USD ≈ 20.900 VNĐ hoặc đồng (tại thời điểm tháng 10/2011) 
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TÓM LƯỢC 

Sáng kiến theo dõi nghèo đô thị vòng 4 trong năm 2011, tiếp nối vòng 1 năm 2008, 
vòng 2 năm 2009 và vòng 3 năm 2010, do ActionAid và Oxfam phối hợp với các đối 
tác địa phương thực hiện tại 3 phường/xã thuộc thành phố Hà Nội, Hải Phòng và 
thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7/2011. Tại mỗi địa phương, một Nhóm nòng 
cốt theo dõi nghèo gồm đại diện các cơ quan, ban ngành đã được thành lập. Các 
thông tin thu được dựa trên thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu với sự tham gia của 512 
người (296 nữ) và phỏng vấn phiếu hỏi 180 công nhân nhập cư (107 nữ).

Nghèo có tính chất đa chiều, gồm các tiêu chí thu nhập (chi tiêu) và phi thu nhập. 
Những nỗ lực đo lường nghèo đa chiều của ngành thống kê thời gian qua khẳng 
định chất lượng cuộc sống của dân cư đô thị còn nhiều mặt hạn chế, mặc dù tỷ lệ 
nghèo theo thu nhập đã ở mức thấp. Người nhập cư thường có sức lao động, đến 
sống và làm việc tại các đô thị vì lý do kinh tế, nên tình trạng nghèo của người nhập 
cư sẽ trầm trọng hơn nhiều khi nhìn dưới góc độ nghèo đa chiều, thay vì chỉ nhìn 
dưới góc độ thu nhập.

Kết quả theo dõi nghèo đô thị năm 2011 tiếp tục khẳng định, thiếu nguồn nhân lực, 
thiếu khả năng chuyển đổi sinh kế, thiếu vốn xã hội, hạn chế trong tiếp cận dịch vụ 
công, môi trường sống kém tiện nghi và thiếu an toàn là những hạn chế, bất lợi cơ 
bản của người nghèo bản xứ. Người nhập cư nghèo còn chịu thêm bất lợi đặc thù về 
chi phí cuộc sống cao ở đô thị và thiếu hòa nhập xã hội. Đa số người nghèo bản xứ 
và nghèo nhập cư đều tiếp cận kém với hệ thống an sinh xã hội, do làm việc trong 
khu vực phi chính thức tuy năng động nhưng bấp bênh và nhiều rủi ro. Các nhóm 
nghèo đô thị rất đa dạng, mỗi nhóm lại có những khó khăn, hạn chế đặc thù và nguy 
cơ bị tổn thương riêng.

Người nghèo đô thị, bao gồm cả người bản xứ và người nhập cư, gặp nhiều bất lợi 
khi đối mặt với đa cú sốc, điển hình là lạm phát cao trong năm 2011. Giá cả tăng đã 
làm giảm sức mua, giảm chất lượng cuộc sống nhất là về dinh dưỡng và sức khỏe, 
giảm tiếp cận dịch vụ công, làm trầm trọng thêm các khó khăn cố hữu của người 
nghèo. Giá cả tăng cũng làm giảm mạnh tiền tiết kiệm và tiền gửi về nhà, gây bất 
ổn nghề nghiệp và căng thẳng trong quan hệ lao động của người nhập cư. Liên kết 
nông thôn - thành thị rất quan trọng với giảm nghèo nông thôn, do đó khó khăn 
của người nhập cư sẽ ảnh hưởng bất lợi đến giảm nghèo bền vững trên bình diện 
cả nước. 

Một số đề xuất thảo luận chính sách hướng tới giảm nghèo đô thị bền vững được rút 
ra từ đợt theo dõi nghèo đô thị vòng 4 năm 2011 như sau (tiếp nối các đề xuất đã nêu 
trong báo cáo theo dõi nghèo đô thị các vòng trước):

1. Đầu tư mạnh hơn cho chương trình giảm nghèo đô thị, dựa trên việc phân 
tích các yếu tố đa chiều của nghèo và nhấn mạnh tầm quan trọng của giảm 
nghèo đô thị với giảm nghèo nông thôn. Mặc dù nghèo về thu nhập đã ở mức 
thấp, chất lượng cuộc sống ở đô thị còn nhiều mặt hạn chế cần tập trung giải quyết, 
đặc biệt là tiếp cận hệ thống an sinh xã hội, nhà ở, dịch vụ nhà ở, giáo dục và y tế. 
Trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra và mối liên kết nông thôn - thành thị rất quan 
trọng với dân cư nông thôn thì chú trọng vào giảm nghèo đô thị còn nhằm hỗ trợ 
giảm nghèo nông thôn; do đó chương trình giảm nghèo đô thị cần có các chính sách 
mạnh mẽ và được phân bổ nguồn lực thích đáng hơn nữa. Cần thực hiện nghiêm túc 
hướng dẫn của Bộ LĐ-TBXH về rà soát nghèo với những hộ ở trên địa bàn từ 6 tháng 
trở lên, không phân biệt về tình trạng hộ khẩu và tình trạng cư trú (bổ sung hướng 
dẫn đối chiếu liên thông giữa nơi xuất cư và nơi nhập cư). Xây dựng một hệ thống 
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theo dõi, đánh giá thường xuyên tình trạng nghèo đa chiều (bổ sung cho cách đo 
lường nghèo đơn chiều theo thu nhập) nhằm thiết kế các chính sách an sinh xã hội 
hướng đến các nhóm khó khăn đặc thù.  

2.    Thiết kế các chính sách hỗ trợ thích hợp hướng đến cả người nghèo bản xứ 
và người nhập cư, nhằm tách rời việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản với tình trạng 
hộ khẩu. Người nhập cư là một bộ phận hữu cơ trong sự phát triển của các đô thị 
Việt Nam. Hỗ trợ người nhập cư góp phần đảm bảo các quyền cơ bản và thúc đẩy sự 
hòa nhập xã hội của họ. Vấn đề này cần có sự thay đổi trước hết từ quan điểm của 
các cơ quan lập chính sách, dựa trên nghiên cứu thấu đáo về vai trò của người nhập 
cư, hiểu rõ các khó khăn họ gặp phải, và phân tích tác động của chính sách hỗ trợ. 
Những tác động không mong muốn (ví dụ, gánh nặng về CSHT và quá tải dịch vụ 
công tại những nơi có đông người nhập cư) nên được coi là những thách thức cần 
vượt qua, không nên coi là lý do không ban hành chính sách hỗ trợ người nhập cư. 
Một số đề xuất cụ thể như sau:

 Qui hoạch đô thị dựa trên qui mô tổng dân số bao gồm cả người bản xứ và người 
nhập cư. Phân bổ ngân sách chi đầu tư và chi thường xuyên cho từng địa bàn 
cũng cần phù hợp với qui mô tổng dân số nhằm từng bước giải quyết sự quá tải 
của các dịch vụ nhà ở (chú trọng cấp thoát nước, vệ sinh môi trường), dịch vụ giáo 
dục và y tế, trong đó chú trọng ưu tiên các địa bàn chuyển đổi có đông người 
nghèo và người nhập cư.

 Hỗ trợ người nhập cư giảm chi phí cuộc sống tại đô thị. Thực hiện triệt để một 
số chính sách đã ban hành, như vận động và giảm thuế cho nhà trọ không tăng 
giá, bán điện theo giá qui định cho người thuê trọ… Nên thay các thủ tục rườm 
rà khó thực hiện trong chính sách bán điện cho người thuê trọ hiện nay (phải có 
giấy đăng ký tạm trú, hợp đồng thuê nhà, bảo lãnh tiền điện của chủ nhà) bằng 
đẩy mạnh sáng kiến “công tơ điện nạp thẻ trả trước” hoặc “đặt cọc tiền điện trước 
hàng tháng”…

 Xây dựng và thực hiện các đề án đồng bộ nhằm hỗ trợ người nghèo hành nghề tự 
do tại khu vực đô thị (theo từng nhóm buôn bán nhỏ, xe ôm, dịch vụ nhỏ…) cải 
thiện và chuyển đổi sinh kế.

 Cải thiện “vốn xã hội” của người nghèo bản xứ và người nhập cư bằng cách tạo cơ 
hội tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng, các dịch vụ tự giúp, sinh 
hoạt tổ nhóm, các hoạt động văn hóa, truyền thông về pháp luật và các kỹ năng 
sống với sự tham gia tích cực của các bên liên quan (chính quyền, tổ dân phố, các 
đoàn thể, công đoàn, doanh nghiệp). Thúc đẩy sự chia sẻ, tự giúp và hòa nhập của 
người nhập cư, có thể bắt đầu từ các mối quan hệ xã hội phi chính thức như nhóm 
đồng hương, nhóm bạn trọ.

 Chính sách quản lý đô thị hài hòa và giảm thiểu mâu thuẫn với sinh kế của người 
nghèo. Khi triển khai các chính sách quản lý đô thị cần nghiên cứu kỹ tác động 
đến sinh kế của những người làm nghề tự do, trực tiếp tham vấn những người bị 
ảnh hưởng để có biện pháp hỗ trợ phù hợp và hiệu quả.

 Về lâu dài, các chính sách vĩ mô hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, thúc đẩy trách nhiệm 
xã hội doanh nghiệp, thúc đẩy chính thức hóa các hoạt động thuộc khu vực phi 
chính thức… sẽ có tác dụng hỗ trợ người nghèo, người nhập cư giảm rủi ro về 
việc làm và tiếp cận tốt hơn với hệ thống an sinh xã hội.

3. Xây dựng hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện ở khu vực đô thị tiếp 
tục là đề xuất chủ đạo của đợt theo dõi nghèo đô thị vòng 4 năm 2011. Phù hợp với 
Hiến pháp và các cam kết quốc tế của Việt Nam, tiếp cận an sinh xã hội là một quyền 
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cơ bản của người dân. Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội là bước đi tất yếu nhằm 
hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống toàn 
diện (kinh tế, xã hội, môi trường) ở khu vực đô thị của Việt Nam. Một số đề xuất cụ 
thể như sau:

 Mở rộng đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên (theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP 
và Nghị định 13/2010/NĐ-CP và các văn bản liên quan) đến toàn bộ nhóm “nghèo 
đặc biệt khó khăn” (“nghèo lõi”) nhằm giúp họ đảm bảo mức sống tối thiểu. Cách 
xác định nhóm “nghèo đặc biệt khó khăn” có thể bằng tiêu chí thu nhập (theo 
chuẩn nghèo hiện hành) cộng với tiêu chí về nhân lực và việc làm (thiếu lao động, 
ốm đau dài ngày, có con nhỏ, làm nghề tự do…). 

 Thiết kế bổ sung chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cho nhóm nghèo có 
con đang đi học dưới 15 tuổi (góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập trung học cơ 
sở ở các địa bàn đô thị). Có mức hỗ trợ cao hơn cho nhóm nghèo đang có 2 con 
đang đi học.

 Hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT cho nhóm cận nghèo (thu nhập dưới 130% 
chuẩn nghèo). Cách hỗ trợ nhóm cận nghèo có thể thông qua việc tăng tỷ lệ hỗ 
trợ từ ngân sách (nâng từ mức hỗ trợ 50% hiện nay lên 70-80%) và huy động thêm 
sự hỗ trợ từ các quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo, các doanh 
nghiệp, mạnh thường quân…

 Hướng dẫn cụ thể về điều kiện, thủ tục dễ thực hiện, truyền thông rộng rãi để 
người nhập cư có thể được hưởng hỗ trợ xã hội thường xuyên và tham gia mua 
BHYT tại đô thị. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ người hành nghề tự do gặp khó 
khăn tham gia BHYT (thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân).

 Sửa đổi các chính sách hỗ trợ học nghề hiệu quả, dễ tiếp cận với lao động nghèo 
đô thị gồm cả người bản xứ và người nhập cư, như các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp đào tạo nghề cho công nhân, chính sách hỗ trợ các hình thức vừa học vừa 
làm gắn với các cơ sở ngành nghề dân doanh đa dạng tại đô thị (không nhất thiết 
chỉ gắn với các “trung tâm dạy nghề” của các quận huyện và thành phố).

 Nghiên cứu, tổng kết các mô hình “tự an sinh” phi chính thức, dựa vào cộng đồng 
và các mô hình an sinh “xã hội hóa” với sự phối kết hợp của chính quyền, đoàn thể, 
các cơ quan cung cấp dịch vụ công, doanh nghiệp, mạnh thường quân, cơ sở tôn 
giáo… từ đó đề ra chính sách thúc đẩy, chương trình hỗ trợ phù hợp.

 Thiết kế bộ công cụ đo lường mức độ khó khăn và dễ bị tổn thương của người 
dân trong bối cảnh đa cú sốc để nhận diện các nhóm rơi vào khó khăn và có biện 
pháp hỗ trợ kịp thời, không chỉ phụ thuộc vào từng đợt “rà soát nghèo” cuối năm. 
Bộ công cụ này cần được tích hợp vào hệ thống theo dõi, đánh giá thường xuyên 
liên tục về nghèo đa chiều (đã khuyến nghị ở trên).

 Nâng mức hỗ trợ để đạt được hiệu quả thực tế và từng bước tiệm cận mức sống 
tối thiểu; đồng thời xây dựng cơ chế điều chỉnh kịp thời các mức hỗ trợ, và điều 
chỉnh chuẩn nghèo theo diễn biến giá cả.

 Nâng cao nhận thức và thúc đẩy thực thi “quyền được an sinh” của người dân, 
thông qua truyền thông rộng rãi, cung cấp thông tin có định hướng về an sinh xã 
hội cho các nhóm có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương; xây dựng cơ chế 
phù hợp để người dân có thể đăng ký tiếp cận các hỗ trợ về an sinh xã hội ngay 
khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp rủi ro; xây dựng cơ chế phản hồi của 
người dân về thực hiện các chính sách an sinh.
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Mục tiêu của Báo cáo

Việt Nam đã thay đổi nhanh chóng trong vòng 25 năm qua. Từ chỗ là một trong 
những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to 
lớn về tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo trong những năm gần đây. Năm 1993, có 
gần 60% dân số Việt Nam ở diện nghèo. Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê thì tỷ 
lệ này đã giảm xuống còn khoảng 15% vào năm 2008.

Trong giai đoạn 2007-2011, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện hàng loạt các chính 
sách cải cách nhằm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển và giúp những hộ 
gia đình nghèo còn lại thoát nghèo. Việc trở thành thành viên chính thức của Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) vào cuối năm 2006 đánh dấu sự hội nhập đầy đủ của Việt 
Nam vào nền kinh tế thế giới. Bối cảnh đang thay đổi rất nhanh sẽ mang lại nhiều cơ 
hội cũng như thách thức cho người dân Việt Nam, đặc biệt là nhóm người nghèo ở 
cả khu vực nông thôn và thành thị.

Trước những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc mà Việt Nam sẽ trải qua trong một vài 
năm tới, một nhóm các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã có sáng kiến cùng hợp tác 
trong việc theo dõi những thay đổi này cũng như tác động của chúng. Các tổ chức 
phi chính phủ này gồm ActionAid Việt Nam và Oxfam đã phối hợp với các đối tác địa 
phương tại những tỉnh và thành phố mà các tổ chức có chương trình hỗ trợ để xây 
dựng một mạng lưới theo dõi nghèo theo phương pháp cùng tham gia nhằm mục 
tiêu: 

“Tiến hành theo dõi định kỳ tình trạng nghèo của các nhóm dễ bị tổn thương 
tại một số cộng đồng dân cư điển hình, trong bối cảnh gia nhập WTO cùng 
với các chính sách cải cách của Chính phủ đến năm 2012, nhằm cung cấp các 
phân tích và đề xuất cho thảo luận chính sách cũng như việc thực hiện các 
chương trình, dự án của ActionAid, Oxfam và các đối tác”.

Mục đích của việc theo dõi lặp lại hàng năm tình trạng nghèo tại một số cộng đồng 
dân cư điển hình theo phương pháp cùng tham gia là: 

 Bổ sung các thông tin nghiên cứu định tính hữu ích cho các số liệu thống kê và 
điều tra đói nghèo của Nhà nước; 

 Xây dựng một mạng lưới điểm quan trắc “cảnh báo sớm” về những diễn biến (bất 
lợi) tại cộng đồng nghèo trong bối cảnh gia nhập WTO; 

 Nâng cao năng lực địa phương và thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình 
theo dõi nghèo phục vụ công tác giảm nghèo một cách hiệu quả và công bằng.

Mạng lưới theo dõi nghèo đô thị được triển khai từ năm 2008 tại thành phố Hải 
Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2009, mạng lưới theo dõi nghèo đô thị 
được mở rộng thêm thành phố Hà Nội. Báo cáo tổng hợp kết quả theo dõi nghèo đô 
thị vòng 1 năm 2008, vòng 2 năm 2009 và vòng 3 năm 2010 đã được ấn hành3. 

Báo cáo này trình bày kết quả theo dõi nghèo đô thị vòng 4 trong năm 2011 tại thành 
phố Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

3 Tham khảo Báo cáo “Theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp cùng tham gia: Báo cáo tổng hợp năm 2008”, 
Oxfam và ActionAid Việt Nam, tháng 4/2009, Báo cáo “Theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp cùng tham gia: Báo 
cáo tổng hợp vòng 2 năm 2009”, Oxfam và ActionAid Việt Nam, tháng 11/2009 và Báo cáo “Theo dõi nghèo đô thị theo 
phương pháp cùng tham gia: Báo cáo tổng hợp vòng 3 năm 2010", Oxfam và ActionAid Việt Nam, tháng 11/2010.
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Khảo sát lặp lại hàng năm

Điểm khác biệt của sáng kiến theo dõi nghèo này là khảo sát lặp lại hàng năm để 
thấy rõ những thay đổi về tình hình giảm nghèo qua các năm tại các điểm khảo sát. 
Nhóm nòng cốt sẽ quay trở lại đúng những địa điểm đã khảo sát từ vòng trước, làm 
lại bài tập phân loại hộ với đúng danh sách của năm trước, phỏng vấn lặp lại một số 
hộ gia đình và doanh nghiệp điển hình đã phỏng vấn năm trước… Duy trì sự tham 
gia liên tục qua các năm của các thành viên trong Nhóm nòng cốt tại từng thành phố 
cũng giúp cho việc theo dõi những thay đổi về tình trạng nghèo theo thời gian tại 
các điểm khảo sát thuận lợi hơn.

Địa điểm khảo sát

Tại mỗi thành phố sẽ chọn một (01) phường hoặc xã mang tính điển hình về tình 
trạng nghèo của người bản xứ và người nhập cư. Dựa vào quan hệ làm việc sẵn có 
của ActionAid và Oxfam với đối tác địa phương, sau khi cân nhắc về thời gian và ngân 
sách khi mở rộng mạng lưới (thêm thành phố Hà Nội), các địa điểm tiến hành theo 
dõi nghèo đô thị vòng 4 năm 2011 được lựa chọn như sau:

 Thành phố Hà Nội: theo dõi nghèo được tiến hành tại xã Kim Chung thuộc huyện 
ngoại thành Đông Anh, nơi tập trung các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
trong Khu công nghiệp Bắc Thăng Long

 Thành phố Hải Phòng: theo dõi nghèo lặp lại được tiến hành tại phường Lãm Hà 
thuộc quận ven đô Kiến An.

 Thành phố Hồ Chí Minh: theo dõi nghèo lặp lại được tiến hành tại phường 6 thuộc 
quận ven đô Gò Vấp.

Trong mỗi phường hoặc xã, hai (02) tổ dân phố hoặc thôn xóm được lựa chọn để tiến 
hành theo dõi nghèo. Như vậy, tổng cộng có 3 phường/xã và 6 tổ dân phố/thôn xóm 
tham gia vào đợt khảo sát nghèo đô thị vòng 4 trong năm 2011.

Mục tiêu của mạng lưới theo dõi nghèo không nhằm đưa ra các số liệu thống kê 
mang tính đại diện, mà nhằm cung cấp các minh chứng định tính và ý kiến chia sẻ 
của người dân phục vụ cho thảo luận chính sách và xây dựng các chương trình phát 
triển. Do vậy, các xã, phường được lựa chọn có mục đích, mang tính điển hình về 
tình trạng nghèo đô thị, đồng thời thể hiện được sự đa dạng giữa các điểm khảo sát 
(Bảng 1). 

BẢNG 1. Các điểm khảo sát nghèo đô thị năm 2011
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Phường/ 
xã

Quận/ 
huyện

Thành 
phố

Vị trí 
địa lý

Tổng 
diện 
tích 
đất
(ha)

Tổng số 
hộ gia 
đình 

thường 
trú (hộ)

Tổng số 
nhân 
khẩu 

thường 
trú

(người)

Tổng số 
nhân 
khẩu 

tạm trú 
(người)

Tỷ lệ hộ 
nghèo tại 
thời điểm 
khảo sát 
7/2011 

(%)

Kim 
Chung

Đông 
Anh

Hà Nội Ngoại 
thành

395 2630 10.377 25.685 3,1

Lãm Hà Kiến An Hải 
Phòng

Ngoại 
vi đô 
thị hóa

175 3.315 11.705 5.300 0,5

Phường 6 Gò Vấp TP.HCM Ngoại 
vi đô 
thị hóa

165 3.796 9.819 17.251 5,76

Nguồn: Phiếu thông tin cấp phường/xã, số liệu đến cuối năm 2010
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Một số đặc điểm chính của 6 tổ dân phố/thôn xóm là các điểm khảo sát trong đợt 
theo dõi nghèo đô thị vòng 4 năm 2011 được nêu ở Bảng 2.

BẢNG 2. Một số đặc điểm của 6 tổ dân phố/thôn xóm tham gia đợt theo dõi 
nghèo đô thị vòng 4 năm 2011 
 

G
iới thiệu

Thành phố TP. Hà Nội TP. Hải Phòng TP. Hồ Chí Minh

Quận/Huyện Đông Anh Kiến An Gò Vấp

Phường/Xã Kim Chung Lãm Hà Phường 6

Tổ dân phố/Thôn xóm Thôn 
Nhuế

Thôn 
Bầu

Tổ 3 
(tổ 2 
cũ)

Tổ 14 
(tổ 30 

cũ)
Tổ 25 Tổ 27

Tổng số hộ thường trú (hộ) 851 1015 178 107 52 69

Tổng số nhân khẩu thường trú 3457 4012 564 432 218 312

Tổng số nhân khẩu tạm trú 2671 15.000 4 183 800 758

Tỷ lệ hộ nghèo cuối 2010 (%) 3,2 3,1 0,5 0,9 N/A 30,4

Tỷ lệ hộ cận nghèo cuối 2010 (%) 2,7 0,5 1,1 1,9 0 15,9

Tỷ lệ hộ sử dụng nước vòi (%) N/A 100 100 100 100 70

Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới (%) 100 100 100 100 100 100

Tỷ lệ hộ có hố xí tự hoại/bán tự hoại (%) 100 100 100 100 100 100

Tỷ lệ hộ sống trong nhà tạm (%) 0 0,1 0 0 0 1,5

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (%) 12 N/A 0 N/A 0 5,5

Tổng số người đang nhận trợ giúp XH 
hàng tháng (theo NĐ 67/CP) 55 85 3 2 0 0

Trong đó:

Trẻ em mồ côi 0 NA 0 0 0 0

Người cao tuổi cô đơn 30 NA 0 1 0 0

Người tàn tật 17 5 3 0 0 0

Người nhiễm HIV/AIDS 0 N/A 0 0 0 0

Người đơn thân nuôi con còn nhỏ 8 13 0 1 0 0

Tỷ lệ trẻ nhập học trong độ tuổi tiểu học 
(%) 100 100 100 100 100 100

Tỷ lệ trẻ nhập học trong độ tuổi trung học 
cơ sở (%) 100 98 100 N/A 100 100

Tỷ lệ trẻ nhập học trong độ tuổi trung học 
phổ thông (%) 100 100 100 N/A 100 100

Số hộ đang vay các nguồn vốn ưu đãi (hộ, 
tương đương % tổng số hộ)

60

(7%)

115

(11%)
N/A

5

(5%)
N/A 4,3

Nguồn: Phiếu thông tin cấp tổ dân phố/thôn xóm, số liệu đến tháng 7/2011

(Chú thích: N/A – không có số liệu)
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Nhóm nòng cốt thực hiện theo dõi nghèo

Một nhóm nòng cốt về theo dõi nghèo của từng quận/huyện được thành lập bao 
gồm 15-20 người:

 Đại diện các đối tác địa phương của chương trình ActionAid trên địa bàn, như 
Trung tâm Vì Người Lao động Nghèo (CWR) tại TP Hải Phòng, Ban Quản lý Chương 
trình Phát triển quận Gò Vấp tại TP HCM.

 Đại diện một số cơ quan cấp thành phố như Sở LĐ-TBXH, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh 
niên, Liên đoàn Lao động.

 Đại diện các cơ quan cấp quận/huyện như phòng LĐ-TBXH, phòng NN-PTNT, 
phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Tài nguyên-Môi trường, Mặt trận Tổ quốc, Hội 
Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động

 Đại diện từ các phường/xã, tổ dân phố/thôn xóm được lựa chọn tiến hành khảo 
sát.  

Nhóm nòng cốt có trách nhiệm trực tiếp tiến hành các công việc theo dõi tình trạng 
nghèo tại các điểm khảo sát trên địa bàn mình, từ khâu tổ chức, triển khai thu thập 
thông tin và tóm tắt thông tin thực địa. Nhóm nòng cốt được tập huấn nâng cao 
năng lực và hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm tư vấn công ty Trường Xuân (Ageless) và cán 
bộ chương trình Oxfam, ActionAid.

Khung theo dõi nghèo đô thị

Vòng theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp cùng tham gia lần thứ tư trong năm 
2011 gồm 3 chủ đề chính liên kết với nhau.

Chủ đề 1: Tổng quan về nghèo đô thị. Nghèo bản xứ: diễn biến nghèo đô thị, đặc 
điểm của người nghèo bản xứ; các thách thức giảm nghèo đô thị; phản hồi của người 
dân về các chính sách, chương trình dự án. Chủ đề này nhằm cập nhật tình hình 
chung về nghèo đô thị tại các địa bàn khảo sát thông qua tiếng nói của chính người 
dân và cán bộ cơ sở, qua đó xác định các vấn đề mới nổi lên liên quan đến nghèo đô 
thị cần lưu ý, giải quyết trong bối cảnh mới.

Chủ đề 2: Nghèo nhập cư. đặc điểm, tính đa dạng của người nghèo nhập cư; tiếp 
cận dịch vụ công của người nhập cư, khả năng hòa nhập của người nhập cư vào đời 
sống xã hội tại khu vực đô thị. Chủ đề này nhằm cung cấp một số đặc điểm nổi bật 
về người nhập cư và các vấn đề mới nổi trong bối cảnh số lượng người nhập cư ngày 
càng gia tăng tại các khu vực ngoại vi đang đô thị hóa.

Chủ đề 3: Các nhóm xã hội đặc thù, dễ bị tổn thương tại khu vực đô thị:  tính dễ bị 
tổn thương là một đặc trưng chủ đạo của nghèo đô thị, liên quan đến các nhóm xã 
hội đặc thù, làm việc trong khu vực phi chính thức và công nhân nhập cư. Chủ đề 
này tìm hiểu về đặc điểm, điều kiện sống, kế sinh nhai, tính dễ bị tổn thương của 
các nhóm đặc thù tại khu vực đô thị. Chủ đề này nhằm cung cấp một số nghiên cứu 
trường hợp về các vấn đề xã hội liên quan đến nghèo đang đặt ra cho môi trường đô 
thị hiện nay.

Khảo sát thực địa

Vòng theo dõi nghèo đô thị thứ tư này được diễn ra trong tháng 7 năm 2011. Thời 
gian khảo sát thực địa theo phương pháp cùng tham gia tại mỗi phường/xã trong 1 
tuần. Các công cụ thu thập số liệu chính là:
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Thảo luận nhóm: với các thông tin viên chính trong phường/xã, tổ dân phố/thôn 
xóm, với người dân nam/nữ, trẻ em nghèo và các nhóm xã hội đặc thù trên địa bàn 
(công nhân nhập cư, người hành nghề buôn bán nhỏ, xe ôm, xích lô và người thuộc 
diện bảo trợ xã hội). Sử dụng các công cụ dựa trên sự tham gia như phân loại mức 
sống hộ, đường thời gian, liệt kê và xếp hạng, sơ đồ phân tích sinh kế, biểu đồ di 
chuyển, sơ đồ nhân quả… để hiểu hơn diễn biến đời sống, sinh kế, tiếp cận các dịch 
vụ công, phản hồi của người dân về các chính sách và chương trình dự án. Theo dõi 
nghèo đô thị vòng 4 năm 2011 đã thực hiện được 52 cuộc thảo luận nhóm với sự 
tham gia của 351 người dân, công nhân nhập cư và cán bộ cơ sở, trong đó có 141 
nam giới và 210 phụ nữ, hầu hết là người Kinh.  

Phỏng vấn sâu ghi lại câu chuyện điển hình: phỏng vấn sâu một số hộ nghèo, cận 
nghèo điển hình tại mỗi tổ dân phố/thôn xóm và một số người thuộc nhóm xã hội 
đặc thù tại mỗi phường/xã để hiểu sâu hơn quan niệm về nghèo, điều kiện sống, tình 
trạng dễ bị tổn thương, cách chống đỡ vượt qua khó khăn và phản hồi về chính sách. 
Theo dõi nghèo đô thị vòng 4 năm 2010 đã thực hiện được 161 cuộc phỏng vấn sâu, 
trong đó có 75 người là nam giới, 86 người là nữ giới.  

Phiếu phỏng vấn nhóm công nhân nhập cư: sử dụng một bảng hỏi dành riêng cho 
nhóm công nhân nhập cư làm việc trong các doanh nghiệp, tập trung vào tìm hiểu 
thông tin về đặc điểm nhân khẩu, điều kiện làm việc, điều kiện sống, thu nhập và 
chi tiêu. Địa điểm phỏng vấn (chọn mẫu theo phương pháp bắt gặp ngẫu nhiên) tại 
một số khu nhà trọ công nhân trên địa bàn. Do đặc điểm công nhân thường thay đổi 
nơi làm việc và nơi ở trọ, nên mẫu điều tra 2011 không lặp lại mẫu điều tra các năm 
trước (do đó, cần thận trọng khi so sánh số liệu giữa các năm vì dựa trên mẫu bắt gặp 
ngẫu nhiên khác nhau trên cùng 1 địa bàn). Theo dõi nghèo đô thị vòng 4 năm 2011 
đã hoàn thành được 180 phiếu phỏng vấn công nhân nhập cư tại Hà Nội, Hải Phòng 
và Gò Vấp (TP HCM). Trong số 180 người trả lời phiếu phỏng vấn có 73 người là nam 
giới, 107 người là nữ giới; 175 người Kinh và 5 người DTTS.

Phiếu thông tin: ghi lại các thông tin cơ bản tại thời điểm khảo sát của phường/xã và 
tổ dân phố/thôn xóm. Quan sát trực tiếp và chụp ảnh là các công cụ cung cấp thông 
tin bổ sung.

Phỏng vấn cán bộ: Ngoài các công cụ trên đây, chuyến khảo sát còn thực hiện 10 
cuộc phỏng vấn cán bộ các ban ngành cấp quận/huyện.

Báo cáo nghèo đô thị vòng 4 này tổng hợp các kết quả khảo sát trong tháng 7 năm 
2011, nhấn mạnh vào những thay đổi nhận biết được trong vòng 12 tháng qua về 
tình trạng nghèo đô thị4. Bên cạnh việc phân tích sâu thêm một số vấn đề trọng 
tâm, báo cáo này vẫn nêu lại vắn tắt những khía cạnh cơ bản của diễn biến nghèo và 
những nhóm đặc thù dễ bị tổn thương để đảm bảo là một báo cáo độc lập về nghèo 
đô thị. 
 

4 Các thông tin thứ cấp hoặc số liệu phỏng vấn phiếu hỏi được trích nguồn riêng. Các thông tin không trích nguồn 
trong báo cáo này được tổng hợp từ ghi chép thực địa theo dõi nghèo đô thị vòng 4 năm 2011 tại 3 thành phố Hà Nội, 
Hải Phòng và TP HCM.

G
iới thiệu
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1.1 Diễn biến nghèo đô thị: các đo lường khác nhau

Nghèo có tính đa chiều, có thể đo bằng tiêu chí thu nhập (hoặc chi tiêu) và các tiêu 
chí phi thu nhập. Tình trạng nghèo tại Việt Nam thường được đo bằng chuẩn nghèo 
thu nhập của Chính phủ hoặc chuẩn nghèo chi tiêu của Ngân hàng Thế giới/Tổng 
cục Thống kê (NHTG/TCTK) dựa trên kết quả khảo sát mức sống dân cư (VHLSS)5. Gần 
đây, đã có những nỗ lực đo lường nghèo đa chiều đáng ghi nhận của ngành thống kê 
nhằm tính đến những tiêu chí phi thu nhập đặc thù trong giảm nghèo đô thị. 

1.1.1 Chuẩn nghèo thu nhập chung của Chính phủ

Số liệu cập nhật năm 2010 theo chuẩn nghèo thu nhập cũ của Chính phủ giai đoạn 
2006-2010 cho thấy nghèo ở khu vực đô thị tiếp tục giảm chậm. Lý do chính là nghèo 
đô thị theo cách đo này đã đi vào "lõi", tỷ lệ hộ nghèo còn rất thấp nên khó giảm 
thêm. Tác động của các rủi ro và cú sốc cũng làm chậm tiến trình giảm nghèo. Tại 
thời điểm cuối năm 2010, Chính phủ đã ban hành chuẩn nghèo thu nhập mới cho 
giai đoạn 2011-2015 tăng gần gấp đôi so với chuẩn nghèo thu nhập cũ giai đoạn 
2006-2010. Theo chuẩn nghèo mới thì tỷ lệ hộ nghèo đô thị toàn quốc năm 2010 đã 
tăng nhẹ gần 2 điểm phần trăm so với tỷ lệ hộ nghèo đô thị tính theo chuẩn nghèo 
thu nhập cũ (Bảng 3)6.  

BẢNG 3. Tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam theo chuẩn nghèo thu nhập của Chính phủ, 
giai đoạn 2004-2010 (%)

1.1.2 Chuẩn nghèo thu nhập riêng của từng địa phương

Qui định của Việt Nam là mỗi tỉnh, thành phố có thể đề ra chuẩn nghèo thu nhập 
riêng của mình căn cứ vào mặt bằng giá và mức sống dân cư ở từng địa phương, 
miễn là không thấp hơn chuẩn nghèo thu nhập chung của Chính phủ. 

Nghèo có tính đa 
chiều, và có nhiều 
cách đo khác nhau

Nghèo đô thị theo 
tiêu chí thu nhập 
đã ở mức thấp, kể 
cả khi Chính phủ 
tăng gần gấp đôi 
chuẩn nghèo

Chuẩn nghèo thu nhập cũ Chuẩn nghèo 
thu nhập mới

2004 2006 2008 2010 2010

Cả nước 18,1 15,5 13,4 10,7 14,2

Thành thị 8,6 7,7 6,7 5,1 6,9

Nông thôn 21,2 17,0 16,1 13,2 17,4

Nguồn: TCTK, “Một số kết quả chủ yếu từ Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2010”, tháng 6/2011

Ghi chú:
� Chuẩn nghèo thu nhập cũ của Chính phủ giai đoạn 2006-2010 là thu nhập bình quân từ 200.000 

đồng/người/tháng trở xuống ở nông thôn và từ 260.000 đồng/người/tháng trở xuống ở thành 
thị. Tỷ lệ hộ nghèo các năm 2004, 2006, 2008 và 2010 được TCTK tính theo chuẩn nghèo giai 
đoạn 2006-2010 có điều chỉnh theo trượt giá của từng năm tương ứng.

� Chuẩn nghèo thu nhập mới của Chính phủ giai đoạn 2011-2015 là thu nhập bình quân từ 
400.000 đồng/người/tháng trở xuống ở nông thôn và từ 500.000 đồng/người/tháng trở 
xuống ở thành thị (Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

5 Tại thời điểm viết báo cáo (tháng 10/2011), TCTK chưa công bố tỷ lệ nghèo cập nhật cho năm 2010 theo chuẩn 
nghèo chi tiêu của NHTG/TCTK. Số liệu cũ về nghèo chi tiêu trong giai đoạn 1993-2008 đã được nêu trong Báo cáo 
“Theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp cùng tham gia: Báo cáo tổng hợp vòng 3 năm 2010", Oxfam và ActionAid 
Việt Nam, tháng 11/2010.
6 Nguồn: TCTK "Một số kết quả chủ yếu từ Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2010”, tháng 6/2011, đăng tải trên 
trang web http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=417&idmid=4&ItemID=11138.
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Trong các năm qua, chuẩn nghèo riêng của Hà Nội và TP HCM liên tục được điều 
chỉnh tăng, căn cứ vào chi phí cuộc sống đô thị và khả năng cân đối ngân sách thực 
hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo của từng thành phố. Thành phố Hà Nội vào 
đầu năm 2011 đã ban hành chuẩn nghèo riêng cao hơn gấp rưỡi so với chuẩn nghèo 
chung của Chính phủ. TP HCM đã áp dụng chuẩn nghèo riêng từ cuối năm 2009 cao 
hơn gấp đôi so với chuẩn nghèo chung của Chính phủ. Riêng thành phố Hải Phòng, 
sau duy nhất một năm 2010 áp dụng chuẩn nghèo riêng, sang năm 2011 đã quay trở 
lại sử dụng chuẩn nghèo chung của Chính phủ. (Bảng 4).

BẢNG 4. Chuẩn nghèo của Chính phủ và chuẩn nghèo riêng của ba thành phố 
lớn trong từng thời kỳ (thu nhập bình quân: đồng/người/tháng)

Tương ứng với chuẩn nghèo riêng của từng thành phố, tỷ lệ hộ nghèo ở ba địa bàn 
khảo sát cuối năm 2010 tiếp tục giảm so với những năm trước (Bảng 5). Tại xã Kim 
Chung (Hà Nội) và phường Lãm Hà (Hải Phòng), mặc dù chuẩn nghèo tăng nhưng tỷ 
lệ hộ nghèo cuối năm 2010 vẫn giảm. Lý do chính là thu nhập từ tiền lương, tiền công 
của người dân trong năm 2010 đã tăng đáng kể theo xu hướng lạm phát chung, 
trong khi đó chuẩn nghèo dù tăng nhưng vẫn còn thấp so với mặt bằng giá cả tại 
địa phương. 
 
BẢNG 5. Tỷ lệ hộ nghèo tại các điểm khảo sát, giai đoạn 2005-2010 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chuẩn nghèo 
chung của 
Chính phủ

200.000 ở nông thôn

260.000 ở đô thị

400.000 ở 
nông thôn

500.000 ở 
đô thị

Chuẩn nghèo 
riêng của TP. 
Hà Nội

270.000 ở nông thôn

350.000 ở đô thị

330.000 ở nông thôn

500.000 ở đô thị

550.000 ở 
nông thôn

750.000 ở 
đô thị

Chuẩn nghèo 
riêng của TP. 
Hải Phòng

200.000 ở nông thôn

260.000 ở đô thị

300.000 ở nông thôn

390.000 ở đô thị

400.000 ở 
nông thôn

500.000 ở 
đô thị

Chuẩn nghèo 
riêng của TP. 
HCM

500.000 1.000.000 (không phân biệt nông thôn 
hay đô thị)

Nguồn: Các quyết định về chuẩn nghèo của UBND TP Hà Nội, TP Hải Phòng và TP HCM

Chuẩn nghèo mới 
của Hà Nội cao hơn 
gấp rưỡi, của TP 
HCM cao hơn gấp 
đôi so với chuẩn 
nghèo chung của 
Chính phủ 

Chuẩn nghèo mới 
vẫn còn thấp so 
với mặt bằng giá 
cả tại các địa bàn 
khảo sát

Phường/ 
xã

Quận/ 
huyện

Thành 
phố

Vị trí

địa lý

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 
nghèo cũ (%)

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 
nghèo mới (%)

2005 2006 2007 2008 đầu 
2009

cuối 
2009

đầu 
2010

cuối

2010

Xã Kim 
Chung

Đông 
Anh

Hà Nội Ngoại 
thành 
công 
nghiệp 
hóa

- 6,6 3,8 1,7 5,0 5,2 - 3,1

Phường 
Lãm Hà

Kiến 
An

Hải 
Phòng

Ngoại 
vi đô 
thị hóa

- 1,54 0,93 0,68 - 0,51 1,28 0,5

Phường 
6

Gò 
Vấp

TP.HCM Ngoại 
vi đô 
thị hóa

3,6 2,2 1,26 0 9,1 8,1 - 5,76

Nguồn: Số liệu rà soát hộ nghèo 2005-2010 tại các điểm khảo sát
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Việc tổng rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới đã được tiến hành kỹ lưỡng hơn 
so với các năm trước tại các địa bàn khảo sát. Phường 6 (Gò Vấp) thực hiện phiếu 
điều tra thu nhập theo mẫu riêng của TP HCM, chi tiết hóa hơn các khoản thu ở khu 
vực đô thị (so với mẫu phiếu điều tra thu nhập của Bộ LĐ-TBXH có nhiều hạng mục 
chỉ phù hợp với khu vực nông thôn). Phường Lãm Hà (Hải Phòng) đã có sáng kiến 
thiết kế thêm phần chi tiêu trong phiếu điều tra nhằm kiểm tra chéo thông tin, hạn 
chế tình trạng hộ gia đình giấu hoặc khai bớt thu nhập. Ở tất cả các địa bàn khảo sát, 
cán bộ phường/xã phối hợp với cán bộ tổ dân phố/thôn đã đến tận từng hộ gia đình 
điều tra để nắm rõ thực tế đời sống hộ, giảm thiểu tình trạng "lọt và sót” hộ nghèo 
như các năm trước. Các cuộc họp bình xét nghèo thường được lồng ghép trong các 
buổi họp tổ dân phố, họp chi hội Phụ nữ. Do cuối năm 2010 tổng rà soát hộ nghèo 
để lập kế hoạch giảm nghèo mới cho giai đoạn 2011-2015, nên cán bộ cơ sở ít bị áp 
lực về "chỉ tiêu giảm nghèo" hàng năm trong quá trình rà soát hộ nghèo.
 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong rà soát hộ nghèo. Rất khó nắm 
bắt thu nhập tiền mặt trong các ngành nghề phi chính thức - là công việc phổ biến 
của người nghèo đô thị. Tâm lý "ai biết nhà nấy" ở đô thị dẫn đến khó kiểm chứng 
thông tin tự khai về thu nhập của hộ gia đình. Nhìn chung, cư dân đô thị còn ít quan 
tâm đến việc bình xét nghèo, số người đi họp tổ dân phố không cao (tối đa chỉ đạt 
50%), một số nơi không tổ chức họp dân mà chỉ họp nhóm cán bộ nòng cốt để bình 
xét nghèo.

Tài liệu nghiệp vụ điều tra xác định hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 của Bộ LĐ-TBXH 
đã qui định đưa toàn bộ các hộ gia đình đã sinh sống trên địa bàn từ 6 tháng trở lên 
không phụ thuộc vào tình trạng hộ khẩu (có hay không) và tình trạng cư trú (đăng ký 
thường trú, tạm trú hoặc thậm chí không đăng ký) vào diện điều tra nghèo7. Thực tế 
tại các địa bàn khảo sát, mới chỉ có một số hộ tạm trú dài hạn hoặc có nhà đất được 
đưa vào diện điều tra nghèo. Hầu hết hộ nhập cư ở trọ (chiếm số lượng rất đông) 
chưa được xét đến. Như tại khu phố 4, phường 6 (Gò Vấp), trong số 76 hộ nghèo theo 
danh sách bình xét cuối năm 2010 có 7 hộ nhập cư (gồm 5 hộ có nhà đất và 2 hộ thuê 
trọ ổn định lâu dài). 

Một lý do quan trọng khiến hầu hết hộ nhập cư chưa được đưa vào diện rà soát 
nghèo là chưa có cơ chế và qui trình kiểm tra liên thông giữa nông thôn (nơi xuất 
cư) và thành thị (nơi nhập cư). Cán bộ làm công tác rà soát nghèo ở các địa bàn đô 
thị thường lo ngại hộ nhập cư vẫn được xét nghèo ở quê nhà, hoặc hộ nhập cư có 
điều kiện sống tạm bợ tại thành phố nhưng vẫn có nhà cửa khang trang và có các 
thu nhập từ nông nghiệp tại quê. Bên cạnh đó, tại những địa bàn đô thị có đông hộ 
nhập cư sinh sống, nếu đưa toàn bộ hộ nhập cư vào diện rà soát nghèo sẽ cần thêm 
rất nhiều nhân lực và kinh phí để thực hiện điều tra thu nhập của nhóm này. 

1.1.3 Đo lường nghèo đa chiều

Đo lường nghèo đa chiều ngày càng được quan tâm rộng rãi trên thế giới. Điển hình 
là Báo cáo phát triển con người năm 2010 của UNDP đã sử dụng "Chỉ số nghèo đa 
chiều - MPI" để bổ sung cho cách đo lường nghèo đơn chiều theo thu nhập/chi tiêu. 
MPI được tính toán cho 104 quốc gia dựa trên ba chiều là giáo dục, y tế và mức sống, 
gồm 10 chỉ tiêu phụ gắn với các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs)8.  

Tại Việt Nam, lần đầu tiên vào năm 2008 TCTK đã tính toán chỉ số nghèo đa chiều đối 
với trẻ em dựa trên số liệu VHLSS9. Năm 2009, UNDP đã tài trợ Dự án “Hỗ trợ đánh 

Rà soát nghèo 
cuối năm 2010 tại 
các điểm khảo sát 
đã có nhiều cải 
thiện…

… nhưng vẫn còn 
nhiều khó khăn, 
hạn chế

Hầu hết hộ nhập 
cư ở trọ vẫn chưa 
được đưa vào diện 
điều tra nghèo

Còn thiếu qui trình 
kiểm tra liên thông 
giữa nông thôn và 
thành thị trong rà 
soát nghèo đối với 
hộ nhập cư

Trên thế giới, đo 
lường nghèo đa 
chiều ngày càng 
được quan tâm

7 Nguồn: trang web của Bộ LĐ-TBXH: http://giamngheo.molisa.gov.vn/index.php/chi-dao-dieu-hanh.html 
8 Nguồn: UNDP, Báo cáo phát triển con người năm 2010 "Của cải thực sự của các quốc gia: Đường đi tới phát triển 
con người", bản in lần 2 tháng 11/2010.
9 Nguồn: TCTK, "Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2008", NXB Thống kê, Hà Nội, 2010
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giá sâu về tình trạng nghèo đô thị ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh” (UPS-2009), do ngành 
thống kê của hai thành phố chủ trì thực hiện. Dự án đã áp dụng cách tiếp cận đo 
lường nghèo đa chiều theo tám chiều thiếu hụt: thu nhập, giáo dục, y tế, tiếp cận hệ 
thống an sinh xã hội, chất lượng và diện tích nhà ở, dịch vụ nhà ở, tham gia các hoạt 
động xã hội và an toàn xã hội. 

Kết quả đo lường nghèo đa chiều của UPS-2009 cho thấy, chất lượng cuộc sống của 
dân cư ở Hà Nội và TP HCM còn nhiều mặt hạn chế mặc dù tỷ lệ nghèo theo thu nhập 
đã ở mức thấp. Ba lĩnh vực thiếu hụt nhiều nhất là tiếp cận hệ thống an sinh xã hội, 
tiếp cận các dịch vụ nhà ở phù hợp (điện, nước, nước thải và rác thải), và tiếp cận nhà 
ở có chất lượng và diện tích phù hợp (Hình 1). Người dân di cư chịu thiếu hụt ở hầu 
hết các chiều nhiều hơn người dân có hộ khẩu. Đặc biệt, thiếu hụt về tham gia các 
hoạt động xã hội của người di cư rất cao (37% ở Hà Nội và 39% ở TP HCM) và chênh 
lệch nhiều so với người có hộ khẩu (chỉ 1% ở Hà Nội và 3% ở TP HCM). 

HÌNH 1. Tỷ lệ nghèo đếm đầu theo từng chiều thiếu hụt (%), theo thành phố

Kết quả nghiên cứu của UPS-2009 khẳng định cách tiếp cận nghèo đa chiều có thể 
phù hợp hơn so với cách tiếp cận nghèo đơn chiều tại các địa bàn đô thị. Nghiên 
cứu đã khuyến nghị một số lĩnh vực mà Hà Nội và TP HCM cần quan tâm trong giảm 
nghèo đô thị, đó là tăng cường tiếp cận hệ thống an sinh xã hội, cải thiện các dịch vụ 
liên quan đến nhà ở, nâng cao chất lượng và cải thiện diện tích nhà ở và tăng cường 
công tác giáo dục và phổ cập giáo dục trung học cơ sở cho người dân. Bộ phận dân 
di cư không có hộ khẩu chiếm một phần lớn trong số những người nghèo của hai 
thành phố; cần có những chính sách dài hạn nhằm giúp họ thoát khỏi tình trạng 
thiếu hụt những điều kiện sống cơ bản10. 

Đo lường nghèo đa chiều cũng phù hợp với nhận thức của người dân tại các địa bàn 
khảo sát trong khuôn khổ sáng kiến theo dõi nghèo đô thị này. Khi thực hiện bài tập 
phân loại mức sống hộ gia đình, cán bộ cơ sở và người dân thường đề cập tới nhiều 
chiều thiếu hụt ngoài thu nhập thể hiện rõ sự khác biệt giữa hộ nghèo so với hộ khá 
giả, điển hình là: nhân lực, nghề nghiệp, giáo dục, y tế, tiếp cận an sinh xã hội, tham 
gia các hoạt động xã hội và nhà ở (chất lượng, diện tích và dịch vụ nhà ở) (Bảng 6). 

Tại Việt Nam, 
ngành thống kê đã 
có nỗ lực đo lường 
nghèo đa chiều…

… Kết quả cho 
thấy, chất lượng 
cuộc sống của dân 
cư đô thị còn nhiều 
mặt thiếu hụt
Không tiếp cận với 
hệ thống an sinh 
xã hội là thiếu hụt 
lớn nhất

Cần có những 
chính sách dài 
hạn để giúp người 
nhập cư đảm bảo 
các điều kiện sống 
cơ bản tại đô thị

Đo lường nghèo 
đa chiều phù hợp 
với nhận thức của 
người dân

7.8 9.0

4.6

36.2

28.7

10.8 10.6

37.8

5.1

30.5

9.4

23.5

2.1

26.9

13.5

54.0

0

10

20

30

40

50

60

An sinh
xã hội

Dịch vụ
nhà

Chất
lượng,

diện tích
nhà

Giáo
dục

Y tế An ninh Tham
gia xã

hội

Thu
nhập

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh

Nguồn: TP Hà Nội, TP HCM và UNDP, Báo cáo “Đánh giá nghèo đô thị ở Hà Nội và TP HCM”, 9/2010

10 Nguồn: TP Hà Nội, TP HCM và UNDP, Báo cáo “Đánh giá Nghèo đô thị ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh”, tháng 9/2010

Nguồn: TP Hà Nội, TP HCM và UNDP, Báo cáo “Đánh giá nghèo đô thị ở Hà Nội và TP HCM”, 9/2010
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BẢNG 6: Các tiêu chí phân loại mức sống hộ tại các địa bàn khảo sát

Đa số tiêu chí phân loại mức sống hộ nêu trên đều trùng với những chiều thiếu hụt 
sử dụng trong báo cáo UPS-2009 (giáo dục, y tế, an sinh xã hội, tham gia các hoạt 
động xã hội, nhà ở), tuy nhiên cũng có sự khác biệt. Trong báo cáo UPS-2009, các 
thiếu hụt về "nhân lực" và "nghề nghiệp" không được sử dụng trong đo lường nghèo 
đa chiều. Trong khi đó, đây lại là hai tiêu chí được cán bộ cơ sở và người dân tại địa 
bàn khảo sát đề cập đến nhiều nhất khi phân loại mức sống hộ. Những hộ được xếp 
vào nhóm nghèo thường có người ốm đau bệnh tật, già cả, đông con nhỏ, học vấn 
thấp, thiếu kỹ năng tay nghề, thường làm các công việc tự do đầy bấp bênh. Do chủ 
yếu làm ở khu vực phi chính thức nên họ không tiếp cận được với hệ thống an sinh 
xã hội (không được hưởng quyền lợi gì từ nơi làm việc hoặc chế độ xã hội thường 
xuyên). Ngược lại, tiêu chí “an toàn xã hội” là một trong những chiều thiếu hụt được 
sử dụng trong UPS-2009 nhưng không được cán bộ cơ sở và người dân đề cập đến 
khi phân loại mức sống hộ, do đây được coi là vấn đề chung của cộng đồng.

Chuẩn nghèo dù đã nâng lên nhưng vẫn còn thấp so với mặt bằng giá cả hiện nay ở 
khu vực đô thị. Số hộ có thu nhập dưới chuẩn nghèo tại các địa bàn khảo sát rất ít, 
dẫn đến rà soát nghèo theo thu nhập mang tính tương đối. Sử dụng các tiêu chí phi 
thu nhập để bổ sung cho tiêu chí thu nhập trong rà soát nghèo có thể cho bức tranh 
chính xác hơn về nghèo đô thị. Kết quả bài tập phân loại mức sống hộ năm 2011 
theo phương pháp tham gia tại 6 tổ dân phố/thôn khảo sát cho thấy, tỷ lệ nghèo đa 
chiều (theo các tiêu chí do nhóm nòng cốt ở mỗi tổ dân phố/thôn tự xác định) bao 
giờ cũng cao hơn tỷ lệ nghèo đơn chiều (theo chuẩn nghèo thu nhập của từng thành 
phố) từ 5 đến 20 điểm phần trăm. Thực tế, một số địa phương đã có sự linh hoạt 
trong rà soát nghèo theo hướng sử dụng thêm các tiêu chí phi thu nhập (Hộp 1). 

HỘP 1. Rà soát nghèo linh hoạt - hay vận dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều?

Cuối năm 2010, phường Lãm Hà (Kiến An, Hải Phòng) đã tiến hành tổng điều 
tra hộ nghèo. Khác với Hà Nội hay TP HCM đã ban hành chuẩn nghèo riêng 
cao hơn so với chuẩn nghèo chung của cả nước, Hải Phòng vẫn sử dụng chuẩn 
nghèo chung (500.000 đồng/người/tháng ở đô thị) dù mặt bằng giá cả giữa các 
thành phố không chênh lệch nhau nhiều. Do chuẩn nghèo thấp và xác định 
chính xác thu nhập hộ khó khăn, việc rà soát nghèo ở phường Lãm Hà đã có sự 
linh hoạt, căn cứ thêm vào các tiêu chí phụ để bổ sung cho tiêu chí thu nhập.

Theo kết quả rà soát nghèo cuối năm 2010, phường Lãm Hà có 17 hộ nghèo. 
Cán bộ LĐ-TBXH phường cho biết, nếu xét thuần túy trên tiêu chí thu nhập thì 
chỉ có 2/17 hộ là nghèo thực sự có thu nhập dưới 500.000 đồng/người/tháng, 
15/17 hộ còn lại được xét nghèo dựa trên "hoàn cảnh gia đình khó khăn" như 
có người ốm đau, khuyết tật, già cả, đơn thân, đông con nhỏ, làm nghề tự do 
thu nhập bấp bênh… mặc dù thu nhập nếu điều tra chính xác có thể ở mức 
trên chuẩn nghèo một chút (từ 500.000-700.000 đồng/người/tháng).

Đa số tiêu chí 
nghèo theo nhận 
thức của người dân 
trùng với cách đo 
nghèo đa chiều 
của ngành thống 
kê, nhưng cũng có 
những khác biệt 

Thực tế ở cấp cơ 
sở đã có sự linh 
hoạt trong rà soát 
nghèo theo hướng 
sử dụng thêm các 
tiêu chí phi thu 
nhập

Kim Chung
(Đông Anh, Hà Nội)

Lãm Hà
(Kiến An, Hải Phòng)

Phường 6
(Gò Vấp, TP HCM)

Thu nhập Thu nhập Thu nhập

Nhân lực Nhân lực Nhân lực

Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp

Giáo dục Giáo dục

Y tế Y tế

Tiếp cận an sinh xã hôi Tiếp cận an sinh xã hôi

Tham gia các hoạt động xã hội Tham gia các hoạt động xã hội Tham gia các hoạt động xã hội

Nhà ở (chất lượng, diện tích, 
dịch vụ)

Nhà ở (chất lượng, diện tích, dịch 
vụ)

Nhà ở (chất lượng, diện tích, 
dịch vụ)
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Trong đo lường nghèo đa chiều, các chỉ tiêu định lượng liên quan đến các chiều thiếu 
hụt phi thu nhập hoàn toàn có thể đo lường được thông qua phiếu điều tra hộ gia 
đình. Khó khăn về số liệu thường nằm ở các chỉ tiêu định tính, liên quan đến chất 
lượng cuộc sống. Ví dụ, với chiều thiếu hụt về y tế, báo cáo UPS-2009 sử dụng chỉ tiêu 
“không có BHYT” và “không được hưởng BHYT từ chủ lao động”. Trong khi đó, cán bộ 
cơ sở và người dân cho rằng các chỉ tiêu "mức độ quan tâm đến sức khỏe" và "chất 
lượng dịch vụ y tế được hưởng" (cách khám chữa bệnh, sử dụng thuốc như thế nào) 
quan trọng hơn nhiều so với việc có thẻ BHYT hay không. 

Đo lường nghèo đa chiều sẽ rất hữu ích khi thiết kế các chính sách hỗ trợ giảm nghèo 
và đảm bảo an sinh xã hội hướng đến các nhóm khó khăn đặc thù, trên cơ sở xác 
định đối tượng thụ hưởng dựa theo các chiều thiếu hụt phù hợp với từng chính sách. 
Vấn đề này cần có cam kết của những cơ quan hoạch định chính sách, đồng thời cần 
có thêm những nghiên cứu sâu và những dự án thí điểm cụ thể (Hộp 2).

HỘP 2. Hàm ý chính sách của đo lường nghèo đa chiều

Đo lường nghèo đa chiều giúp nhận dạng đầy đủ hơn tình trạng nghèo dưới 
góc độ xã hội, để bổ sung cho cách đo lường nghèo đơn chiều dựa vào thu 
nhập/chi tiêu. Cách tiếp cận đa chiều trong đánh giá nghèo càng phù hợp 
với các đô thị lớn của Việt Nam, nơi có khả năng xóa được cơ bản tình trạng 
nghèo về thu nhập/chi tiêu trong thời gian gần.

Áp dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều có thể cung cấp luận cứ cho thảo luận 
chính sách giảm nghèo ở khu vực đô thị theo ba khía cạnh chính:
1.    Tập trung nguồn lực để đầu tư ưu tiên cho các chiều nghèo có sự 

thiếu hụt lớn nhất. Các thành phố lớn đều đã có các chương trình hỗ trợ 
theo từng lĩnh vực, gắn với các chiều thiếu hụt phi thu nhập của người 
nghèo, như đầu tư CSHT, cải thiện dịch vụ nhà ở (điện, nước, nước thải, 
rác thải), xây nhà cho người thu nhập thấp, giáo dục, y tế… Ví dụ, kết quả 
đo lường nghèo đa chiều cho thấy, cải thiện tiếp cận hệ thống an sinh xã 
hội (các "lưới an toàn xã hội") hướng đến cả người bản xứ và người nhập 
cư là lĩnh vực chiến lược, cần được ưu tiên ở mức cao nhất trong thời gian 
tới trong các nỗ lực giảm nghèo đô thị.

2.    Xây dựng hệ thống đánh giá nghèo đa chiều liên tục, định kỳ trong bối 
cảnh đa cú sốc để xác định các nhóm xã hội đặc thù dễ bị tổn thương, 
làm căn cứ xây dựng các chính sách an sinh xã hội phù hợp và kịp thời 
(thay vì chỉ dựa vào những "hỗ trợ đột xuất" khi thay đổi chính sách hay có 
cú sốc đơn lẻ, hoặc chỉ dựa vào "danh sách nghèo" được lập vào cuối mỗi 
năm). Ví dụ, kết quả theo dõi nghèo đa chiều cho thấy, người nghèo đô thị 
đang gặp nhiều khó khăn trong việc chi trả các chi phí giáo dục cho trẻ 
em, nhất là khi giá cả tăng cao trong năm 2011. Do đó cần thiết kế chính 
sách hỗ trợ mạnh hơn về giáo dục trẻ em đối với hộ nghèo đô thị (với mục 
tiêu đưa mọi trẻ em đến trường, không để trẻ em phải bỏ học giữa chừng 
chỉ vì lý do gia đình nghèo, thực hiện phổ cập trung học cơ sở).

3.   Sử dụng một hay nhiều chiều nghèo để xác định đối tượng thụ hưởng 
sao cho phù hợp với nguồn lực khả dụng của từng chính sách. Càng 
kết hợp nhiều chiều nghèo thì phạm vi đối tượng thụ hưởng càng thu 
hẹp, càng sát với nhóm khó khăn nhất. Thực tế, nên ưu tiên nhu cầu tăng 
mức hỗ trợ (tăng chiều nghèo để ít người được thụ hưởng hơn nhưng 
mức hỗ trợ cao hơn) so với nhu cầu tăng phạm vi thụ hưởng (giảm chiều 
nghèo để nhiều người được thụ hưởng hơn nhưng mức hỗ trợ ít hơn) để 
đạt được hiệu quả thực tế của chính sách. 

Khó khăn của đo 
lường nghèo đa 
chiều là thiếu số 
liệu, nhất là các 
chỉ tiêu định tính 
về chất lượng cuộc 
sống
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1.2 Hai nhóm nghèo đô thị: người nghèo bản xứ và người nghèo 
nhập cư

1.2.1 Người nghèo bản xứ

Theo cách tiếp cận "nghèo đa chiều", báo cáo vòng 4 năm 2011 tiếp tục khẳng định 
5 chiều thiếu hụt chính của người nghèo bản xứ (như đã nêu trong báo cáo vòng 3 
năm 2010), đó là: thiếu nguồn nhân lực; thiếu khả năng chuyển đổi sinh kế; thiếu vốn 
xã hội; thiếu tiếp cận các dịch vụ công; và môi trường sống kém tiện nghi và thiếu 
an toàn (Hình 2). Một số thông tin cập nhật trong năm 2011 về các yếu tố chính của 
nghèo đô thị được nêu tóm lược dưới đây.

Thiếu nguồn nhân lực vẫn là đặc trưng lớn nhất của hộ nghèo bản xứ. Bài tập thống 
kê nhân lực của hộ nghèo bản xứ tại các điểm khảo sát cho thấy, số hộ nghèo thuộc 
diện già cả, đơn thân, có người tàn tật, ốm đau thường xuyên chiếm tỷ lệ cao. Một số 
hộ nghèo có người vướng vào nghiện hút ma túy, cuộc sống rất khó khăn (Bảng 7). 
Những hộ thiếu lao động, không có khả năng tự kiếm sống rất dễ rơi vào tình trạng 
"nghèo kinh niên". Theo ước tính của cán bộ cơ sở tại các địa bàn khảo sát, hộ nghèo 
kinh niên thường chiếm khoảng 20-30% trong tổng số hộ nghèo. 

Bảng 7. Đặc điểm nhân lực của hộ nghèo tại các địa bàn khảo sát, 2011

Người nghèo bản 
xứ gặp nhiều khó 
khăn, bất lợi, có thể 
phân thành 5 chiều 
thiếu hụt  chính

Hình 2. Các yếu tố chính của nghèo đô thị

Nghèo bản xứ

Môi trường sống
kém tiện nghi 
và thiếu an toàn

Thiếu khả năng
chuyển đổi
sinh kế

Thiếu vốn xã hộiHạn chế tiếp cận 
dịch vụ công

Thiếu nguồn
nhân lực

"Nghèo kinh niên" 
thường gắn liền với 
tình trạng thiếu lao 
động

Hộ 
đơn 
thân 
(%)

Có 
người 
già cả 

(%)

Có 
người 

ốm đau, 
tàn tật 

(%)

Có 
người 
mắc tệ 
nạn xã 
hội (%)

Số 
nhân 
khẩu 
trung 
bình

Số lao động chính trong gia 
đình (trong độ tuổi lao động)

Không 
có ai

1 
người

2 
người

>2 
người

Thôn Nhuế - xã 
Kim Chung (HN) 56 11 56 11 3,1 8 70 22 -

Thôn Bầu - xã Kim 
Chung (HN)

71 19 68 - 2,6 35 55 10 -

Phường Lãm Hà 
(HP) 47 24 65 12 3,1 23 65 12 -

Tổ dân phố 27 - 
Phường 6 (GV) 10 29 48 5 4,5 - 14 38 48

Nguồn: Số liệu do cán bộ LĐ-TB&XH phường/xã và cán bộ thôn/tổ dân phố cung cấp, tháng 7/2011
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Thiếu khả năng chuyển đổi sinh kế rất phổ biến trong nhóm nghèo bản xứ, là một 
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng "nghèo tạm thời" (có sức lao động nhưng thu 
nhập thấp và bấp bênh). Bài tập thống kê ngành nghề chính của tất cả thành viên hộ 
nghèo bản xứ tại các điểm khảo sát cho thấy, tại khu vực ngoại vi đô thị như phường 
Lãm Hà và phường 6, công việc chủ yếu của thành viên hộ nghèo là làm nghề tự do 
như buôn bán nhỏ, phụ bán quán, phụ hồ, lao động theo ngày, cắt tóc, bán rau, rửa 
bát chén thuê, bảo vệ, mò cua, bắt ốc, chích cá, bắt lươn, xe ôm, xích lô… (Hình 3). Do 
trình độ học vấn thấp, thiếu kỹ năng tay nghề nên người nghèo khó có thể chuyển 
đổi sang các công việc thuộc khu vực chính thức có mức thu nhập ổn định hơn, cũng 
như khó tiếp cận với hệ thống an sinh xã hội (không có BHXH và BHYT). Tại khu vực 
ngoại thành đang đô thị hóa như xã Kim Chung, công việc chủ yếu của người nghèo 
là làm nông nghiệp. Người nghèo tại đây đang gặp nhiều thách thức do đất sản xuất 
ngày càng thu hẹp, làm nông nghiệp ngày càng khó khăn, trong khi đó diện tích đất 
ở hẹp, thiếu vốn nên họ không có điều kiện chuyển sang xây nhà trọ cho thuê hoặc 
làm buôn bán, dịch vụ. 

Thiếu vốn xã hội là một hạn chế đặc trưng của người nghèo ở khu vực đô thị so với 
khu vực nông thôn, do lối sống ở đô thị khép kín, có tính cá nhân hơn. Người nghèo 
chủ yếu dựa vào quan hệ phi chính thức trong phạm vi hẹp gồm anh em họ hàng, 
hàng xóm cùng cảnh ngộ. Hạn chế giao lưu với bên ngoài cũng là cách người nghèo 
cắt giảm các chi phí lễ đám, chi phí giao tiếp - một khoản mục chi phí xã hội khá lớn 
ở khu vực đô thị. Đa số người nghèo đô thị làm công việc tự do, lao động phổ thông 
chịu nhiều mệt mỏi hoặc thời gian làm việc trong ngày kéo dài, thất thường nên ít 
quan tâm tới các hoạt động chung tại cộng đồng. Với việc họp tổ dân phố, được coi 
là hoạt động xã hội quan trọng nhất tại cộng đồng dân cư, thường chỉ có không quá 
50% người nghèo đi họp thường xuyên. Khi đi họp, người nghèo thường ngồi nghe 
thụ động, rất ít khi nêu ý kiến hoặc phản hồi thông tin hai chiều trong cuộc họp.

HÌNH 3. Cơ cấu việc làm của thành viên hộ nghèo
tại địa bàn khảo sát 2011 

Tổ dân phố 27 - TP HCM

Nông nghiệp
84%

Thôn Bầu - Hà Nội

Xe ôm
4%

Làm thuê
tự do

4%

Buôn bán nhỏ
4%

Vệ sinh
môi trường

4%

Nông nghiệp
44%

Thôn Nhuế - Hà Nội

Công nhân
2%

Công tác xã hội
2%

Buôn bán nhỏ
4%

Xe ôm
2%

Nấu ăn
khu công nghiệp

4%

Mò cua bắt ốc
4% Vệ sinh

môi trường
4%

Làm thuê tự do
8%

Phụ hồ
10%

Rửa bát
8%

Phường Lãm Hà - Hải Phòng

Công nhân
6%

Buôn bán nhỏ,
bán rau

12%

Phụ hồ
17%

Xích lô
12%

Thợ hàn,
đánh giấy dầu

12%

Lao động
tự do
12%

Rửa bát thuê,
buôn bán phế liệu,

bán xổ số
17%

Bảo vệ, 
trông trẻ

12%

Xe ôm
3%

Phụ bán quán
12%

Trồng rau
6%

Phụ hồ
25% Nghề khác

(cắt tóc, tạp vụ,
bắt lươn, trích cá,

chăn nuôi, bảo vệ...)
21%

Thợ sơn,
thợ mộc,
thợ bạc

6%

Công nhân
(may, cơ khí,

dược)
12%

Bán giải khát,
tạp hóa

15%

"Nghèo tạm thời" 
thường gắn liền 
với tình trạng việc 
làm kém, nghề tự 
do không ổn định, 
không tiếp cận với 
hệ thống an sinh 
xã hội

Người nghèo chủ 
yếu dựa vào các 
quan hệ phi chính 
thức trong phạm 
vi hẹp
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Người nghèo đô thị tham gia hạn chế vào các tổ chức đoàn thể và thiết chế cộng 
đồng vì nhiều lý do, như bận kiếm sống, chưa thấy lợi ích của sự tham gia hoặc do 
tâm lý tự ti, mặc cảm. Tại khu phố 4, phường 6 (Gò Vấp), chỉ có 10/30 phụ nữ nghèo 
tham gia sinh hoạt hội Phụ nữ. Nhiều tổ nhóm, CLB được tổ chức tại khu phố nhưng 
người nghèo hầu như không tham gia. Ngay cả khi người nghèo có tham gia các 
hoạt động xã hội thì chất lượng cũng không cao. Cán bộ hội Phụ nữ tại các địa bàn 
khảo sát cho biết, chị em nghèo thường chậm trễ trong việc đóng tiền hội phí, chưa 
tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào của hội. 

Tại các địa bàn nông thôn ngoại thành đang đô thị hóa như xã Kim Chung (Hà Nội), 
lối sống của người dân có nhiều thay đổi. Trước đây, hầu hết các hộ gia đình trong 
thôn xóm cùng làm nông nghiệp, có cùng mối quan tâm về thời vụ, thủy lợi, phòng 
trừ sâu bệnh… nên tính cộng đồng làng xã được đề cao, người dân thường xuyên trò 
chuyện, thăm hỏi lẫn nhau. Hiện nay, nhiều hộ gia đình khá lên nhờ các hoạt động 
phi nông nghiệp như cho thuê nhà trọ và buôn bán; còn đa số hộ nghèo vẫn dựa 
chủ yếu vào nông nghiệp. Phân hóa giàu nghèo gia tăng, người nhập cư đến địa bàn 
rất đông, những lo lắng về an ninh trật tự và pha trộn lối sống càng khiến người dân 
có tâm lý sống khép kín hơn ("ai biết nhà nấy"). Trong bối cảnh trên, mối quan hệ xã 
hội của hộ nghèo bị thu hẹp, chủ yếu trong phạm vi họ hàng hoặc số ít hàng xóm có 
nghề nghiệp và điều kiện kinh tế tương đương. 

Hạn chế tiếp cận dịch vụ công của người nghèo so với người khá giả thường xuất 
phát từ nguyên nhân thiếu nguồn tài chính và thiếu quan hệ xã hội. Nguyên nhân 
"phân biệt đối xử" chưa thấy bộc lộ rõ tại các địa bàn khảo sát.

Hiện nay, trẻ thuộc hộ nghèo được miễn tiền học phí. Chính phủ đã có quy định 
tạm dừng thu tiền xây dựng trường. Tuy nhiên, tất cả trẻ đi học còn phải đóng nhiều 
khoản khác dưới dạng "phụ thu" hoặc tiền quỹ hội phụ huynh "tự nguyện", chưa kể 
chi phí cho sách vở, đồng phục, bảo hiểm thân thể, tiền học thêm… Chi phí cho con 
đi học khá lớn, cộng thêm giá cả tăng cao trong sinh hoạt hàng ngày nên hộ nghèo 
thường hạn chế cho con đi học thêm cũng như mua sắm trang thiết bị học tập. 
Nhiều người nghèo đô thị không có khả năng đầu tư cho con cái ăn học lên cao chủ 
yếu cố gắng cho con học hết cấp 3. Nguy cơ trẻ em hộ nghèo bỏ học giữa chừng cao 
hơn so với hộ khá giả.

Hiện tượng quá tải khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại các cơ sở y tế quận và 
thành phố trong năm 2011 vẫn chưa có nhiều cải thiện so với năm 2010. Tại phường 
6 (Gò Vấp), tình trạng người dân đi nộp sổ BHYT từ 4-5 giờ sáng để chờ khám chữa 
bệnh ở bệnh viện vẫn diễn ra, do bệnh viện Gò Vấp quá tải thường xuyên. Người 
nghèo vẫn lựa chọn tự đi mua thuốc ở ngoài khi gặp bệnh thông thường, chỉ đến 
bệnh viện khi có bệnh nặng hoặc mãn tính.  

Môi trường sống kém tiện nghi và thiếu an toàn vẫn là một hạn chế đặc thù của 
người nghèo. Điều kiện sống và dịch vụ nhà ở của hộ nghèo tại các điểm khảo sát 
trong năm 2011 chưa có nhiều cải thiện đáng kể so với năm 2010. Hộ nghèo thường 
sống tại các cụm dân cư biệt lập, trong các hẻm sâu, cấp thoát nước kém, đường sá 
lầy lội vào mùa mưa, vệ sinh môi trường không đảm bảo. Tình trạng sở hữu nhà đất 
bấp bênh, chưa có "sổ đỏ" vẫn khá phổ biến trong nhóm hộ nghèo. Nhà ở của hộ 
nghèo thường là nhà cấp 4, diện tích trung bình 30-50 m2, đã xuống cấp. Cá biệt có 
một số ít hộ nghèo hoàn cảnh éo le còn phải ở nhà tạm dột nát. Tài sản trong nhà của 
hộ nghèo thường là những đồ cũ, có giá trị thấp. Nhiều hộ nghèo cũng có xe máy, ti 
vi, tủ lạnh, bếp ga… nhưng mua theo diện trả góp hàng tháng hoặc được anh em, 
họ hàng cho đồ cũ. 

Người nghèo ít 
tham gia vào các 
tổ chức đoàn thể 
và thiết chế cộng 
đồng ở đô thị

Lối sống cộng đồng 
làng xã đang thay 
đổi, ảnh hưởng bất 
lợi đến vốn xã hội 
của người nghèo ở 
các khu vực chuyển 
đổi 

Chi phí lớn cho con 
ăn học là nỗi lo của 
người nghèo đô thị 
trong bối cảnh lạm 
phát

Người nghèo tiếp 
cận hạn chế với 
dịch vụ y tế, dù 
được cấp thẻ BHYT

Nhà ở và dịch vụ 
nhà ở kém là hai 
trong số những 
thiếu hụt chính của 
người nghèo đô thị
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 1.2.2 Người nghèo nhập cư

Do người nhập cư thường có sức lao động, đến sống và làm việc tại các đô thị vì lý do 
kinh tế, nên tình trạng nghèo của người nhập cư sẽ trầm trọng hơn nhiều khi nhìn 
dưới góc độ "nghèo đa chiều", thay vì chỉ nhìn dưới góc độ thu nhập. Như báo cáo 
vòng 3 năm 2010 đã nêu, nghèo nhập cư thể hiện ở 5 chiều thiếu hụt chính: chi phí 
cuộc sống cao ở đô thị; việc làm bấp bênh, rủi ro thường trực; thiếu hòa nhập xã hội 
(bất lợi, thiệt thòi trong các mối quan hệ xã hội); hạn chế tiếp cận dịch vụ công; môi 
trường sống kém tiện nghi và thiếu an toàn (Hình 4). Một số thông tin cập nhật trong 
năm 2011 về các yếu tố chính của nghèo nhập cư được nêu tóm lược dưới đây. 

Chi phí cuộc sống cao là khó khăn được nhắc đến nhiều nhất trong nhóm người 
nhập cư, do mức lạm phát cao trong năm 2011. Giá phòng trọ năm 2011 tại tất cả các 
địa bàn khảo sát đều tăng so với năm 2010, với mức tăng thêm bình quân 50.000-
150.000 đồng/phòng. Việc tăng giá điện của Nhà nước trong năm 2011 khiến giá 
điện người nhập cư phải trả thường ở mức 2.500-3.500 đồng/KWh, tăng thêm 500-
1000 đồng/KWh so với năm 2010. Các phòng trọ vẫn dùng chung công tơ tổng, giá 
điện theo thỏa thuận miệng với chủ nhà trọ; chưa ghi nhận trường hợp nào người 
ở trọ dùng điện có hợp đồng riêng và hưởng mức giá điện như hộ thường trú. Tiền 
nước sinh hoạt cũng tăng thêm 5.000-10.000 đồng/người/tháng. Chi phí học tập cho 
con cũng tăng mạnh trong năm 2011. Giá cả tăng mạnh tác động đặc biệt lớn đến 
nhóm gia đình nhập cư có con nhỏ. Sau khi trừ đi các chi phí bắt buộc khi ra thành 
phố (tiền thuê nhà, điện, nước, tiền học…) và dành một khoản tiết kiệm để gửi về 
nhà, hầu hết người nhập cư chỉ còn lại ngân quĩ chi tiêu hàng tháng rất tằn tiện cho 
các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Khảo sát cho thấy, bữa ăn của đa số người nhập cư 
rất đạm bạc (xem thêm phần 1.3.3 - Tác động của giá cả tăng).

Việc làm bấp bênh dẫn đến thu nhập không ổn định là vấn đề chung của cả người 
nghèo bản xứ và nhập cư. Tuy nhiên, đặc thù công việc và bản chất lưu động của 
người nhập cư làm cho vấn đề trầm trọng hơn. Người nhập cư đang đảm nhiệm 
nhiều loại nghề đa dạng tại các thành phố mà đa số người bản xứ không muốn làm, 
mỗi nhóm nghề đó lại có những rủi ro riêng (xem thêm Phần 2).

Tình trạng nghèo 
của người nhập cư 
sẽ trầm trọng hơn 
nhiều khi nhìn dưới 
góc độ nghèo đa 
chiều, thay vì chỉ 
nhìn dưới góc độ 
thu nhập

Lạm phát trong 
năm 2011 làm 
trầm trọng thêm 
khó khăn về chi phí 
cuộc sống cao của 
người nhập cư

Việc làm của người 
nhập cư rất đa 
dạng và có những 
rủi ro riêng

Hình 4. Các yếu tố chính của nghèo nhập cư

Nghèo
nhập cư

Môi trường sống
kém tiện nghi
và thiếu an toàn

Việc làm
bấp bênh

Thiếu vốn xã hộiHạn chế tiếp cận
dịch vụ công

Chi phí
cuộc sống cao
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Với nhóm công nhân nhập cư, chi phí cuộc sống tăng cao nhưng thu nhập không 
tăng tương xứng làm trầm trọng thêm sự bất ổn nghề nghiệp. Các doanh nghiệp sử 
dụng nhiều lao động (may mặc, giày da…) đang đối mặt với chi phí sản xuất tăng, 
đơn hàng giá thấp do đó gặp khó khăn trong việc đảm bảo việc làm, thu nhập thỏa 
đáng cho công nhân. Tại xã Kim Chung (Hà Nội), do ảnh hưởng của thảm họa động 
đất và sóng thần tại Nhật Bản, công nhân tại một số công ty sản xuất linh kiện ô tô, 
lắp ráp điện tử đã phải nghỉ việc luân phiên (hưởng 70% lương) một số ngày trong 
vòng 3-4 tháng. Tại Phường 6 (Gò Vấp), số công nhân nhập cư trong năm 2011 đã 
giảm mạnh so với năm 2010 do một số doanh nghiệp may mặc lớn chuyển ra ngoại 
thành hoặc các tỉnh lân cận, khiến công nhân phải chuyển theo công ty, một số ra 
ngoài làm cho các xưởng tư nhân hoặc về quê tìm việc tại các KCN gần nhà.

Trong các nhóm nhập cư lao động tự do, công việc và thu nhập của nhóm phụ hồ bị 
giảm sút nhiều trong năm 2011. Lý do chính là Nhà nước cắt giảm chi tiêu công dẫn 
tới nhiều công trình xây dựng bị đình hoãn, giá cả leo thang nên nhiều hộ gia đình 
trì hoãn việc xây nhà. Nhóm buôn bán nhỏ phải bỏ vốn mua hàng nhiều hơn so với 
năm trước khoảng 1,5-2 lần do giá cả tăng. Công việc của nhóm đấm bóp tại Phường 
6 (Gò Vấp) tiếp tục giảm, nhiều người đã chuyển sang nghề khác để kiếm thu nhập 
cao hơn. 

Hầu hết người nhập cư lao động tự do không có BHXH, đa số không mua BHYT tự 
nguyện (do mức phí cao, thiếu thông tin hoặc chưa quan tâm), nên họ thường phải 
tự chống đỡ với rủi ro. Phương án cuối cùng của nhóm này là trở về quê dựa vào 
người thân, như trong các trường hợp ốm đau, tai nạn lao động, sinh đẻ…

Thiếu hòa nhập xã hội là khó khăn đặc thù của người nhập cư, trong bối cảnh Việt 
Nam vẫn giữ hệ thống "hộ khẩu" và còn nhiều thủ tục, chính sách gắn với hộ khẩu 
(dù đã giảm so với trước). Không có hộ khẩu và không được bình xét là hộ nghèo, 
người nhập cư khó dựa vào các thiết chế chính thức, khó tiếp cận với hệ thống an 
sinh xã hội tại đô thị.

Tại các điểm khảo sát, người nhập cư rất ít tham gia vào các hoạt động xã hội tại địa 
phương. Tình hình này trong năm 2011 chưa có chuyển biến đáng kể so với năm 
2010. Có nhiều lý do dẫn đến người nhập cư ít tham gia vào các hoạt động xã hội tại 
địa phương như: ra thành phố với mục đích kiếm tiền nên ít quan tâm đến hoạt động 
xã hội; công việc nặng nhọc, căng thẳng, thời gian kéo dài, hay về muộn; tập tính lưu 
động cao, thường xuyên thay đổi chỗ ở trọ; quan hệ xã hội phạm vi hẹp trong nhóm 
đồng hương, bạn trọ; xu hướng tiết kiệm cắt giảm chi phí xã hội; không được tổ dân 
phố và các đoàn thể mời tham gia… Bảng 8 dưới đây thể hiện mức độ tham gia hạn 
chế của người nhập cư vào nhiều hoạt động xã hội tại Phường 6 (Gò Vấp).

Thu nhập của công 
nhân không tăng 
tương xứng với 
chi phí gây bất ổn 
nghề nghiệp

Nhiều loại nghề tự 
do của người nhập 
cư đang gặp khó 
khăn 

Hầu hết người làm 
nghề tự do không 
tiếp cận với hệ 
thống an sinh xã 
hội
Hệ thống "hộ 
khẩu" cản trở 
người nhập cư dựa 
vào các định chế 
chính thức 

Người nhập cư ít 
tham gia vào các 
hoạt động xã hội 
tại địa phương vì 
nhiều lý do



19

Theo dõi N
ghèo Đ

ô thị theo Phương pháp cùng Tham
 gia

PH
Ầ

N
 1. Tổng quan về nghèo đô thị

Bảng 8. Sự tham gia của người nhập cư vào các hoạt động tại Khu phố 4, Phường 
6, Gò Vấp, TP HCM, năm 2011

Hạn chế trong tiếp cận dịch vụ công là bất lợi chung của người nghèo. Riêng đối với 
người nhập cư còn là hệ quả đặc thù của sự thiếu hòa nhập xã hội. Về giáo dục, do 
trường công lập quá tải nên trẻ em nhập cư (đặc biệt ở bậc học Mẫu giáo) thường 
phải học ở các trường dân lập. Một số trẻ em nhập cư phải về quê tiêm chủng hoặc 
tiêm theo dịch vụ do cha mẹ chưa biết thông tin về thủ tục đăng ký tiêm chủng tại 
phường cho trẻ, do trạm y tế thiếu vắcxin... Người nhập cư vẫn ít quan tâm đến BHYT 
tự nguyện, hoặc không đủ điều kiện mua BHYT tại thành phố. Năm 2011, tại phường 
6 (Gò Vấp), người nhập cư muốn mua thẻ BHYT phải có xác nhận tạm trú trên 6 tháng 
tại địa bàn, vô hình chung hạn chế cơ hội tham gia BHYT của nhiều người nhập cư. 
(Xem thêm phần 1.3.5 - Cải thiện tiếp cận dịch vụ công).

Môi trường sống kém tiện nghi và thiếu an toàn thường gắn liền với xu hướng cắt 
giảm tối đa chi phí cuộc sống ở đô thị của người nhập cư. Lựa chọn thuê phòng trọ 
giá rẻ hơn ở những nơi cơ sở hạ tầng, dịch vụ nhà ở còn yếu kém dẫn đến môi trường 
sống bất lợi của người nhập cư. Người nhập cư tại tổ 14, phường Lãm Hà (Hải Phòng) 
và tại thôn Bầu, xã Kim Chung (Hà Nội) thường than phiền về chất lượng đường sá 
và hệ thống thoát nước thải tại địa phương. Tại phường Lãm Hà (Hải Phòng), nhiều 
người nhập cư vẫn chấp nhận thuê phòng trọ giá rẻ (khoảng 250.000-300.000 đồng/
phòng) với chất lượng thấp (xây trước năm 2000, mái thấp và dột, tường  thấm nước, 
bể nước thiết kế chưa hợp vệ sinh). Tại xã Kim Chung (Hà Nội), một số phòng trọ 
mới xây năm 2011 với diện tích rộng hơn phòng trọ kiểu cũ, có nhà vệ sinh khép kín 
nhưng ít công nhân muốn thuê do giá cao. Ngoài ra, tính chất công việc của một số 
nghề tự do, điển hình là nghề ve chai, tiềm ẩn những rủi ro về sức khỏe và an toàn 
cho bản thân và cộng đồng xung quanh.

Người nhập cư tại xã Kim Chung (Hà Nội) và Phường 6 (Gò Vấp) vẫn chủ yếu dùng 
nước giếng khoan do chi phí sử dụng nước máy khá cao (tại Kim Chung, mức giá 
nước máy áp dụng đối với kinh doanh nhà trọ là 12.000 đồng/m3). Khi nhìn bằng 
mắt thường thì nước giếng khá trong, nhưng không qua hệ thống lắng lọc nên nguy 
cơ nước bị ô nhiễm khá cao do ở gần khu công nghiệp (xã Kim Chung, Hà Nội) hoặc 
gần nghĩa địa cũ (phường 6, Gò Vấp). 

Người nhập cư tiếp 
cận hạn chế với các 
dịch vụ giáo dục, 
y tế

Người nhập cư 
thường lựa chọn 
thuê phòng trọ giá 
rẻ tại những địa 
bàn còn yếu kém 
về cơ sở hạ tầng và 
dịch vụ nhà ở

Các hoạt động chính trị, 
xã hội tại địa phương

Sự tham gia của 
người nhập cư

Chú thích

Họp tổ dân phố Không Không được mời, chỉ mời chủ nhà

Bầu cử Có (hạn chế) Tham gia không đầy đủ (khi địa phương lập danh 
sách bầu cử, nhiều người nói để “về quê” bầu cử 
nhưng thực tế không về)

Sinh hoạt hội Phụ nữ Có (hạn chế) Một số chị tham gia không thường xuyên, do tâm 
lý bận, mệt hoặc không thấy lợi ích của việc tham 
gia

Bình xét hộ nghèo Có (rất hạn chế) Chỉ một vài hộ nhập cư tạm trú dài hạn, có nhà 
đất ổn định mới được đưa vào danh sách bình xét 
nghèo

Xây dựng trụ sở khu phố Không Tổ dân phố không vận động đóng góp

CLB Gia đình hạnh phúc Không Chỉ hộ khá bản xứ tham gia

CLB Ông bà cháu Có (tích cực) Trẻ em nhập cư tham gia khá đông, các hoạt động 
giải trí bổ ích không phân biệt

CLB Aerobic, CLB đi bộ Có (hạn chế) Chỉ một vài người nhập cư tham gia nhưng không 
thường xuyên
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1.3 Các thách thức giảm nghèo đô thị

Báo cáo vòng 3 năm 2010 đã nêu các thách thức cải thiện cơ sở hạ tầng tại những nơi 
tập trung đông người nghèo đô thị, hỗ trợ sinh kế, cải thiện tiếp cận dịch vụ công, cải 
thiện vốn xã hội, mở rộng các biện pháp an sinh xã hội đối với cả người nghèo bản 
xứ và người nghèo nhập cư. Báo cáo vòng 4 năm 2011 này sẽ cập nhật những thách 
thức trên tại các địa bàn khảo sát, đồng thời phân tích kỹ hơn một số thách thức liên 
quan đến giá cả tăng, vấn đề giới và quyền trẻ em.

1.3.1 Cải thiện cơ sở hạ tầng

Trong năm 2011, cơ sở hạ tầng (CSHT) tại các địa bàn khảo sát tiếp tục được cải thiện. 
Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn, đường hẻm đã được trải nhựa hoặc bê tông 
hóa. Xây dựng CSHT nhỏ theo hình thức "xã hội hóa" được áp dụng khá hiệu quả. Khi 
người dân và các mạnh thường quân tham gia đóng góp tiền, việc giám sát xây dựng 
và quyết toán thu chi công trình được thực hiện tốt hơn, dẫn đến chất lượng công 
trình nhỏ được đảm bảo hơn (Hộp 3). 

HỘP 3. Ban giám sát xây dựng chốt dân phòng số 4 tại phường 6 (Gò Vấp)

Tại khu phố 4 - phường 6 (Gò Vấp), xây dựng chốt dân phòng vừa là nơi hội 
họp được sự ủng hộ của người dân. Tổng cộng đã quyên góp được 103 triệu 
đồng, trong đó 60 triệu đồng do các hộ gia đình góp và 43 triệu đồng do các 
mạnh thường quân cho vay không lãi dài hạn. Một số hộ nghèo dù còn khó 
khăn cũng góp tiền từ 10.000-50.000 đồng/hộ. 

Tháng 3/2011 tiến hành xây dựng chốt dân phòng, khu phố bầu ra Ban giám 
sát gồm 6 người (Đảng ủy, cán bộ khu phố, tổ dân phố, hội Cựu chiến binh, 
đại diện người dân), có sự phân công trách nhiệm cho từng thành viên (chia 
nhau mỗi người giám sát 1 ngày), đảm bảo công khai minh bạch (mua vật tư 
đều có so sánh giá, có hóa đơn, có quyết toán tài chính thông báo trước dân). 
Trong quá trình xây dựng do nhà thầu làm xà gỗ ngắn hơn so với thiết kế nên 
Ban giám sát đã yêu cầu làm lại.

Đến tháng 4/2011 chốt dân phòng số 4 đã hoàn thành, diện tích sử dụng 
được mở rộng lên 80m2, tường, cửa, mái và nền đều được nâng cấp khang 
trang. Qua việc xây dựng chốt dân phòng đã nâng cao được vai trò giám sát 
cộng đồng, tăng cường sự tham gia của người dân vào các hoạt động xã hội 
của địa phương. 

Những hạn chế về cấp thoát nước đang từng bước được khắc phục. Tại phường Lãm 
Hà (Hải Phòng), cống Cảnh Hầu bị hư hỏng nhiều năm đến năm 2011 đã sửa chữa 
xong, giúp cho việc điều tiết thoát nước thuận tiện hơn, giảm tình trạng úng lụt cục 
bộ khi nước triều dâng và trời mưa to. Gần như 100% dân cư bản xứ tại phường Lãm 
Hà và phường 6 đã được sử dụng nước sạch. Xã Kim Chung (Hà Nội) vừa hoàn thiện 
việc lắp đặt nước sạch ở 2/3 thôn (thôn Bầu và Hậu Dưỡng), đường ống nước ở thôn 
còn lại (thôn Nhuế) dự kiến cuối năm 2011 sẽ hoàn thành. 

Dịch vụ thu gom rác thải trong năm 2011 đã tốt hơn so với các năm trước. Điển hình 
tại xã Kim Chung (Hà Nội) các năm trước tình trạng ứ đọng rác thải và xả rác bừa bãi 
xảy ra phổ biến; nhưng hiện nay hầu hết hộ gia đình đã có ý thức để rác gọn gàng 
hoặc đến giờ qui định (khi có "kẻng rác") thì mang rác đổ vào xe thu gom. Công ty vệ 
sinh môi trường dân doanh đã mở rộng dịch vụ thu gom rác ra toàn xã Kim Chung 
(các năm 2009-2010 công ty mới hoạt động ở thôn Bầu; sang năm 2011, tổ rác tự 
quản ở thôn Nhuế và thôn Hậu Dưỡng đã được sáp nhập với công ty). Huyện Đông 

Nhiều công trình 
dân sinh được xây 
dựng theo hình 
thức "xã hội hóa"

Điều kiện cấp 
thoát nước được 
cải thiện nhờ đầu 
tư của Nhà nước 

Doanh nghiệp dân 
doanh đã tham gia 
tích cực vào dịch 
vụ thu gom rác 
thải
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Anh đã hỗ trợ xe chuyển rác đều đặn 2 lần/tuần từ khu tập kết rác của xã đến bãi rác 
chung của thành phố.
 
Tuy nhiên, còn nhiều mặt yếu kém về CSHT tại các điểm khảo sát vẫn chưa được giải 
quyết. Nhiều đoạn đường trục nội xóm, liên xóm vẫn là đường đất, rất lầy lội vào 
mùa mưa (tổ 14 phường Lãm Hà). Một số tuyến đường sau khi được cứng hóa đã bị 
xuống cấp do đào lên để lắp đường nước sạch nhưng phục hồi mặt đường không 
tốt (phường 6). Tình trạng úng lụt cục bộ nặng do thoát nước kém vẫn xảy ra khi 
trời mưa to (thôn Bầu - xã Kim Chung). Đường nước sạch mới được lắp đặt nên chất 
lượng nước chưa ổn định, bị cặn đen hoặc ố vàng, cộng thêm giá nước cao nên nhiều 
hộ dân vẫn chủ yếu dùng nước giếng khoan (xã Kim Chung và phường 6). 

Bức xúc nhất đối với người dân vẫn là tình trạng ô nhiễm môi trường do nguồn 
nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp. Điển hình tại phường Lãm Hà (Hải Phòng), ô 
nhiễm nước thải công nghiệp ngày một trầm trọng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 
của người dân. Theo cán bộ địa phương, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường đang 
gặp 2 thách thức lớn. Thứ nhất là công tác qui hoạch, cấp phép không hợp lý, doanh 
nghiệp hoạt động ngay cạnh khu dân cư. Thứ hai là cấp phường không có thẩm 
quyền, không đủ năng lực kiểm tra và xử lý tình trạng xả thải của doanh nghiệp, 
trong khi hoạt động thanh tra môi trường của cơ quan cấp trên chưa triệt để và thiếu 
chế tài mạnh đối với doanh nghiệp vi phạm (Hộp 4). 

HỘP 4. Nhà máy, xí nghiệp gần cụm dân cư gây ô nhiễm môi trường

Tại phường Lãm Hà (Hải Phòng), trong vài năm gần đây tình trạng ô nhiễm 
môi trường ngày càng tăng do hoạt động của một số doanh nghiệp gần khu 
dân cư. Người dân phản ánh, một số doanh nghiệp xả nước thải công nghiệp 
đen ngòm ra ao hồ và kênh mương chảy qua khu dân cư, gây ô nhiễm nặng 
nguồn nước thải và tỏa mùi khó chịu ra không khí. Bên cạnh đó, một số 
doanh nghiệp đã xây dựng công trình đè lên hệ thống cống, gây tắc nghẽn 
việc thoát nước. 

Người dân rất bức xúc, tổ dân phố đã làm đơn phản ánh lên phường về tình 
trạng ô nhiễm do nước thải công nghiệp. Tuy nhiên, theo cán bộ phường 
Lãm Hà, chính quyền phường không có đủ thẩm quyền để giải quyết, không 
có điều kiện nhân lực, máy móc để xác minh nguồn ô nhiễm và kiểm tra mức 
độ ô nhiễm.

--- “Nước thải tại tổ 14 do mấy doanh nghiệp thải ra làm ô nhiễm. Tổ cũng đã 
làm đơn gửi lên phường. Thực tế, tình trạng ô nhiễm ở Lãm Hà do quy hoạch 
thiếu tính đồng bộ, doanh nghiệp nằm xen giữa khu dân cư. Hiện nay đang yêu 
cầu các doanh nghiệp giảm bớt ảnh hưởng tới môi trường nhưng chế tài chưa rõ 
ràng, nên cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chứ không chỉ ở cấp phường. 
Phường không đủ điều kiện để xử lý, vừa rồi phải báo với phòng Tài nguyên môi 
trường quận rồi báo lên Thành phố mang máy về đo chứ phường làm sao có 
điều kiện để làm. Phường đến xử phạt cũng không được, doanh nghiệp họ nói là 
quận và thành phố cho chúng tôi làm tại đây rồi, thế thì phường có quyền gì...” - 
N.K.H, cán bộ phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng.

Một số quy hoạch "treo" và đề án "chậm thực hiện" vẫn là bài toán nan giải, chưa 
có nhiều chuyển biến trong năm 2011 so với các năm trước, điển hình là quy hoạch 
khu cây xanh và công viên đường Nguyễn Văn Lượng tại phường 6 (Gò Vấp), đề án 
xây dựng trạm y tế, chợ và trụ sở UBND tại phường Lãm Hà (Hải Phòng). Ngay trong 
năm 2011, trụ sở UBND phường và trạm y tế của phường Lãm Hà đã phải chuyển 
đi chuyển lại địa điểm thuê tạm, gây khó khăn cho các dịch vụ hành chính và khám 
chữa bệnh tại phường. 

Tuy nhiên nhiều 
mặt hạ tầng tại các 
địa bàn ngoại vi đô 
thị còn yếu kém

Ô nhiễm môi 
trường do nước 
thải công nghiệp là 
một vấn đề bức xúc 
của người dân 

Một số "quy hoạch 
treo" và đề án 
"chậm thực hiện" 
vẫn chưa được giải 
quyết
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Tại các địa bàn khảo sát hiện có rất ít không gian vui chơi công cộng cho trẻ em. Trẻ 
em thuộc hộ khá thường được bố mẹ dẫn đi chơi ở các tụ điểm vui chơi ở trung tâm 
quận/huyện hoặc trung tâm thành phố hoặc có thể xin tiền bố mẹ thuê sân bãi để 
đá bóng. Còn trẻ em nghèo, trẻ nhập cư không có điều kiện đến các tụ điểm vui chơi, 
thường chơi trò chơi dân gian rẻ tiền; một số chơi đá bóng ở đường phố hoặc tại 
những khu đất trống nhưng thường bị bảo vệ tổ dân phố hoặc một số gia đình trong 
khu dân cư ngăn cấm. 

1.3.2 Hỗ trợ sinh kế

Chính sách hỗ trợ học nghề cho người nghèo, cận nghèo được xem như một trong 
các giải pháp chính để hỗ trợ họ chuyển đổi sinh kế. Tại các điểm khảo sát có nhiều 
chương trình dạy nghề của Trung tâm dạy nghề thuộc các quận/huyện, của hội Phụ 
nữ… Các trung tâm dạy nghề đã cố gắng gắn kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
để giới thiệu việc làm cho học viên nhưng thực tế rất ít người nghèo theo học. Các lý 
do phổ biến vẫn là người nghèo ưu tiên lo cuộc sống trước mắt thay vì đi học nghề, 
một số học viên lựa chọn cách "vừa học vừa làm" ở các cơ sở dân doanh để có thêm 
thu nhập (trong khi học nghề chính qui mất thời gian 6-12 tháng), tâm lý ngại đi học 
và ngại xa nhà, một số học viên sau khi học nghề được giới thiệu việc làm nhưng thu 
nhập thấp.   

Hiện có nhiều chương trình cho vay ưu đãi của NHCSXH, như vốn dành cho hộ nghèo, 
giải quyết việc làm, cho vay học sinh-sinh viên, nước sạch và VSMT, XKLĐ… Ngoài ra, 
còn có nguồn vốn vay từ Quỹ giảm nghèo (riêng của TP HCM), quỹ quay vòng của 
các đoàn thể, Quỹ tín dụng nhân dân và các ngân hàng thương mại. Qui mô vốn cho 
hộ nghèo vay đã tăng lên, đạt bình quân từ 10 triệu đồng/hộ trở lên (so với mức bình 
quân khoảng 5-7 triệu đồng/hộ các năm trước). Vấn đề là phát huy hiệu quả tín dụng 
("sử dụng vốn như thế nào") của nhiều người nghèo còn hạn chế. Tình trạng chậm 
trả lãi và nợ đọng, thậm chí chây ỳ không trả nợvẫn xảy ra đối với một số hộ nghèo. 

Hiện nay, các chương trình vay vốn ở đô thị chủ yếu hướng đến người bản xứ; người 
nhập cư rất khó tiếp cận vốn vay. Ngay cả những hộ tạm trú dài hạn, có nhà đất 
nhưng chưa có hộ khẩu cũng khó tiếp cận với nguồn vốn, do Ngân hàng và các cán 
bộ cơ sở lo ngại các hộ bán nhà đi nơi khác hoặc chuyển về quê sinh sống. 

Tại phường Lãm Hà (Hải Phòng), nghề xích lô ngày càng khó khăn nên những người 
làm nghề này phải tìm cách chuyển đổi ngành nghề. Đa số người đạp xích lô không 
có vốn, không có tay nghề nên chuyển sang nghề phụ vữa, xúc cát, bảo vệ… Chỉ 
một số hộ còn trẻ hoặc có con lớn mạnh dạn chuyển từ nghề xích lô sang nghề lái xe 
tải nhỏ. Khi đó họ phải tự lo về vốn liếng bằng tiền tiết kiệm, vay mượn anh em, họ 
hàng và vay thêm từ ngân hàng thương mại với lãi suất cao (lãi suất 1,8-2,4%/tháng). 
Tại phường 6 (Gò Vấp), hầu hết hộ hành nghề bằng xe 3-4 bánh tự chế đã tự chuyển 
đổi hết sang các nghề khác như xe ôm, buôn bán nhỏ… Tất cả những hộ này không 
tham gia chương trình học nghề do đã lớn tuổi, và chỉ một số rất ít (2/18 hộ) làm đơn 
vay vốn ưu đãi từ Quỹ giảm nghèo theo chương trình hỗ trợ chuyển đổi nghề của 
TP HCM. 

Tại xã Kim Chung (Hà Nội), các chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vẫn tiếp 
tục được duy trì. Hộ nghèo làm nông nghiệp được hỗ trợ 10kg giống lúa và 5kg phân 
đạm mỗi vụ, đã giúp họ giảm được phần nào chi phí sản xuất. Tuy nhiên, sản xuất 
nông nghiệp ngày càng khó khăn trong bối cảnh đô thị hóa. Mô hình gieo sạ lúa khá 
thành công trong các năm 2009-2010, nhưng đến vụ Hè Thu năm 2011 gặp nhiều 
khó khăn do không chủ động được nước tưới (do mưa lụt và mương máng ách tắc). 
Mô hình trồng rau an toàn triển khai năm 2010 đã thất bại do tốn lao động mà hiệu 
quả không cao. Một số mô hình trang trại vẫn duy trì nuôi lợn kết hợp trồng cây ăn 
quả và nuôi cá, nhưng xu hướng nuôi lợn giảm do chi phí cao và do dân cư đông nên 
lo ngại ô nhiễm môi trường. 

Trẻ em đô thị thiếu 
không gian vui 
chơi công cộng

Chính sách hỗ trợ 
người nghèo học 
nghề tại đô thị 
chưa phát huy hiệu 
quả

Có nhiều nguồn 
vốn ưu đãi dành 
cho người nghèo, 
nhưng hiệu quả tín 
dụng còn hạn chế

Người nhập cư 
càng khó tiếp cận 
tín dụng ưu đãi

Đa số người 
chuyển đổi nghề 
phải tự bươn chải, 
tự lo vốn liếng 
hoặc vay lãi suất 
cao

Sản xuất nông 
nghiệp ngày càng 
khó khăn tại các 
địa bàn nông thôn 
đang đô thị hóa
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Xây phòng trọ cho thuê từng là giải pháp chuyển đổi sinh kế của đa số dân cư tại 
các địa bàn bị thu hồi đất để xây khu công nghiệp và công trình hạ tầng, có đông 
người nhập cư như xã Kim Chung (Hà Nội). Trong năm 2011 số phòng trọ của xã tăng 
không đáng kể, vì không còn đất trống và chi phí xây dựng tăng mạnh trong khi giá 
cho thuê phòng chỉ tăng nhẹ. Hiện nay chỉ một số hộ khá mới có khả năng xây mới 
hoặc nâng cấp phòng trọ lên thành nhà 2-3 tầng. Hộ nghèo hầu như không có điều 
kiện xây phòng trọ. Với các địa bàn khác như phường 6 (Gò Vấp) hoặc phường Lãm 
Hà (Hải Phòng), số phòng trọ tăng nhẹ ở thời điểm trước Tết năm 2011, nhưng kể từ 
sau Tết do giá vật liệu tăng cao nên nhu cầu xây dựng bị chững lại. 

Năm 2011, tại xã Kim Chung (Hà Nội) có một xu hướng nghề nghiệp mới là gia tăng 
số người trông trẻ gia đình. Xã Kim Chung hiện có hơn 2,5 vạn công nhân nhập cư 
thuê trọ, số lượng trẻ dưới 2-3 tuổi của các hộ công nhân nhập cư ngày càng nhiều. 
Nhiều công nhân không có ông bà ở quê lên trông con đã lựa chọn biện pháp gửi 
con cho những phụ nữ trung niên (40-50 tuổi) bản xứ với tiền công khoảng 1,1-1,5 
triệu đồng/tháng. Người làm nghề trông trẻ cho công nhân nhập cư thường thuộc 
nhóm hộ trung bình. Hộ nghèo ít có điều kiện làm nghề trông trẻ, do thiếu nhân lực 
hoặc sức khỏe không đảm bảo để trông trẻ, nhà cấp 4 nền gạch không sạch sẽ, và 
cũng do công nhân lo ngại hộ nghèo sẽ không cho con họ ăn uống đầy đủ. 

1.3.3 Tác động của giá cả tăng

Trong năm 2011, giá cả tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều nhóm 
dân cư ở khu vực đô thị, đặc biệt là người nghèo bản xứ và người nhập cư. Đây là một 
thách thức lớn cho tiến trình giảm nghèo đô thị, vì khác với dân cư nông thôn, dân 
cư đô thị là những người mua thuần túy đối với lương thực và thực phẩm, sử dụng 
nhiều điện và gas - những mặt hàng tăng giá mạnh nhất trong thời gian qua.

Tác động của giá cả tăng đến người nghèo bản xứ

Thảo luận với nhóm hộ nghèo tại các địa bàn khảo sát cho thấy, những mặt hàng 
tăng giá ảnh hướng lớn nhất đến người nghèo bản xứ là năng lượng/nhiên liệu (điện, 
gas), thực phẩm (mì chính, dầu ăn, trứng, đậu, cá, thịt…), thuốc chữa bệnh và dịch vụ 
y tế, chi phí học hành của con cái. Điện là mặt hàng tăng giá ảnh hưởng trực tiếp nhất 
đến người nghèo bản xứ, nhất là tại phường 6 (Gò Vấp) do hộ nghèo tại đây (theo 
chuẩn nghèo của TP HCM cao gần gấp đôi so với hai điểm khảo sát còn lại) có khả 
năng mua nhiều thiết bị điện hơn dẫn đến tiêu thụ điện lớn hơn. Nhóm hộ nghèo ít 
quan tâm hơn đến việc tăng giá các mặt hàng mua sắm cá nhân hay vui chơi giải trí, 
vì ngày thường họ cũng đã ít tham gia các hoạt động này.

Có sự khác biệt về ảnh hưởng của giá gạo tăng giữa các địa bàn khảo sát. Phường 6 
(Gò Vấp) và Lãm Hà (Hải Phòng) là nơi thuần mua lương thực nên giá gạo tăng ảnh 
hưởng lớn đến đời sống người nghèo. Nhưng tại xã ngoại thành Kim Chung (Hà Nội) 
đa số hộ nghèo vẫn còn làm ruộng nên có khả năng tự đảm bảo lương thực, ít chịu 
tác động của việc tăng giá gạo.

Để chống đỡ với giá cả tăng, người nghèo đã áp dụng nhiều biện pháp tiết kiệm chi 
tiêu. Những biện pháp được người nghèo ưu tiên hàng đầu là tiết kiệm nhiên liệu 
(giảm dùng điện, gas), giảm chi phí ăn uống (mua đồ ăn rẻ hơn, giảm lượng thức ăn), 
giảm chi phí quan hệ xã hội và nhường nhịn thức ăn trong gia đình. (Bảng 9).

Hộ nghèo khó 
chuyển đổi sang 
xây phòng trọ cho 
thuê

Giữ trẻ cho công 
nhân nhập cư là 
một nghề mới nổi 
của phụ nữ địa 
phương

Người nghèo đô 
thị rất dễ bị tổn 
thương khi giá cả 
tăng cao

Người nghèo lo 
ngại nhất việc tăng 
giá điện, ga, thực 
phẩm, chi phí y tế 
và học hành

Người nghèo ở 
ngoại thành chủ 
yếu làm ruộng nên 
không lo giá gạo 
tăng

Giải pháp chống 
đỡ chính là tiết 
kiệm chi tiêu…
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BẢNG 9. Những biện pháp chống đỡ ưu tiên của nhóm hộ nghèo bản xứ

Hộ nghèo thường giảm dùng điện bằng cách hạn chế việc dùng tủ lạnh và bàn là 
điện, dùng bóng đèn tiết kiệm điện, ít xem tivi, tắt các thiết bị điện khi không sử 
dụng… Cách giảm dùng gas phổ biến là thay đổi cách nấu ăn bằng cách giảm các 
món ninh, hầm xương hoặc tăng cường đun than, củi. 

Để mua được đồ ăn rẻ hơn, nhiều người nghèo đã thay đổi hành vi mua sắm bằng 
cách đi chợ vào buổi sáng sớm hoặc vào buổi trưa, chiều muộn. Một số chuyển sang 
mua những loại thức ăn kém ưa thích hơn như chuyển từ ăn thịt, cá giá cao sang 
các loại thịt, cá giá rẻ; hoặc chuyển từ thịt, cá sang ăn đậu phụ, lạc, trứng… Với biện 
pháp giảm lượng thức ăn, người nghèo thường mua ít thịt, cá hơn trước, nhưng tăng 
rau và các thực phẩm phụ khác để bù dinh dưỡng cho lượng thịt, cá giảm đi. Trước 
bối cảnh giá cả tăng, hộ nghèo thường nhường nhịn thức ăn trong gia đình, nhất 
là nhường những thức ăn ngon cho người ốm, người già hoặc trẻ nhỏ. Với các biện 
pháp này, phụ nữ nghèo là người vất vả hơn cả do phải lo toan bữa ăn cho gia đình 
với một ngân quỹ hạn hẹp. Một số phụ nữ nghèo cho biết thời gian này phải làm 
thêm việc phụ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình trong cơn bão giá.

Ngoài ra, nhóm hộ nghèo tại Phường 6 (Gò Vấp) còn ưu tiên biện pháp giảm chi phí 
quan hệ xã hội bằng cách bỏ bớt một số đám lễ, chỉ đi những đám quan trọng. Một 
số người đã giảm chi phí đám lễ bằng cách không “đi ăn cỗ” và chỉ gửi tiền mừng (số 
tiền giảm được khoảng 50%). Một số hộ nghèo cho biết đã phải hạn chế đi khám 
bệnh, giảm chi phí mua thuốc chữa bệnh. Giá cả tăng cũng ảnh hưởng bất lợi đến 
học hành của trẻ em nghèo (xem thêm phần 1.3.5 - Cải thiện tiếp cận dịch vụ công).

Nhìn chung, giá cả tăng trong năm 2011 đã làm giảm sức mua, giảm chất lượng cuộc 
sống nhất là về dinh dưỡng và sức khỏe, giảm tiếp cận dịch vụ công, làm trầm trọng 
thêm các khó khăn cố hữu của người nghèo. Tuy nhiên, tại các địa bàn khảo sát chưa 
thấy xuất hiện những ảnh hưởng cực đoan do ảnh hưởng trực tiếp của giá cả tăng, ví 
dụ cho con em nghỉ học, bán tài sản hoặc tăng vay nợ để lo chi phí hàng ngày. Cũng 
chưa thấy rõ những thay đổi về cơ cấu việc làm do tác động riêng của giá cả tăng 
(khác với tác động của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009). Lý do chính là tiền 
công lao động phổ thông, giá bán các mặt hàng buôn bán nhỏ… của người nghèo 
cũng tăng để bù đắp phần nào mức tăng chi phí cuộc sống trong năm 2011.

Tác động của giá cả tăng đến người nhập cư

Ngoài những chi phí cuộc sống hàng ngày như người bản xứ, người nhập cư còn 
phải chi phí thêm những khoản thuê nhà trọ, điện, nước với giá cao, phải dành tiền 
tiết kiệm để gửi về nhà. Năm 2011, giá cả tăng khiến việc đảm bảo cuộc sống tối 
thiểu của người nhập cư càng thêm khó khăn. 

TT ưu 
tiên

Xã Kim Chung (Hà Nội) Phường 6 (Gò Vấp, TP HCM)

1 Giảm lượng thức ăn Giảm dùng điện, 

2 Giảm dùng điện Giảm dùng gas

3 Mua đồ ăn rẻ hơn, kém hơn Mua đồ ăn loại rẻ hơn, kém hơn

4 Giảm dùng gas Giảm các chi phí xã hội

5 Nhường nhịn thức ăn trong gia đình Nhường nhịn thức ăn trong gia đình

… bằng cách giảm 
dùng điện, gas

… mua đồ ăn rẻ 
hơn, giảm thịt cá 

Phụ nữ vất vả hơn 
khi phải lo bữa ăn 
gia đình với ngân 
quỹ hạn hẹp 

Người nghèo còn 
phải giảm chi phí 
xã hội, y tế và giáo 
dục 

Giá cả tăng làm 
trầm trọng thêm 
các khó khăn cố 
hữu của người 
nghèo, nhưng các 
tác động cực đoan 
chưa xảy ra 

Chi phí cuộc sống 
cao là khó khăn 
cố hữu của người 
nhập cư 
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Thảo luận với các nhóm nhập cư tại các địa bàn khảo sát cho thấy, người nhập cư 
chịu ảnh hưởng nhiều ở việc tăng giá các mặt hàng xăng, gas, thịt, nhà trọ, thuốc và 
dịch vụ y tế. Đặc biệt, xăng là một trong những mặt hàng tăng giá ảnh hưởng trực 
tiếp nhất đến người nhập cư do đa phần họ ở lứa tuổi trẻ, công việc đòi hỏi phải đi 
lại nhiều (đi làm tại công ty, lấy hàng, giao hàng, chạy xe ôm…). 

So sánh giữa các địa bàn, người nhập cư tại phường Lãm Hà (Hải Phòng) không chịu 
ảnh hưởng nhiều của chi phí thuê nhà tăng do mặt bằng giá phòng trọ tại đây còn 
thấp. Ngược lại, người nhập cư tại phường 6 (Gò Vấp) chịu ảnh hưởng lớn của chi phí 
thuê nhà tăng, do giá phòng trọ ở đây rất cao (thường trên dưới 1 triệu đồng/phòng/
tháng, gấp 2-2,5 lần so với giá phòng trọ ở Kim Chung và Lãm Hà).

Để chống đỡ với giá cả tăng, nhóm người nhập cư tại ba địa bàn khảo sát ưu tiên 
thực hiện những biện pháp tiết kiệm chi tiêu như: giảm mua sắm cá nhân, giảm 
dùng điện, gas, giảm vui chơi giải trí, tăng tự nấu ăn giảm ăn ngoài (Bảng 10).

BẢNG 10. Những biện pháp chống đỡ của nhóm người nhập cư

Tại Kim Chung (Hà Nội), người nhập cư hầu hết là công nhân khu công nghiệp nên 
áp dụng biện pháp tăng ca, tăng giờ khá phổ biến. Nhiều công nhân xin làm tăng ca 
từ 2-3 giờ/ngày và làm thêm giờ vào cuối tuần để có thêm thu nhập. Tại Lãm Hà (Hải 
Phòng), người nhập cư ưu tiên áp dụng biện pháp “tăng vay mượn” do đặc điểm của 
người nhập cư tại đây chủ yếu đến từ các huyện lân cận nên có thể vay mượn người 
thân ở quê. Số tiền vay mượn thường từ 500.000-1.000.000 đồng, thời gian vay trong 
vòng một tháng, khi có tiền lương lại trả.

Nhóm nhập cư có con nhỏ chịu ảnh hưởng mạnh nhất của giá cả tăng, do họ phải 
chịu các khoản chi phí phát sinh cho con trẻ như tiền sữa, bỉm, tiền gửi trẻ hoặc thuê 
người trông trẻ… Do phải dành thời gian chăm sóc con cái nên phụ nữ nhập cư có 
con nhỏ ít làm tăng ca tăng giờ dẫn đến thu nhập cũng hạn chế hơn. Nhóm này 
thường áp dụng các biện pháp tiết kiệm như giảm dùng gas, điện, mua sắm cá nhân; 
một số còn tăng vay nợ, dựa nhiều hơn vào sự giúp đỡ người thân (Hộp 5).

Người nhập cư lo 
ngại nhất việc tăng 
giá xăng, ga, thịt, 
nhà trọ, y tế

Giá nhà trọ cao tại 
TP HCM là một mối 
lo lớn của người 
nhập cư

Các biện pháp tiết 
kiệm chi tiêu của 
người nhập cư khá 
đa dạng…

… bao gồm cả 
biện pháp tăng 
làm thêm giờ và 
tăng vay mượn
Người nhập cư có 
con nhỏ càng khó 
khăn hơn trong 
cơn bão giá

TT ưu 
tiên

Xã Kim Chung
(Hà Nội)

Phường Lãm Hà
(Hải Phòng)

Phường 6
(Gò Vấp, TP HCM)

1 Giảm mua sắm cá nhân Tăng vay mượn Giảm mua sắm cá nhân

2 Giảm vui chơi giải trí Giảm mua sắm cá nhân Giảm dùng điện

3 Tăng ca, tăng giờ Giảm dùng điện, giảm 
dùng gas

Tăng tự nấu ăn, giảm ăn 
ngoài

4 Giảm tiền gửi về nhà Giảm vui chơi giải trí Giảm dùng gas

5 Giảm dùng điện thoại Tăng 
tự nấu ăn, giảm ăn ngoài

Giảm dùng điện thoại
Giảm chi phí xã hội

Giảm vui chơi giải trí
Mua đồ ăn rẻ hơn
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HỘP 5. Cuộc sống khó khăn của người nhập cư có con nhỏ trong thời 
buổi tăng giá

Gia đình chị L.T.N có 3 người, hai vợ chồng và một con nhỏ 3 tuổi. Anh chị 
có hộ khẩu tại huyện Vĩnh Bảo, hiện đang tạm trú tại phường Lãm Hà (quận 
Kiến An, Hải Phòng). Chị làm công nhân cho một xưởng làm nến, chồng chị 
làm nghề sơn và nhôm kính. Thu nhập của chị nếu đều việc được 2,2 triệu/
tháng, ít việc thì được 1,8 triệu/tháng. Thu nhập của chồng chị được khoảng 
3,5 triệu/tháng, tăng khoảng 500.000 đồng/tháng so với năm 2010. Do giá 
các mặt hàng như xăng, tiền ăn, tiền đóng học cho con đều tăng, dẫn tới chi 
phí của gia đình ở thời điểm tháng 5/2011 đã tăng mạnh so với cùng thời 
điểm năm trước. Cụ thể, tổng thu nhập của gia đình chỉ tăng 500.000 đồng/
tháng nhưng tổng chi phí của gia đình đã tăng lên hơn 1 triệu đồng/tháng. 
Do đó, số tiền dư tiết kiệm của gia đình chị chỉ còn khoảng 400.000 đồng/
tháng, bằng khoảng 1/3 so với cùng thời điểm năm trước.

Tháng 5/2010 Tháng 5/2011

Tổng thu hàng tháng (đồng) 5.200.000 5.700.000

Tổng chi hàng tháng (đồng) 4.060.000 5.260.000

Nhà, điện nước 710.000 750.000

Tiền học cho con 600.000 700.000

Sữa cho con 400.000 480.000

Xăng xe 600.000 750.000

Ăn 1.000.000 1.500.000

Thuốc và dịch vụ y tế 150.000 280.000

Chi phí quan hệ xã hội 200.000 200.000

Tiêu vặt của gia đình 400.000 600.000

Tiền dư hàng tháng (đồng) 1.140.000 440.000

Khi được hỏi về những mặt hàng tăng giá ảnh hưởng lớn nhất tới đời sống 
của gia đình, chị N. đã chọn thuốc và dịch vụ y tế, thực phẩm khác và xăng. 
Trong đó, thuốc và dịch vụ y tế là mặt hàng tăng giá có ảnh hưởng nhất do 
chị và con trai thường xuyên ốm đau phải đi khám bệnh và mua thuốc (chị 
bị bệnh tim, con trai chị bị suy dinh dưỡng). Hơn nữa, khi ốm chị phải nghỉ 
làm mà không có chế độ gì vì chị làm ở xưởng tư nhân.Để chống đỡ với khó 
khăn trong thời buổi tăng giá, vợ chồng chị phải dựa nhiều hơn vào sự giúp 
đỡ của anh em, họ hàng (vay mượn tiền); giảm quan hệ xã hội (gửi phong bì 
thay vì đi dự lễ đám để giảm tiền mừng); giảm dùng gas (tăng mua đồ nấu 
nhanh, đồ ăn chín)…

Nhìn chung, giá cả tăng đã làm trầm trọng thêm khó khăn cố hữu của người nhập 
cư là chi phí cuộc sống cao và bất ổn nghề nghiệp. Khi chi phí tăng, người nhập cư 
có xu hướng giảm đi lại thăm quê, giảm rất mạnh tiền gửi về giúp đỡ gia đình. Tuy 
vậy, phần lớn người nhập cư được phỏng vấn chưa tính đến phương án chuyển chỗ 
ở trọ rẻ hơn (do đã quen chỗ ở hiện tại, chọn chỗ ở xa rẻ hơn nhưng lại tốn thêm tiền 
xăng đi lại) hoặc thay đổi ngành nghề. Đối với công nhân nhập cư, phương án phổ 
biến của họ là để ý tìm xem có công ty nào trả lương cao hơn thì có thể chuyển việc.

Giá cả tăng làm 
tăng bất ổn nghề 
nghiệp, giảm tiền 
gửi về nhà của 
người nhập cư



27

Theo dõi N
ghèo Đ

ô thị theo Phương pháp cùng Tham
 gia

PH
Ầ

N
 1. Tổng quan về nghèo đô thị

Các chính sách hỗ trợ trong bối cảnh tăng giá

Chính sách hỗ trợ bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu. Trong số ba địa bàn khảo 
sát, tại phường 6 (Gò Vấp) và xã Kim Chung (Hà Nội) đang thực hiện chính sách hỗ 
trợ bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, mức độ tiếp cận của người dân 
với chương trình này còn hạn chế.

Tại phường 6 (Gò Vấp), bình ổn giá thực hiện theo hai hình thức: (i) hỗ trợ ngân sách 
cho một số doanh nghiệp thực hiện bán hàng bình ổn giá; (ii) vận động một số hộ 
kinh doanh không tăng giá bán hàng. Phường 6 đã vận động được 6 điểm bán hàng 
bình ổn giá; những hộ kinh doanh tham gia chương trình bán hàng bình ổn giá đều 
là cán bộ Hội phụ nữ phường. Giá bán lẻ hàng bình ổn giá thường thấp hơn khoảng 
5-10% so với giá bán tại các cửa hàng tạp hóa nhỏ trên địa bàn. Qua khảo sát cho 
thấy, người dân ít mua hàng tại các điểm bình ổn giá. Các lý do chính là: số điểm bán 
bình ổn giá còn ít, người dân chưa biết thông tin về các điểm bình ổn giá; giá bán lẻ 
không giảm nhiều, thậm chí có mặt hàng giá cao hơn, so với mua tại chợ hoặc các 
đại lý lớn; các mặt hàng bình ổn giá không đa dạng (chỉ gồm 5 mặt hàng: gạo, đường, 
sữa, dầu ăn, trứng). Có mặt hàng bình ổn giá (như dầu ăn) chưa có thương hiệu nên 
người dân không tin tưởng mua.

Tại xã Kim Chung (Hà Nội), siêu thị Hapro Mart là một trong những điểm bán hàng 
bình ổn giá. Ngoài những mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, trứng, sữa, siêu thị còn 
đăng ký bình ổn giá một số mặt hàng thủy hải sản. Theo đánh giá của nhân viên bán 
hàng tại siêu thị, từ khi có hàng bình ổn giá, lượng khách hàng tăng khoảng 20-30% 
so với trước. Tuy nhiên người dân hiện nay biết đến hàng bình ổn giá chủ yếu thông 
qua việc “giới thiệu của hàng xóm, người quen”, siêu thị chưa có kế hoạch quảng cáo 
về điểm bán hàng bình ổn giá. 

Chính sách hỗ trợ giá điện. Biểu giá bán lẻ điện mới theo Quyết định 268/QĐ-TTg 
được thực hiện từ ngày 1/3/2011, trong đó có hai chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ thu 
nhập thấp: (i) hộ nghèo được hỗ trợ giá điện cho 50KWh/tháng, mức hỗ trợ là 30.000 
đồng/hộ/tháng; (ii) hộ thu nhập thấp (là hộ có mức sử dụng điện thường xuyên 
không quá 50KWh/tháng trong 3 tháng) được áp giá điện ưu đãi. Tất cả các phường/
xã khảo sát đều đã phát tiền hỗ trợ giá điện 30.000 đồng/tháng cho hộ nghèo. Chính 
sách áp dụng giá điện ưu đãi đối với hộ thu nhập thấp không phù hợp ở khu vực đô 
thị do rất hiếm hộ nào sử dụng dưới 50 kWh/tháng. Như tại phường 6 (Gò Vấp), cả 
phường hầu như không hộ nào sử dụng dưới 50 kWh/tháng. 

Chính sách bán điện theo giá qui định dành cho người thuê nhà trọ theo Thông tư 
05/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương (cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện 
để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang) chưa được triển 
khai hiệu quả. Qua khảo sát cho thấy, đa số người nhập cư thuê nhà trọ không nắm 
được thông tin. Họ thường thiếu các giấy tờ cần thiết như không có hợp đồng thuê 
trọ, không có giấy đăng ký tạm trú (nhiều người chỉ được đăng ký lưu trú). Bản thân 
các chủ nhà cho thuê cũng không hào hứng thực hiện chính sách này do không đem 
lại lợi ích cho họ; không muốn bảo lãnh tiền điện cho người nhập cư.

Trợ cấp đột xuất theo Quyết định 471/QĐ-TTg11. Các địa bàn khảo sát đã thực hiện 
chính sách hỗ trợ đột xuất trực tiếp cho các đối tượng khó khăn theo Quyết định 471/
QĐ-TTg . Riêng tại TP HCM đã thực hiện theo Công văn số 1520/UBND-TM của UBND 
Thành phố, trong đó hỗ trợ cho các thành viên thuộc hộ nghèo 100.000 đồng/người/

Người dân ít tiếp 
cận với chương 
trình hỗ trợ bình 
ổn giá một số mặt 
hàng thiết yếu tại 
các thành phố lớn

Nhiều người còn 
chưa biết đến 
chương trình bán 
hàng bình ổn giá

Người nghèo đô 
thị thường không 
được hưởng giá 
điện ưu đãi

Chính sách bán 
điện theo giá qui 
định cho người 
thuê trọ khó thực 
hiện

Chỉ riêng TP HCM 
có chính sách hỗ 
trợ người thuộc 
diện bảo trợ xã hội 
khi giá cả tăng

11 Theo Quyết định 471/QĐ-TTg: Mức hỗ trợ 250.000 đồng/người cho người thuộc nhóm cán bộ, công chức, viên 
chức, lực lượng vũ trang... có hệ số lương từ 3.0 trở xuống; người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 2,2 triệu đồng/
tháng trở xuống; người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên. Mức hỗ trợ 100.000 đồng/người cho 
người hưởng trợ cấp tuất. Mức hỗ trợ 250.000 đồng/hộ cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới.
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tháng, đồng thời bổ sung thêm hỗ trợ nhóm đối tượng BTXH với mức 50.000 đồng/
người/tháng, trong thời gian 9 tháng từ tháng 4 đến tháng 12/2011. Chính sách của 
TP HCM đã giúp các đối tượng BTXH giảm bớt khó khăn trong bối cảnh giá cả tăng. 

Chính sách khuyến khích, vận động nhà trọ không tăng giá. Năm 2011, nhu cầu về 
phòng trọ vẫn cao trong khi nguồn cung nhà trọ có hạn, cộng với tình hình lạm phát 
chung, gây nên áp lực tăng giá nhà trọ. Nhằm khuyến khích các chủ nhà trọ không 
tăng giá, Bộ Tài chính đã có Quyết định 1335 ra ngày 20/4/2011 giảm thuế khoán 
20% cho những hộ kinh doanh cam kết không tăng giá thuê nhà trọ cho công nhân, 
sinh viên. Tuy nhiên quyết định này chưa có nhiều hiệu quả tại các điểm khảo sát, do 
còn nhiều hộ có nhà trọ chưa đăng ký kinh doanh hoặc chưa đóng thuế. 

Riêng TP HCM đã có sáng kiến triển khai cuộc vận động chủ nhà trọ không tăng giá 
phòng cho thuê. Tại quận Gò Vấp đã thực hiện cuộc vận động này từ tháng 3/2011. 
Chính quyền địa phương đã có những biện pháp cụ thể như: (i) Giao trách nhiệm vận 
động cho từng khu phố, tổ dân phố. Tổ trưởng tổ dân phố và Khu phố trưởng đến 
từng hộ có nhà trọ vận động hộ ký vào cam kết không tăng giá; (ii) Vận động bắt đầu 
từ đối tượng cán bộ công nhân viên chức, Đảng viên, cán bộ về hưu tại phường có 
nhiều phòng cho thuê; và (iii) Kịp thời biểu dương các hộ thực hiện tốt và nhắc nhở 
các hộ đã cam kết nhưng không thực hiện. 

Hầu hết hộ có nhà trọ đã tăng giá vào thời điểm cuối 2010 hoặc dịp Tết nguyên đán. 
Từ khi có chương trình vận động không tăng giá, tại Phường 6 (Gò Vấp) đã có 100% 
hộ có đăng ký kinh doanh nhà trọ (thường là những hộ có nhiều phòng trọ) đã ký 
cam kết không tăng tiếp giá nhà trọ trong những tháng còn lại của năm 2011. Đối với 
người nhập cư, giá nhà trọ tăng đầu năm 2011 đã là khó khăn lớn đối với họ, nay giá 
nhà trọ không tăng tiếp sẽ giúp họ đỡ một mối lo về tăng chi phí cuộc sống. 

Tiết kiệm chi tiêu công. Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương cắt giảm 
10% chi thường xuyên trong 9 tháng còn lại của năm 2011 (theo Nghị quyết số 11/
NQ-CP ngày 24/2/2011) nhằm kiềm chế lạm phát. Đây là một quyết sách hợp lý từ 
góc độ điều hành vĩ mô. Đối với các phường/xã thuộc diện khảo sát, việc cắt giảm 
thêm chi thường xuyên (vốn dĩ đã hạn hẹp) cũng gây khó khăn cho hoạt động ở cấp 
cơ sở.

1.3.4 Cải thiện vốn xã hội

Người nghèo bản xứ thường ngày bận việc mưu sinh, ít khi quan tâm đến các hoạt 
động chung. Tuy nhiên trong cộng đồng nghèo nhỏ của họ, sự giúp đỡ nhau giữa 
những người hàng xóm khá phổ biến. Sự tham gia các hoạt động chung của người 
nghèo phụ thuộc rất nhiều vào sự vận động của chính quyền, ban ngành đoàn thể, 
trong đó vai trò của tổ trưởng dân phố rất quan trọng. 

Tại tổ 27, phường 6 (Gò Vấp), khi hộ nghèo gặp rủi ro, ngoài việc trích quỹ đến thăm 
hỏi, giúp lo hậu sự, động viên tinh thần gia đình, cán bộ tổ dân phố còn đến các hộ 
trong tổ vận động quyên góp. Dù số tiền quyên góp không lớn (có thể chỉ vài trăm 
nghìn đồng), nhưng có ý nghĩa khá lớn đối với một hộ nghèo trong lúc khó khăn. 
Năm 2011, khu phố 4 phường 6 (Gò Vấp) đã vận động người dân trong tổ đóng góp 
xây dựng trụ sở khu phố (kiêm chốt dân phòng) với tổng chi phí 103 triệu đồng. 
Trong số 21 hộ nghèo của tổ 27, có 7 hộ đã đóng góp từ 10.000-50.000 đồng/hộ. Số 
tiền này tuy ít ỏi nhưng cũng đã thể hiện sự tham gia của người nghèo vào các hoạt 
động chung của cộng đồng. 

Chính sách giảm 
thuế đối với nhà 
trọ không tăng giá 
có ít hiệu quả

Vận động các chủ 
nhà trọ không tăng 
giá là một sáng 
kiến hay của TP 
HCM…

… giúp người 
nhập cư đỡ một 
mối lo về tăng chi 
phí cuộc sống

Cắt giảm chi tiêu 
công gây khó khăn 
cho hoạt động ở 
cấp phường/xã

Vốn xã hội của 
người nghèo 
thường giới hạn 
trong cộng đồng 
nhỏ họ sinh sống

Cán bộ tổ dân phố 
có vai trò quan 
trọng trong việc 
tăng cường vốn 
xã hội của người 
nghèo
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Người nhập cư nghèo tại các thành phố lớn thường dựa vào mạng lưới xã hội phi 
chính thức để tìm kiếm cơ hội việc làm và chống đỡ rủi ro, như các nhóm đồng 
hương, bạn cùng thuê nhà trọ và bạn cùng làm trong công ty. Đặc biệt, trẻ em nhập 
cư rất cần được sự quan tâm của địa phương để có thể hòa nhập cộng đồng.

Một số địa phương đã tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cả trẻ em bản xứ và 
trẻ nhập cư. Tại Phường 6 (Gò Vấp), vào dịp tết Trung thu, các tổ dân phố đều phát 
quà cho trẻ em trong tổ không căn cứ vào tình trạng cư trú. CLB “Ông bà cháu”  dành 
cho cả trẻ bản xứ và trẻ nhập cư tại khu phố 4 phường 6 (đã nêu trong Báo cáo vòng 
3 năm 2010) vẫn tiếp tục duy trì hoạt động. Dịp hè 2011, CLB phối hợp với Đoàn 
thanh niên phường sinh hoạt mỗi tuần một lần với các hoạt động khá phong phú 
nên thu hút được khoảng 100 em tham gia, tăng 40-50 em so với năm trước, trong 
đó hơn một nửa là trẻ nhập cư. Một số nhóm trẻ em đang hoạt động khá sôi nổi tại 
Phường 6 (Gò Vấp) và Kim Chung (Hà Nội). Riêng nhóm trẻ em ở Phường 6 (Gò Vấp) 
ưu tiên cho đối tượng trẻ em nhập cư. Sinh hoạt nhóm giúp các em được học những 
kỹ năng bảo vệ bản thân, tham gia trò chơi, học nấu ăn, tìm hiểu những kiến thức 
văn hóa - lịch sử bổ ích…

Hình thành các tổ nhóm, câu lạc bộ (CLB) là biện pháp phổ biến nhằm cải thiện vốn 
xã hội của người nhập cư. Thời gian qua, tại các điểm khảo sát đều có các CLB người 
nhập cư, do các đoàn thể và chương trình phát triển hỗ trợ thành lập. Tuy nhiên, duy 
trì hoạt động của các CLB là một vấn đề khó khăn. Một số CLB đã tạm ngừng hoạt 
động do thiếu kinh phí, do người nhập cư thiếu động lực tham gia (thiếu thời gian, 
chưa quan tâm), hoặc do hoạt động thiếu hấp dẫn (Hộp 6).

HỘP 6. Các tổ nhóm, CLB người nhập cư khó duy trì hoạt động

Tại xã Kim Chung (Hà Nội), đã thành lập được 10 nhóm "công nhân nhập 
cư" (5 nhóm thành lập 2008, 5 nhóm thành lập 2010) do hội Phụ nữ xã điều 
phối. Mỗi nhóm có khoảng 30 công nhân tham gia. Nhóm tổ chức họp hàng 
tháng để thảo luận về các chủ đề mà các thành viên cùng quan tâm và sinh 
hoạt văn nghệ. Tuy nhiên, đến tháng 7/2011 các nhóm công nhân nhập cư 
đã tạm ngừng hoạt động do thiếu kinh phí.

Tại phường Lãm Hà (Hải Phòng), CLB thanh niên nhà trọ được thành lập 
từ năm 2009 do Đoàn phường phụ trách. Hoạt động chủ yếu của CLB là tổ 
chức các buổi tuyên truyền về CSSKSS, an toàn giao thông, tham gia các 
hoạt động xung kích tình nguyện vào dịp thành lập Đoàn… Tuy nhiên, từ 
đầu năm 2011, CLB thanh niên nhà trọ đã tạm ngừng hoạt động. Các thành 
viên người nhập cư do làm việc vất vả, khi về nhà mệt mỏi nên chưa nhiệt 
tình tham gia. Hoạt động của CLB cũng chưa hấp dẫn đối với các thành viên. 
Quan trọng nhất, Đoàn phường thiếu kinh phí nên khó tổ chức các hoạt 
động CLB (năm 2011 kinh phí hoạt động của Đoàn phường chỉ có 2 triệu, so 
với năm 2010 là 7 triệu). 

Tại phường 6 (Gò Vấp), một nhóm "Công nhân vượt khó" (khoảng 30 thành 
viên) và ba nhóm "Phụ nữ nhập cư" (mỗi nhóm 15-20 thành viên) được thành 
lập từ năm 2006. Các nhóm tổ chức họp hàng tháng đề cùng tìm hiểu về 
các kỹ năng sống (CSSKSS, bình đẳng giới, PCBLGĐ, HIV/AIDS, kế hoạch chi 
tiêu…) và sinh hoạt văn nghệ. Các thành viên trong nhóm còn hỗ trợ nhau 
trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, cho đến nay các nhóm này hoạt động 
tương đối thất thường, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, số lượng công 
nhân tham gia không đầy đủ do bận việc hoặc do thay đổi chỗ ở.

Mạng lưới phi 
chính thức, đồng 
hương, bạn trọ 
rất quan trọng với 
người nhập
Sinh hoạt nhóm 
rất bổ ích đối với 
trẻ em

Trẻ em nhập cư 
hòa nhập tốt hơn 
khi chính quyền, 
đoàn thể vào cuộc 

Các tổ nhóm, CLB 
có thể giúp cải 
thiện vốn xã hội 
của người nhập cư, 
nhưng gặp nhiều 
khó khăn trong việc 
duy trì hoạt động
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12 Theo Quyết định 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học

Tỷ lệ trẻ đến trường 
và tốt nghiệp cấp 
tiểu học và trung 
học cơ sở rất cao

Việc học của trẻ 
được bố mẹ quan 
tâm, tuy nhiên trẻ 
em nghèo chịu 
thiệt thòi trong học 
tập 

Các trường mầm 
non quá tải nên 
hạn chế nhận trẻ 
nhập cư

Trẻ nhập cư thường 
phải học ở lớp mẫu 
giáo tư thục hoặc 
gửi ở nhóm trẻ gia 
đình

Các trường tiểu 
học cũng quá tải

1.3.5 Cải thiện tiếp cận dịch vụ công

Giáo dục. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được thực hiện tốt. Tại các địa bàn khảo 
sát, tỷ lệ huy động trẻ đến trường trong độ tuổi năm học 2010-2011 đều đạt 100%, tỷ 
lệ học sinh tốt nghiệp Tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt từ 95% 
trở lên. Năm 2011, giá cả tăng cao ảnh hưởng bất lợi đến đời sống dân cư nhưng ở 
cả ba địa bàn khảo sát không xảy ra tình trạng trẻ em trong độ tuổi Tiểu học và THCS 
nghỉ học giữa chừng do hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

Hầu hết bậc phụ huynh tại các địa bàn khảo sát rất quan tâm đến việc học hành của 
trẻ. Tuy nhiên, trẻ em nghèo cũng gặp những thiệt thòi nhất định trong việc học 
tập. Do thường phải phụ giúp cha mẹ nên thời gian học hành và vui chơi của trẻ em 
nghèo, trẻ nhập cư có hạn. Gia đình khó khăn nên các em thường ít đi học thêm, việc 
mua sắm đồ dùng học tập cũng hạn chế. Một số cha mẹ nghèo mải kiếm sống hoặc 
cha mẹ không hòa thuận dẫn đến ít đi họp phụ huynh học sinh, không kiểm tra bài 
vở thường xuyên khiến trẻ lơ là việc học tập.

Tình trạng quá tải ở bậc học mầm non trầm trọng hơn so với trước. Số lượng trẻ đăng 
ký học đông nên khi xét tuyển, các trường mầm non công lập thường dành sự ưu tiên 
cho trẻ em thường trú. Năm học 2010-2011, trường Mầm non xã Kim Chung (Hà Nội) 
tiếp nhận 870 em, tăng 40 em so với năm học 2009-2010. Theo cán bộ nhà trường, 
hiện nay trường đã quá tải khoảng 200 em, do vậy năm học 2010-2011 trường chính 
thức không tiếp nhận hồ sơ của trẻ nhập cư (trừ trẻ 5 tuổi). Tương tự, tại phường Lãm 
Hà (Hải Phòng), số lượng trẻ tại trường Mầm non Hương Sen trung bình tăng thêm 
khoảng 10 trẻ/lớp so với năm trước. Sự quá tải tại các trường dẫn đến điều kiện học 
tập và sinh hoạt của trẻ gặp nhiều khó khăn.  

Do thiếu trường mầm non công lập nên nhiều gia đình nhập cư phải gửi con tại các 
lớp mẫu giáo tư thục hoặc nhóm trẻ gia đình. Tại các trường mầm non tư thục xã 
Kim Chung (Hà Nội), mức học phí khoảng 700.000 đồng/tháng, cao gấp 2 lần so với 
trường mầm non công lập. Tại phường Lãm Hà (Hải Phòng), mức đóng học phí là 
250.000 đồng/tháng, cao hơn khoảng 40% so với trường công lập. Một số người mở 
lớp trông trẻ tại nhà dưới dạng "nhóm trẻ gia đình". Gửi trẻ tại trường mầm non tư 
thục và nhóm trẻ gia đình giúp các bố mẹ nhập cư không bị bó hẹp về thời gian gửi 
và đón con (có trường còn nhận trông trẻ qua đêm nếu bố mẹ làm ca), tuy nhiên trẻ 
gặp nhiều hạn chế về điều kiện sinh hoạt, vui chơi và chế độ dinh dưỡng. 

Ở bậc học tiểu học, tình trạng quá tải cũng khá phổ biến. Theo quy định chuẩn của 
ngành giáo dục, mỗi lớp học có sĩ số khoảng 3512 em , tuy nhiên sĩ số lớp tại trường 
tiểu học xã Kim Chung (Hà Nội) đã vượt quá 40 em, cá biệt một số lớp lên tới gần 50 
em. Những năm tới tình trạng quá tải sẽ tiếp tục diễn ra do số lượng trẻ em vào lớp 
1 ngày càng tăng. Hiện nay, nhà trường vẫn tạo điều kiện cho trẻ em nhập cư được 
nhập học nhưng trong những năm học tới, có thể chỉ học sinh thường trú mới được 
nhận vào học do cơ sở vật chất không đáp ứng được. 

Chi phí học tập cao là nỗi lo thường trực của các hộ gia đình nghèo ở khu vực đô thị. 
Bảng 11 cho thấy, chi phí học tập của trẻ em trong một số gia đình điển hình tại các 
địa bàn khảo sát khá lớn. Tổng các khoản chi cho một học sinh THCS và THPT bình 
quân khoảng 300.000 đồng/tháng, cá biệt có nơi lên đến gần 500.000 đồng/tháng. 
Nếu tính cả tiền học thêm, tổng chi phí trung bình cho một học sinh ở bậc THCS là 
khoảng 800.000-900.000 đồng/tháng; bậc THPT là khoảng 1,3-1,6 triệu đồng/tháng. 
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BẢNG 11. Các khoản chi phí của học sinh THCS và THPT công lập tại các địa bàn 
khảo sát, năm học 2011-2012 (Đơn vị tính: đồng)

Với hoàn cảnh kinh tế eo hẹp của hộ nghèo, việc lo cho con em đi học gặp rất nhiều 
khó khăn. Nhà nước đã có chính sách miễn học phí cho con hộ nghèo, nhưng số tiền 
được miễn không đáng kể so với những khoản đóng góp và chi phí học tập khác. 
Tại các địa phương có một số quỹ học bổng dành cho con em gia đình khó khăn, 
nhưng số lượng học bổng còn ít. Cán bộ trường THCS An Nhơn (Phường 6, Gò Vấp) 
cho biết, năm học 2010-2011, nhiều học sinh không nộp đủ tiền đóng góp cho nhà 
trường, nhất là những em có bố mẹ làm nghề tự do, thu nhập không ổn định. Một số 
học sinh phải lao động nặng nhọc trong dịp hè để có tiền đóng học cho nhà trường 

Các khoản chi THCS THPT

Kim 
Chung - 
Hà Nội
(Lớp 9)

Lãm Hà - 
Hải Phòng
(Lớp 7)

Phường 6 - 
Gò Vấp
(Lớp 9)

Kim Chung - 
Hà Nội
(Lớp 10)

Phường 6 - 
Gò Vấp
(Lớp 10)

Khoản chi cả năm học 
(cả năm học = 9 tháng)

Học phí
(hộ nghèo được miễn)

270.000 540.000 164.000 270.000 270.000

CSVC 50.000
hộ nghèo 

được 
miễn

Không 
phải đóng

30.000 Không 
phải đóng

30.000 

Quỹ lớp 100.000 150.000 50.000 200.000 100.000

Học tăng ca 1.620.000 920.000 1.485.000 2.160.000 1.440.000

Phí học Lab 220.000

Vi tính 150.000 274.000

Giấy kiểm tra, giấy nghỉ phép 6.500

Vệ sinh, nước uống 80.000 100.000 110.000 80.000 120.000 

Gửi xe 45.000 90.000 Miễn phí 45.000 Miễn phí

Phù hiệu 10.000

Đồng phục 510.000 322.000 670.000

Khám bệnh 25.000 

Quỹ hỗ trợ phong trào 20.000 20.000

Báo 30.000 30.000

Quỹ cây xanh 20.000 

Xã hội hóa 100.000

Quỹ hỗ trợ giáo dục (Quỹ cha 
mẹ học sinh)

100.000 125.000 220.000 200.000 300.000

Khuyến học 25.000 25.000

BHYT (hộ nghèo được miễn) 209.000 209.000

Bảo hiểm thân thể 66.000 66.000

Sách vở và đồ dùng học tập 
(chưa kể sách tham khảo)

450.000 730.000 600.000 500.000 500.000

Chi bình 
quân hàng 
tháng

Hộ không nghèo 397.000 342.000 352.000 489.000 306.000

Hộ nghèo (đã 
trừ các khoản 
miễn giảm)

339.000 282.000 334.000 459.000 276.000

Học thêm hàng tháng
(tùy gia đình đăng ký)

500.000 
(2 môn)

500.000 
(2 môn)

600. 000 
(2 môn)

1.200.000 
(3 môn)

1.050.000 
(3 môn)

Tổng chi 
hàng 
tháng

Hộ không nghèo 897.000 842.000 952.000 1.689.000 1.356.000

Hộ nghèo 839.000 782.000 934.000 1.650.000 1.326.000

Số tiền học phí hộ 
nghèo được miễn 
giảm không đáng 
kể so với các khoản 
đóng góp và chi 
phí học tập khác
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do cha mẹ không có khả năng đóng góp (xem thêm phần 1.3.8 - Quyền trẻ em). Tại 
xã Kim Chung (Hà Nội), một số hộ nghèo phải bán thóc ăn để có tiền đóng học cho 
con (Hộp 7).

HỘP 7. Khó khăn trong việc nuôi con ăn học của hộ phụ nữ đơn thân 
nghèo nhất thôn Bầu

Chị N.T.H. (sinh năm 1965) đã được nhắc đến trong báo cáo vòng 3 năm 2010 
là hộ nghèo nhất ở thôn Bầu, xã Kim Chung (Hà Nội). Chồng chị đã mất năm 
2005, hiện chị sống với một đứa con gái đang học lớp 8 tại trường THCS xã Kim 
Chung. Sinh kế chính của gia đình là nông nghiệp. Chị có 4 sào ruộng, trong 
đó nửa sào trồng rau muống để bán, số còn lại trồng lúa để ăn. Thỉnh thoảng, 
chị đi làm thuê nhưng do sức khỏe có hạn nên tiền công chỉ bằng hai phần ba 
người lao động khỏe mạnh khác. Hiện nay, mỗi tháng chị nhận được 250.000 
đồng tiền hỗ trợ của Nhà nước (dành cho đối tượng phụ nữ nghèo đơn thân 
nuôi con nhỏ).

Gia đình khó khăn nên điều kiện học tập của con chị gặp rất nhiều hạn chế. Hai 
mẹ con đang ở trong một túp lều khoảng 10 m2 cạnh ruộng nên cháu không 
có góc học tập riêng. Nhà chưa có điện, phải thắp nến hoặc nhờ vào ánh 
đèn cao áp ngoài đường cao tốc, nên con chị khó học vào buổi tối. Chị cũng 
không đủ tiền cho con đi học thêm, ngoài thời gian học chính khóa cháu chỉ 
ở nhà giúp mẹ làm việc. 

Số tiền đóng học cho con là một mối lo lớn của chị. Năm học 2010 - 2011, 
chị phải nợ khoản tiền đóng học của con (1,8 triệu đồng) đến cuối năm học. 
Con chị nằm trong diện được miễn học phí (270 nghìn đồng/năm) nhưng do 
làm hồ sơ xin miễn học phí muộn nên không được miễn (đến tận cuối học kỳ 
I mới làm, trong khi theo quy định là trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu 
năm học). Chị cho biết, chị đã đưa đơn xin miễn học phí cho con gái đi nộp 
nhưng do ngại với cô giáo và bạn bè nên cháu không nộp. Để có tiền đóng 
học, chị phải bán mấy tạ thóc và vay thêm anh em họ hàng. Vì vậy, năm nay 
nhà chị bị thiếu thóc ăn hai tháng, phải trông chờ vào tiền bán rau để đong 
gạo, đời sống gia đình càng thêm khó khăn.

Do nhà nghèo nên con gái chị có tâm lý mặc cảm, tự ti với các bạn trong 
lớp. Đã nhiều lần cháu muốn bỏ học do ngại bị bạn bè trêu chọc là “con nhà 
nghèo”. Chị phải thường xuyên động viên cháu tiếp tục đi học. Mặc dù rất 
muốn cho con đi học nhưng với chi phí học tập cao như hiện nay thì khả 
năng chị có thể lo cho con học lên cấp cao là rất khó. 

Tác động của giá cả tăng trong những tháng đầu năm 2011 đến bữa ăn tại trường 
của học sinh bán trú được ghi nhận tại tất cả các điểm khảo sát. Giá thực phẩm tăng 
khiến các trường phải tăng mức thu tiền ăn của trẻ lên khoảng 30-40% so với năm 
2010. Riêng tại Phường 6 (Gò Vấp), chính quyền phường đã vận động các trường 
mẫu giáo (bao gồm cả mẫu giáo tư thục và nhóm trẻ gia đình) không tăng mức thu 
học phí và tiền ăn của trẻ theo chủ trương chung của TP HCM. Theo cán bộ phường 
cho biết, đợt vận động này đạt kết quả tốt, 100% các trường không tăng giá. Việc làm 
này đã giúp người dân giảm bớt khó khăn trong bối cảnh giá cả tăng, tuy nhiên gây 
nhiều áp lực cho việc đảm bảo dinh dưỡng bữa ăn học sinh của nhà trường.

Để chống đỡ với giá cả thực phẩm tăng cao, các trường đã tăng cường các loại thực 
phẩm với giá thành thấp hơn vào trong khẩu phần ăn của trẻ nhằm đảm bảo cung 
cấp đủ lượng Kcal cần thiết hàng ngày. Ví dụ, tại trường Mầm non Hương Sen (Hải 
Phòng), giáo viên đã bổ sung thêm khoai tây, cà rốt, đậu phụ nghiền nhỏ khi nấu súp 
để trẻ vẫn có cảm giác ngon miệng. 

Giá cả tăng khiến 
việc đảm bảo dinh 
dưỡng cho bữa ăn 
của học sinh bán 
trú gặp nhiều khó 
khăn
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Y tế. Năm 2011, trụ sở Trạm y tế Phường 6 (Gò Vấp) đã được hoàn thiện và đầu tư 
trang thiết bị mới. Tại Lãm Hà (Hải Phòng), Trạm y tế phường vẫn phải đặt nhờ tại nhà 
văn hóa các khu phố nên không ổn định. Mặc dù Trạm được đầu tư khá nhiều trang 
thiết bị như máy tính, bàn khám phụ khoa, bàn khám bệnh, nồi hấp, nồi sấy... nhưng 
vẫn phải đi gửi ở nhà của cán bộ trạm. Một số hoạt động liên quan đến công tác 
KHHGĐ và CSSKSS như đặt vòng, nạo hút thai... phải chuyển sang làm nhờ tại Trạm y 
tế phường Quán Trữ (cạnh phường Lãm Hà). 

Tiêm chủng mở rộng cho trẻ em là một trong những chương trình hoạt động chính 
của các Trạm y tế cấp phường, xã hiện nay. Số lượng trẻ nhập cư ngày càng tăng đặt 
ra những khó khăn, thách thức cho các Trạm y tế. Tại xã Kim Chung (Hà Nội), với số 
lượng hơn 500 trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn (trong đó trẻ em nhập cư chiếm trên 50%) 
cán bộ Trạm y tế phải làm việc liên tục căng thẳng vào các đợt tiêm chủng hàng 
tháng. Hiện nay, Trạm y tế rất khó quản lý nhóm trẻ nhập cư ở trong độ tuổi tiêm 
chủng, do trẻ thường hay thay đổi chỗ ở theo cha mẹ, các bậc phụ huynh là công 
nhân bận đi làm, chưa quan tâm hoặc thiếu thông tin về việc đăng ký tiêm chủng 
cho trẻ. Do số trẻ nhập cư phát sinh đông và nguồn cấp vắcxin không kịp thời nên 
các Trạm thường thiếu liều vắcxin vào mỗi đợt tiêm chủng. 

Các dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí rất có lợi cho người nghèo. Chương trình hàng 
năm của các trạm y tế khám bệnh miễn phí cho người già, khám phụ khoa cho phụ 
nữ thu hút khá đông người nghèo. Phòng khám đông y từ thiện của chùa Kỳ Quang 
(Phường 17, Gò Vấp) đã trở thành điểm đến quen thuộc đối với người nghèo của 
quận Gò Vấp. Tại đây, người nghèo được khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, 
bao gồm cả tư vấn miễn phí về HIV/AIDS. Nhiều hộ nghèo tại Phường 6 cho biết, 
đây là loại hình dịch vụ y tế chính mà họ sử dụng khi đau ốm và khá hài lòng về chất 
lượng khám chữa bệnh cũng như thái độ của các lương y tại đây.

Tiếp cận thông tin. Các kênh phổ biến thông tin chính đến người dân tại các điểm 
khảo sát ở ngoại vi đô thị là: tivi, họp dân, loa phát thanh, báo chí, bản tin, cán bộ 
trực tiếp đến nhà. Tivi chủ yếu cung cấp các thông tin chung về thời sự và chính 
sách. Họp tổ dân phố thường được tổ chức 2-3 tháng một lần, cá biệt có nơi 1 năm 
mới họp một lần, ngoài ra có thể tổ chức họp đột xuất khi có việc cần thiết. Trong 
cuộc họp, tổ trưởng tổ dân phố sẽ thông báo các chủ trương chính sách cụ thể (do 
phường thông báo xuống), nhắc nhở các khoản đóng góp, tình hình an ninh trật tự 
tại địa phương… Tỷ lệ hộ đi họp tổ dân phố thường đạt khoảng 50%, một số nơi do 
tổ trưởng tổ dân phố vận động tốt nên tỷ lệ tham gia họp đạt khoảng 70-80%. Riêng 
tại xã Kim Chung (Hà Nội) không tổ chức họp toàn thôn do thôn quá đông dân (mỗi 
thôn có 800-1000 hộ), thay vào đó họp cán bộ cốt cán, đoàn thể và đại diện các đội.

Đối tượng tham gia họp tổ dân phố là người có hộ khẩu thường trú. Một số nơi đã 
mời đối tượng nhập cư có nhà đất ổn định đi họp. Hầu hết người nhập cư thuê trọ 
không được mời tham gia họp tổ dân phố, khiến họ thiếu những thông tin cơ bản 
về tình hình địa phương và có tâm lý “ở tạm”. Một số cán bộ tổ dân phố cho rằng, sau 
khi chủ nhà trọ đi họp sẽ về thông báo thông tin lại cho người thuê trọ. Thực tế, đa 
số chủ nhà chia sẻ thông tin rất hạn chế với người thuê trọ. 

Loa phát thanh là một kênh thông tin hiện có tại một số địa bàn. Thời gian phát 
thanh thường vào buổi sáng sớm và chiều tối, thời lượng phát mỗi buổi khoảng 
30 phút đến 1 giờ. Những thông tin được phát trên loa là mời họp, thông báo công 
việc của địa phương, các hoạt động của đoàn thể, gương người tốt việc tốt… hoặc 
tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam. Hiện nay, phát huy hiệu quả của hệ thống loa phát 
thanh ở khu vực đô thị là một khó khăn. Một bộ phận người dân bản xứ không hào 
hứng với loa phát thanh. Người nhập cư cũng ít quan tâm đến thông tin qua loa phát 
thanh. Tại xã Kim Chung (Hà Nội), đường dây phát thanh nối từ xã đến các cụm dân 
cư thường xuyên bị cắt; theo cán bộ xã cho biết, hành động này do một số hộ không 
thích nghe, không hài lòng khi loa hướng trực tiếp về phía nhà mình.

Trạm y tế phường đã 
được quan tâm đầu 
tư, nhưng ở nhiều 
nơi cơ sở vật chất 
còn nghèo nàn

Chương trình tiêm 
chủng mở rộng 
cho trẻ em gặp 
nhiều khó khăn 
ở những địa bàn 
đông trẻ nhập cư

Người nghèo được 
hưởng lợi nhiều từ 
các dịch vụ khám 
chữa bệnh miễn 
phí

Họp tổ dân phố 
vẫn là kênh thông 
tin quan trọng ở 
các khu vực ngoại 
vi đô thị

Người nhập cư 
thuê trọ thường 
không được mời 
tham gia họp tổ 
dân phố

Loa phát thanh khó 
phát huy hiệu quả 
ở khu vực đô thị
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Bản tin phường do Đảng ủy-UBND-MTTQ Phường 6 (Gò Vấp) phát hành là một nỗ lực 
phổ biến thông tin đáng ghi nhận. Bản tin được phát hành hàng tháng, in màu, độ 
dày 8 trang, phát miễn phí cho tất cả các hộ gia đình trong phường. Bản tin phường 
cập nhật các chính sách mới của Nhà nước, tin tức nổi bật trong phường và quận, các 
thông báo liên quan đến đời sống người dân. Năm nay các hộ gia đình đã quan tâm 
nhiều hơn đến bản tin phường do nội dung của bản tin được cải tiến, tập trung hơn 
vào những chủ đề thiết thực với đời sống người dân. Từ 1/7/2011, các tổ dân phố tại 
Phường 6 (Gò Vấp) còn được cấp miễn phí báo Sài Gòn giải phóng hàng ngày theo 
chủ trương của TP HCM. Việc cấp báo hàng ngày được trông đợi sẽ giúp cán bộ tổ 
dân phố cập nhật nhanh hơn những chủ trương, chính sách của Nhà nước và truyền 
đạt kịp thời cho người dân trong tổ.

Hiện nay, việc xây dựng tủ sách báo dành cho trẻ em tại các địa phương còn hạn chế. 
Trong số ba điểm khảo sát, chỉ riêng Phường 6 (Gò Vấp) có đặt tủ sách công cộng tại 
trụ sở khu phố, nhưng hầu hết sách báo trong tủ là dành cho người lớn, không phù 
hợp với lứa tuổi các em. Các trường học đều có thư viện nhưng sách báo còn ít và 
đơn điệu, thời gian mở cửa cho học sinh cũng hạn chế. Thư viện trường thường chỉ 
mở trong giờ hành chính, không hoạt động thứ bảy và chủ nhật. Các em chủ yếu đọc 
sách báo trong các giờ giải lao ngắn ngủi. Ngoài ra, nhiều em chưa quan tâm đến thư 
viện trường nên không biết thủ tục để làm thẻ đọc.

Thủ tục hành chính tại cấp phường, xã vẫn được người dân đánh giá tốt, vì chủ yếu 
người dân làm các thủ tục chứng nhận hoặc cấp phó bản đơn giản và nhanh chóng. 
Mô hình quản lý 2 cấp (phường - tổ dân phố) thay cho mô hình quản lý 3 cấp trước 
đây (phường - khu dân cư - tổ dân phố) ở phường Lãm Hà (Hải Phòng) tiếp tục hoạt 
động hiệu quả.

Tại các điểm khảo sát, hầu hết người nhập cư thuê trọ không làm hợp đồng với chủ 
nhà, trừ một số trường hợp thuê nguyên căn hoặc thuê ki ốt bán hàng. Thuê trọ 
không có hợp đồng có thể ảnh hưởng đến nhiều quyền lợi của người nhập cư, như 
chỉ được coi là người lưu trú, không được đăng ký tạm trú dài hạn và nhập hộ khẩu, 
khó xin học cho con tại các trường công lập, không được lắp công tơ riêng để hưởng 
giá điện theo qui định, chưa kể thời gian thuê và giá phòng không ổn định (chủ nhà 
trọ có thể tự ý thay đổi).

1.3.6 An sinh xã hội 

Tại cả ba điểm khảo sát, người lao động trong khu vực phi chính thức (bao gồm cả 
người bản xứ và người nhập cư) chưa quan tâm đến việc tham gia BHXH tự nguyện. 
Hầu hết công nhân làm trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các doanh 
nghiệp trong nước qui mô lớn có tham gia đóng các loại bảo hiểm theo quy định. 
Tuy nhiên, đa số công nhân làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân nhỏ không 
tham gia đóng các loại bảo hiểm13. Không tiếp cận với hệ thống an sinh xã hội là một 
thiếu hụt cơ bản của người nghèo ở khu vực đô thị, khiến họ khó dựa vào các định 
chế chính thức khi gặp rủi ro.

Việc mua BHYT tự nguyện của người dân đã tăng lên trong năm 2011 so với năm 
2010. Tại các địa bàn khảo sát, số thẻ BHYT tự nguyện bán ra tính đến thời điểm 
tháng 7/2011 đã tương đương thậm chí nhiều hơn tổng số thẻ bán ra của cả năm 
2010 (Bảng 12). Tuy nhiên, số người mua thẻ BHYT tự nguyện còn rất thấp nếu so với 
qui mô dân số (bao gồm cả người bản xứ và người nhập cư) ở từng địa bàn.

Có thể phổ biến 
thông tin thiết 
thực đến người 
dân bằng Bản tin 
phường

Có ít tủ sách báo 
dành cho trẻ em ở 
cấp cơ sở

Người dân đánh giá 
tốt các thủ tục hành 
chính đơn giản ở 
cấp phường, xã

Thuê trọ không 
có hợp đồng gây 
nhiều bất lợi cho 
người nhập cư

Người lao động tự 
do và công nhân 
doanh nghiệp tư 
nhân nhỏ tiếp cận 
hệ thống an sinh 
xã hội rất hạn chế

13 Số liệu phỏng vấn 180 công nhân nhập cư tại 3 điểm khảo sát trong tháng 7/2011 cho thấy, hơn 95% công nhân 
trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đóng BHXH và BHYT, trong khi đó 
chưa đến một nửa công nhân trong các doanh nghiệp tư nhân có đóng BHXH và BHYT. 
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BẢNG 12. Số lượng thẻ BHYT tự nguyện tại các địa bàn khảo sát

Còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ BHYT tự nguyện. Giá mua thẻ BHYT 
liên tục tăng là một trong những băn khoăn của người dân14. Hộ cận nghèo được hỗ 
trợ 50% giá khi mua thẻ BHYT, nhưng thực tế tại các địa bàn khảo sát rất ít hộ cận 
nghèo mua thẻ BHYT (Hộp 8). 

HỘP 8. Hộ cận nghèo rất ít mua thẻ BHYT dù được hỗ trợ 50%

Theo chính sách của TP HCM, hộ có mức thu nhập trung bình từ 8-12 triệu 
đồng/người/năm được hỗ trợ 50% mức phí thẻ BHYT (tương đương với chính 
sách cho "hộ cận nghèo" của Nhà nước). Thực tế có rất ít người mua thẻ BHYT 
dù được hỗ trợ 50%. Năm 2010, phường 6 có 78 hộ có mức thu nhập 8-12 
triệu, trong đó chỉ có 26 hộ mua tổng cộng 35 thẻ BHYT. Toàn quận Gò Vấp 
chỉ có khoảng 2.000 trong tổng số 12.000 thành viên của hộ 8-12 triệu mua 
thẻ BHYT. Đến tháng 7/2011, theo cán bộ LĐ-TBXH của Phường 6 và quận Gò 
Vấp, xu hướng hộ 8-12 triệu mua thẻ BHYT cũng không tăng lên.
 
Trước thực tế trên, Phường 6 đã vận động mạnh thường quân, trung tâm bảo 
trợ bệnh nhân nghèo của TP HCM hỗ trợ 50% giá thẻ BHYT để cấp thẻ BHYT 
miễn phí cho một số hộ 8-12 triệu đặc biệt khó khăn. Đây là chủ trương riêng 
rất đúng đắn của Phường 6, gợi ý chính sách của Nhà nước nên hỗ trợ 100% 
phí mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo. 

Hầu hết người nhập cư làm nghề tự do chưa quan tâm và chưa nắm rõ thông tin về 
mua thẻ BHYT tự nguyện. Các qui định người tạm trú trên 6 tháng mới được mua 
thẻ BHYT (như qui định của BHXH TP HCM, nhằm hạn chế sự quá tải của các bệnh 
viện), hoặc người có thẻ BHYT chỉ được thanh toán 30% chi phí khám chữa bệnh nếu 
không khám chữa bệnh ở nơi đăng ký ban đầu... tạo thành những rào cản trong việc 
tiếp cận dịch vụ y tế thông qua BHYT của người nhập cư.

Tại những địa bàn đông dân cư, việc giao chỉ tiêu khám BHYT hàng tháng gây khó 
khăn cho trạm y tế cơ sở. Tại xã Kim Chung (Hà Nội) từ tháng 6/2011 mỗi tháng BHXH 
huyện Đông Anh phân bổ chỉ tiêu khám BHYT cho trạm y tế xã là 200 lượt người, 
trong khi thực tế số lượng người sử dụng BHYT đến khám thường lớn hơn rất nhiều 
(khoảng 500-600 lượt người/tháng). Vì vậy số thuốc do ngành BHXH cấp thường 
không đủ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT.

Cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ bản xứ và trẻ nhập cư dưới 6 tuổi được thực hiện khá 
đầy đủ tại các điểm khảo sát. Tuy nhiên, chuyển đổi địa điểm khám chữa bệnh từ quê 
lên thành phố là một khó khăn đối với những người có quê ở xa, người điều kiện kinh 
tế khó khăn, mải đi làm không nắm được thông tin chuyển đổi. Một số cặp vợ chồng 
nhập cư  thiếu thông tin nên chậm làm thẻ BHYT cho con. Vẫn còn một số ít trẻ nhập 
cư dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT do vướng mắc về thủ tục giấy tờ, như không có 
giấy khai sinh, bố mẹ không có giấy đăng ký tạm trú15. Theo quy định, trường hợp 

Rất ít hộ cận nghèo 
mua thẻ BHYT dù 
được hỗ trợ 50% 

Hầu hết người 
nhập cư làm nghề 
tự do  chưa có thẻ 
BHYT

Trạm y tế tại những 
nơi đông dân cư 
quá tải dịch vụ 
khám BHYT

Trẻ dưới 6 tuổi 
được cấp thẻ BHYT 
miễn phí khá đầy 
đủ

14 Giá mua thẻ BHYT tính bằng 45% của mức lương tối thiểu. Khi Chính phủ tăng mức lương tối thiểu từ 730.000 
đồng thời điểm 1/5/2010 lên 830.000 đồng thời điểm 1/5/2011, giá mua thẻ BHYT đã tăng tương ứng từ 394.800 
đồng lên 448.200 đồng.
15 Theo số liệu UBND Phường 6 cung cấp tại thời điểm tháng 7/2011, trong số 17.251 người nhập cư tại phường, 
chỉ có 4.363 người có giấy đăng ký tạm trú (chiếm khoảng 25%), số còn lại chỉ được coi là người lưu trú tạm thời.

Kim Chung
(Hà Nội)

Lãm Hà
(Hải Phòng)

Phường 6
(Gò Vấp)

Tổng số thẻ năm 2010 166 500 736
Số thẻ tính đến 7/2011 163 838 736
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trẻ chưa có thẻ BHYT, cha mẹ có thể xuất trình giấy khai sinh, giấy chứng sinh hoặc 
giấy giới thiệu của phường/xã nơi trẻ đăng ký khai sinh là trẻ có thể được khám chữa 
bệnh miễn phí. Tuy nhiên, một số người nhập cư được phỏng vấn cho biết các cơ sở 
y tế thường ít chấp nhận những giấy tờ này.

Chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/
NĐ-CP đã được phổ biến rộng rãi qua nhiều kênh thông tin (bảng tin, loa truyền 
thanh, họp thôn/tổ dân phố...). Hầu hết đối tượng người bản xứ thuộc diện trợ giúp 
xã hội đã được nhận hỗ trợ hàng tháng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách trợ 
giúp xã hội còn gặp nhiều hạn chế về giấy tờ, thủ tục. Một số người thuộc diện được 
hưởng trợ cấp xã hội nhưng không nắm được thông tin, không thể tự làm đủ hồ sơ 
như qui định16 mà do cán bộ xã/phường hoặc thôn/tổ dân phố làm hộ. Một số người 
tàn tật nặng thiếu giấy xác nhận của bệnh viện, do gia đình chưa chủ động đưa đi 
khám hoặc cán bộ địa phương thiếu hướng dẫn cụ thể về các thủ tục. Phường Lãm 
Hà (Hải Phòng) đã gửi hồ sơ của 28 trường hợp đủ điều kiện nhận trợ giúp xã hội lên 
phòng LĐ-TBXH cấp quận Kiến An từ đầu năm 2011, nhưng đến tháng 7/2011 mới 
giải quyết được 14 trường hợp thuộc nhóm đối tượng người cao tuổi (từ 80 tuổi trở 
lên), còn lại 14 trường hợp thuộc các nhóm đối tượng người tàn tật, tâm thần, người 
đơn thân nghèo nuôi con nhỏ… vẫn chưa được giải quyết do vướng mắc về biểu 
mẫu thay đổi. Ngoài ra, có những trường hợp cha mẹ bị con cái ngược đãi còn khổ 
hơn cả những người không có con chăm sóc nhưng không thuộc diện được hưởng 
trợ cấp; hoặc một số trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
nhưng không thuộc diện hộ nghèo nên không đủ điều kiện hưởng trợ cấp...
 
Cơ hội tiếp cận chính sách trợ giúp xã hội của người nhập cư tại các khu vực đô thị 
rất hạn chế. Nếu thuộc nhóm đối tượng không là hộ nghèo (người từ 80 tuổi trở lên 
không có lương hưu/trợ cấp bảo hiểm xã hội, người tàn tật nặng không có khả năng 
tự phục vụ/không có khả năng lao động, trẻ em mồ côi…), người nhập cư có thể làm 
đơn nhận hỗ trợ nếu có giấy xác nhận chưa nhận hỗ trợ tại quê nhà. Tuy nhiên số 
lượng người nhập cư thuộc nhóm này rất ít. Nếu thuộc nhóm đối tượng là hộ nghèo 
(người tàn tật, người cao tuổi cô đơn, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ…) thì hầu như 
người nhập cư không đủ điều kiện làm đơn xin nhận hỗ trợ, do họ thường không 
được đưa vào diện rà soát nghèo tại nơi nhập cư.

Một số hoạt động bảo trợ xã hội theo hướng "xã hội hóa" được thực hiện tích cực tại 
các điểm khảo sát. Tại xã Kim Chung (Hà Nội), hàng năm hội Phụ nữ xã đều có các 
chương trình hỗ trợ quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo, trẻ bị nhiễm HIV; hội Chữ thập 
đỏ vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ cho học sinh nghèo, người có 
hoàn cảnh khó khăn. Tại phường Lãm Hà (Hải Phòng), các đoàn thể vẫn duy trì Quỹ 
mái ấm tình thương, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em, CLB đồng cảm dành cho 
người nhiễm HIV... Tại phường 6 (Gò Vấp) hoạt động hỗ trợ của các mạnh thường 
quân vẫn thực hiện tích cực. Các phần quà từ các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn 
phường vào các dịp lễ Tết đã giúp những hộ nghèo bớt được khó khăn. Bên cạnh đó 
là một số hoạt động hỗ trợ thiết thực về giáo dục dành cho trẻ em nghèo, trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn của trường THCS An Nhơn, chùa Kỳ Quang... (Hộp 9). 

… tuy nhiên còn 
một số trẻ nhập 
cư gặp khó khăn 
trong làm thẻ 
BHYT tại thành 
phố
Người bản xứ tiếp 
cận tốt với chính 
sách trợ giúp xã 
hội, tuy nhiên còn 
gặp nhiều hạn chế 
về giấy tờ, thủ tục

Người nhập cư rất 
khó tiếp cận chính 
sách trợ giúp xã 
hội tại đô thị

Có nhiều mô hình 
an sinh phi chính 
thức, dựa vào cộng 
đồng và nhà hảo 
tâm cần được tổng 
kết, nhân rộng

16  Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 quy định: để được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì đối 
tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ phải làm đủ hồ sơ theo quy định gửi  Ủy ban nhân dân xã, gồm đơn 
đề nghị (có xác nhận của thôn, xã), sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp (có xác nhận của xã), văn bản xác nhận 
của cơ quan y tế có thẩm quyền (đối với người tàn tật, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS).
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HỘP 9. Lớp phổ cập tại trường An Nhơn và lớp học tình thương tại chùa 
Kỳ Quang (Gò Vấp, TP HCM)

Những mô hình hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo, 
hộ nhập cư như lớp học phổ cập tại trường THCS An Nhơn hay lớp học tình 
thương tại chùa Kỳ Quang đang là những địa chỉ tin cậy để cho những trẻ em 
yếu thế có điều kiện được đến trường.

Lớp học phổ cập tại trường THCS An Nhơn do các thầy cô giáo trong trường 
trực tiếp giảng dạy theo phong trào do phòng giáo dục quận Gò Vấp phát 
động. Năm 2011 nhà trường tổ chức 3 lớp cho khoảng 30 học sinh, hầu hết là 
trẻ em hộ nghèo, đã quá tuổi, phải đi làm phụ giúp cha mẹ. Hai phần ba học 
sinh là trẻ nhập cư. Các em tham gia học không phải đóng học phí, được nhà 
trường hỗ trợ sách vở. Thời gian học được tổ chức từ 6 giờ chiều. Trẻ tham gia 
học lớp phổ  cập khá đầy đủ, các lớp đều đảm bảo sỹ số. 

trường Hoàng Văn Thụ. Hầu hết các em đến đây đều có hoàn cảnh hết sức 
khó khăn, nhiều em phải phụ giúp bố mẹ bằng việc bán vé số hay phụ bán 
hàng. Chương trình học, tổ chức thi học kỳ và quản lý kết quả học tập của lớp 
tại chùa tương đương như các lớp tại trường chính qui. Các em học tại chùa 
được hỗ trợ toàn bộ sách vở và không phải đóng bất kỳ khoản học phí nào. 
Kết thúc mỗi học kỳ, nhà chùa và giáo viên tổ chức họp phụ huynh để gia 
đình nắm được kết quả học tập của các em. Ý nghĩa xã hội của lớp học tình 
thương tại chùa Kỳ Quang được người dân đánh giá rất cao.

1.3.7 Vấn đề Giới

Các vấn đề giới ở khu vực đô thị có nhiều nét khác biệt so với khu vực nông thôn. Phụ 
nữ đô thị thường có tiếng nói hơn trong các quyết định gia đình và trong tiếp cận 
dịch vụ, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, có học vấn hơn, tiếp cận thông tin tốt hơn, 
có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể nhiều hơn. Trẻ em gái ở đô thị có 
cơ hội học hành ngang bằng với trẻ em trai… Tuy nhiên cũng có nhiều mặt hạn chế 
đặc thù tại khu vực đô thị gây ảnh hưởng bất lợi đến phụ nữ.
 
Môi trường sống kém tiện nghi và thiếu an toàn ở nhiều địa bàn ven đô thị ảnh 
hưởng lớn đến phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ là người chịu thiệt thòi nhất khi phải lo toan 
bữa ăn gia đình, chăm sóc con cái và chăm sóc bản thân trong điều kiện môi trường ô 
nhiễm, cấp thoát nước kém. Điển hình tại tổ 14 phường Lãm Hà (Hải Phòng), nguồn 
nước thải công nghiệp đen kịt chảy qua tổ dân phố gây mùi hôi thối rất khó chịu, có 
thể gây ảnh hưởng xấu lâu dài đến sức khỏe người dân. Tại xã Kim Chung (Hà Nội), 
kết quả hai đợt khám cho phụ nữ năm 2011 cho thấy, có 60-70% phụ nữ bị mắc bệnh 
phụ khoa trong số khoảng 800 phụ nữ đến khám. Theo cán bộ hội Phụ nữ xã, lý do 
chính là nguồn nước chưa đảm bảo vệ sinh. Phụ nữ mắc bệnh phụ khoa thường rơi 
vào nhóm trung bình và nghèo vì điều kiện ăn ở kém vệ sinh hơn, hạn chế về kiến 
thức CSSKSS. Một số gia đình quá nghèo ở nhà tạm biệt lập, chưa có điện, chưa có 
nước khiến phụ nữ và trẻ em gặp nhiều bất lợi. 

Phụ nữ nghèo đô thị làm việc chủ yếu trong khu vực phi chính thức gặp nhiều rủi ro 
đặc thù do phải thức khuya dậy sớm, mưa nắng thất thường, môi trường làm việc 
độc hại, không có các chế độ bảo hiểm. Phụ nữ bán hàng rong, thu mua ve chai, đạp 
xích lô… thường xuyên di chuyển bằng phương tiện thô sơ trên quãng đường xa, 
với thời gian lao động kéo dài, trong các điều kiện thời tiết khác nhau nên rất dễ ảnh 
hưởng sức khỏe. Những phụ nữ làm phụ hồ dễ gặp tai nạn lao động nhưng đa số 
không có đủ dụng cụ bảo hộ và không đóng BHYT. 

Phụ nữ đô thị thuận 
lợi hơn phụ nữ 
nông thôn trong 
nhiều khía cạnh 
bình đẳng giới

Phụ nữ nghèo 
thường chịu nhiều 
bất lợi về môi 
trường sống ô 
nhiễm, kém tiện 
nghi

Phụ nữ nghèo 
đô thị dễ bị ảnh 
hưởng xấu đến sức 
khỏe do làm nghề 
tự do vất vả…
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Thời gian làm việc của phụ nữ nghèo làm việc ở khu vực phi chính thức khá cao, hầu 
hết đều trên 8 tiếng/ngày, cá biệt có những công việc tốn khoảng 12-14 giờ/ngày, 
liên tục cả 7 ngày/tuần. Nhóm nhập cư tại tổ dân phố 27, phường 6 (Gò Vấp) cho biết, 
nếu so sánh thời gian làm việc giữa một phụ nữ bán hàng hoa quả rong và một nam 
giới làm nghề tương tự thì người phụ nữ thường phải thức dậy sớm hơn 1 giờ đồng 
hồ và đi ngủ muộn hơn khoảng 1-1,5 giờ. Sau khi trừ đi thời gian làm việc và chăm 
sóc gia đình, chị em còn rất ít thời gian để chăm sóc bản thân hoặc giải trí. 

 Trong bối cảnh giá cả tăng cao của năm 2011, phụ nữ phải lo toan và nhường nhịn 
nhiều hơn trong bữa ăn gia đình; một số phụ nữ nghèo vất vả hơn do phải đi làm 
thêm việc phụ để kiếm thêm thu nhập; dinh dưỡng và sức khỏe của phụ nữ và trẻ em 
có thể bị ảnh hưởng bất lợi (xem thêm phần 1.3.3 - Tác động của giá cả tăng).

Di cư nông thôn - thành thị là một chiến lược phân công lao động giữa các thành 
viên trong hộ gia đình, có thể giảm những khuôn mẫu giới truyền thống. Cả hai vợ 
chồng nhập cư thường cùng kiếm tiền và cùng chia sẻ công việc nhà, chăm sóc con 
cái. Tại phường 6 (Gò Vấp), một số nam giới nhập cư cho biết, khi còn ở quê, họ chỉ lo 
kiếm tiền, vợ là người đảm nhiệm chính công việc nhà và chăm sóc con cái; nhưng từ 
khi vào TP HCM làm ăn, do người vợ cũng đi kiếm tiền vất vả nên các anh cũng nấu 
cơm, giặt giũ và bế con. 

Công nhân nhập cư làm việc tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đa số là 
nữ. Những bất lợi về điều kiện sống, điều kiện làm việc, rủi ro về quan hệ lao động 
ảnh hưởng lớn đến nhóm công nhân nữ này. Nữ công nhân nhập cư chưa có gia đình 
phải đối mặt với nhiều nguy cơ liên quan đến CSSKSS, lạm dụng tình dục, phòng 
chống HIV/AIDS… Nữ công nhân nhập cư có gia đình gặp thêm khó khăn trong tăng 
thu nhập, trông và gửi con, xin cho con đi học... (xem thêm phần 2.1 - Nhóm công 
nhân nhập cư). 

Phụ nữ tham gia các vị trí công. Tỷ lệ phụ nữ tham gia các vị trí công tác ở cấp 
phường, xã tại các địa bàn khảo sát khá cao (Bảng 13), đều vượt so với chỉ tiêu trong 
Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2001-201017. Trong ba điểm 
khảo sát, Phường 6 (Gò Vấp) có tỷ lệ phụ nữ tham gia các vị trí công tác ở cấp phường 
cao nhất. Chính sách khuyến khích người có trình độ đại học của UBND TP HCM cũng 
là một trong những động lực khiến phụ nữ tham gia tích cực hơn trong công tác tại 
phường/xã/thị trấn18.

Bảng 13. Tỷ lệ phụ nữ tham gia các vị trí công tác cấp phường/xã tại các địa bàn 
khảo sát, 2011

Ban  Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) cấp phường/xã đều đã được thành lập tại 
cả ba địa bàn khảo sát. Thành viên của Ban thường có 5-7 người, bao gồm lãnh đạo 
phường/xã làm trưởng ban, đại diện hội Phụ nữ làm phó ban trực, và một số đại diện 
ban ngành là thành viên. Hoạt động của ban VSTBPN chưa có sự lồng ghép thực chất 

Đảng ủy UBND HĐND19

Kim 
Chung

Lãm Hà Phường 
6

Kim 
Chung

Lãm Hà Phường 
6

Kim Chung

Tổng số thành viên 15 13 12 19 21 25 28
Số thành viên nữ 3 3 4 7 7 15 7
Tỷ lệ nữ (%) 20 23 33 37 33 60 25

17 Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ giai đoạn 2001-2010 đặt mục tiêu “Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào Hội 
đồng Nhân dân xã đạt 20%; cấp Ủy đạt 15%” 
18 Theo Quyết định 65/2009/QĐ-UBND của UBND TP HCM, cán bộ, công chức có trình độ đại học chính quy về 
công tác tại phường sẽ được hỗ trợ 750.000 đồng/tháng, người có trình độ đại học các hệ còn lại được hỗ trợ 500.000 
đồng/tháng. Chính sách này đã khuyến khích nhiều chị em có trình độ đại học tham gia công tác tại phường.
19 Phường Lãm Hà (Hải Phòng) và Phường 6 (Gò Vấp) đang thực hiện thí điểm bỏ HĐND cấp phường ở khu vực đô thị.

… thời gian làm 
việc dài, có ít thời 
gian giải trí và 
chăm sóc bản thân

Phụ nữ càng vất  vả 
khi giá cả tăng cao

Di cư có thể làm 
thay đổi những 
khuôn mẫu giới 
truyền thống

Nữ công nhân 
nhập cư gặp nhiều 
bất lợi, rủi ro

Tỷ lệ phụ nữ tham 
gia các vị trí công 
ở cấp phường, xã 
khá cao

Hoạt động của Ban  
Vì sự tiến bộ của 
phụ nữ cấp phường, 
xã còn mang tính 
hình thức
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về mục tiêu, chương trình hoạt động, phân bổ ngân sách của các ban ngành, đơn 
vị. Các Ban VSTBPN rất ít họp, thường chỉ họp 1 lần/năm. Có địa bàn từ khi thành lập 
đến nay, Ban VSTBPN chưa có cuộc họp riêng nào. Trưởng ban là lãnh đạo phường/
xã bận nhiều công việc nên ít dành thời gian cho hoạt động của Ban. Các thành viên 
khác cũng đều bận với công tác chuyên môn của mình, nên hầu hết hoạt động của 
Ban do cán bộ hội Phụ nữ (phó ban) phụ trách. 

Tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới (BĐG), Luật Phòng chống bạo lực gia đình 
(PCBLGĐ) đã được triển khai ở tất cả các địa bàn khảo sát, tuy nhiên số lần tổ chức ít 
(1-2 lần/năm) và thường ở cấp phường do thiếu kinh phí. Ví dụ, năm 2011 hội Phụ nữ 
phường Lãm Hà (Hải Phòng) chỉ có ngân sách 2 triệu đồng cho các hoạt động phong 
trào, do đó rất khó triển khai các hoạt động truyền thông xuống từng tổ dân phố. 
Do chỉ dừng lại ở cấp phường nên số lượng người dân tham gia vào các hoạt động 
này rất hạn chế; người dân chủ yếu tự tiếp cận thông tin về BĐG, PCBLGĐ qua các 
phương tiện truyền thông đại chúng.

Tại Phường 6 (Gò Vấp), đã ghi nhận một số nỗ lực tập huấn, truyền thông về BĐG 
và PCBLGĐ thông qua các nhóm phụ nữ ở cấp khu phố (mỗi nhóm có 15-20 thành 
viên), nhờ đó đã nâng cao nhận thức của các thành viên nhóm về BĐG và PCBLGĐ. 
Tuy nhiên, hiệu quả thực chất của việc truyền thông về BĐG, PCBLGĐ còn hạn chế. 
Nam giới chưa được mời tham gia tập huấn. Cán bộ tổ dân phố cũng chưa được đưa 
vào nhóm đối tượng tham gia tập huấn. Một số cán bộ tổ dân phố được phỏng vấn 
cho biết chưa từng được tập huấn về BĐG và PCBLGĐ; nếu hiểu Luật kỹ hơn, họ có 
thể truyền đạt lại cho các hộ gia đình trong buổi họp tổ dân phổ và giảng giải, phân 
tích cho các cặp vợ chồng khi có các hành vi bạo lực gia đình.

Một khó khăn hiện nay tại các địa bàn khảo sát là bạo lực gia đình, nhất là các hình 
thức bạo lực tinh thần, ở khu vực đô thị thường khó nhận diện do lối sống khép kín 
và người dân ngại chia sẻ các vấn đề bạo lực.

Cấp phường, xã 
thiếu kinh phí 
trong việc tuyên 
truyền về BĐG và 
PCBLGĐ…

… và hiệu quả 
tuyên truyền còn 
hạn chế 

Bạo lực tinh thần 
khó nhận biết hơn 
ở khu vực đô thị
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Tính dễ bị tổn thương là một đặc trưng chủ đạo của nghèo đô thị, liên quan đến 
các nhóm xã hội đặc thù. Đợt theo dõi nghèo đô thị vòng 4 năm 2011 này tiếp tục 
cập nhật diễn biến sinh kế và đời sống của nhóm công nhân nhập cư thuộc khu vực 
chính thức, nhóm lao động tự do thuộc khu vực phi chính thức như người buôn bán 
nhỏ, chạy xe ôm và xích lô, đồng thời bổ sung thêm nhóm “bảo trợ xã hội”. Tác động 
của giá cả tăng đến các nhóm xã hội đặc thù được chú trọng khảo sát.

2.1 Nhóm công nhân nhập cư

2.1.1 Đặc điểm nhóm

Đặc điểm nhân khẩu của nhóm công nhân nhập cư trong mẫu khảo sát năm 2011 
không khác biệt so với mẫu khảo sát các năm trước. Trong số 180 công nhân trả lời 
phỏng vấn, có gần hai phần ba là nữ giới. Hình 5 cho thấy, hầu hết công nhân nhập 
cư còn trẻ, trong độ tuổi 18-30, có trình độ văn hóa tốt nghiệp THCS (cấp 2) trở lên, 
đến từ các khu vực nông thôn, nguồn thu nhập chính của gia đình họ ở quê là sản 
xuất nông nghiệp. Số công nhân thuộc diện hộ nghèo ở quê chiếm tỷ lệ nhỏ (7%). 

HÌNH 5. Đặc điểm của nhóm công nhân nhập cư, 2011

Nguồn: Phỏng vấn công nhân nhập cư, tháng 7/2011
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 xã hội đặc thù dễ bị tổn thương

Xu hướng số công nhân nhập cư có con nhỏ đang tăng lên, góp phần làm thay đổi 
đặc trưng nghèo của người nhập cư tại các địa bàn ngoại vi đô thị hóa. Bảng 14 
cho thấy, số lượng công nhân nhập cư có con nhỏ chiếm khoảng một phần ba mẫu 
phỏng vấn, trong đó đa số giữ con nhỏ ở cùng để tiện chăm sóc, ít gửi về quê hơn 
trước. Tỷ lệ công nhân giữ con nhỏ ở cùng tại Phường 6 (Gò Vấp) cao hơn ở những địa 
bàn còn lại do nhiều công nhân ở đây đã thoát ly từ lâu với gia đình ở quê.

BẢNG 14. Tình trạng hôn nhân và có con nhỏ của công nhân nhập cư, 2011

2.1.2 Điều kiện sống và làm việc

Công nhân nhập cư thường thuê nhà trọ ở gần doanh nghiệp với diện tích trung 
bình từ 10-12 m2/phòng. Giá thuê phòng trọ tại tất cả các điểm khảo sát đều tăng từ 
đầu năm 2011. Giá phòng tại Phường 6 (Gò Vấp) tăng mạnh nhất, khoảng 200.000-
300.000 đồng/phòng. Giá phòng tại Kim Chung (Hà Nội) và Lãm Hà (Hải Phòng) tăng 
ít hơn, khoảng 50.000-100.000 đồng/phòng. Tại Kim Chung (Hà Nội), do đã hết đất 
trống trong khi nhu cầu thuê trọ cao, một số chủ nhà trọ đã cải tạo các dãy nhà trọ 
1 tầng thành nhà 2-3 tầng, diện tích mỗi phòng 12-14 m2 (rộng hơn kiểu cũ 2-4 m2/
phòng) để cho thuê với giá cao hơn loại phòng cũ (khoảng 100.000 đồng/phòng). 

Điều kiện sống của công nhân nhập cư đã từng bước được cải thiện, nhưng còn 
nhiều hạn chế. Bảng 15 cho thấy, bốn vấn đề tồn tại về điều kiện sống được công 
nhân nhập cư nhắc đến nhiều nhất là “diện tích nhà ở chật chội”, “môi trường ô nhiễm, 
kém vệ sinh", "xa nơi vui chơi giải trí” và "nguồn nước sinh hoạt kém". Đây là những 
tồn tại chính về điều kiện sống đã được nêu trong các vòng khảo sát trước. 

BẢNG 15. Những vấn đề tồn tại về nơi ở, 2011 (% ý kiến)

Công nhân nhập 
cư ở cùng con nhỏ 
là xu hướng mới 
nổi ở các địa bàn 
ngoại vi đô thị hóa

Giá phòng trọ tiếp 
tục tăng mạnh từ 
đầu năm 2011

Điều kiện sống của 
công nhân nhập cư 
đã được cải thiện, 
nhưng còn nhiều 
hạn chế

  Kim Chung 
(Hà Nội)

Lãm Hà
(Hải Phòng)

Phường 6 
(Gò Vấp)

Trung 
bình

Tỷ lệ công nhân đã có gia đình (%) 32 42 32 35

Tỷ lệ công nhân có con nhỏ (%) 27 38 28 31

Tuổi trung bình của con (năm) 2.8 3.8 4.5 3.8

Tỷ lệ công nhân giữ con ở cùng (%) 50 63 94 70

Nguồn: Phỏng vấn công nhân nhập cư, tháng 7/2011

Kim Chung 
(Hà Nội)

Lãm Hà
(Hải Phòng)

Phường 6
(Gò Vấp)

Trung bình

Diện tích nhà ở chật chội 83 43 55 61

Nhà ở lụp xụp, tạm bợ 33 10 5 16

Nguồn nước sinh hoạt kém 63 10 17 30

Nhà bếp, điều kiện nấu ăn kém 12 17 10 13

Nhà tắm, nhà vệ sinh kém 13 5 15 11

An ninh trật tự kém 32 13 7 17

Tệ nạn xã hội 58 0 2 20

Nguồn điện kém 32 2 0 11

Đường đi lại khó khăn 53 23 0 26

Môi trường ô nhiễm, kém vệ sinh 73 22 0 32

Xa chợ, xa cửa hàng 3 23 0 9

Xa nơi vui chơi giải trí 45 32 17 31

Quan hệ với hàng xóm không tốt 0 0 0 0

Chính quyền địa phương ít quan tâm 8 2 7 6

Vấn đề khác 0 3 0 1

Nguồn: Phỏng vấn công nhân nhập cư, tháng 7/2011
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Quan hệ xã hội của công nhân nhập cư chủ yếu bó hẹp trong số đồng hương, bạn 
trọ. Công nhân ở cùng xóm trọ, cùng xã ở quê thường giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau. 
Trong các điểm khảo sát, mối quan hệ đồng hương thể hiện rõ nhất tại Phường 6 
(Gò Vấp) trong nhóm công nhân đến từ các tỉnh miền Trung và miền Bắc, thông qua 
hoạt động của một số "hội đồng hương". Tương tự như các vòng khảo sát trước, vòng 
khảo sát năm 2011 tiếp tục ghi nhận công nhân rất ít tham gia vào các sinh hoạt 
cộng đồng và phong trào đoàn thể tại địa phương (Hộp 10).

HỘP 10. Công nhân nhập cư đứng ngoài các hoạt động của Đoàn thanh 
niên 

Tại xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) hiện có hơn 25.000 người nhập cư 
đang sinh sống, trong đó hầu hết là công nhân ở lứa tuổi thanh niên (18-30 
tuổi). Trong khi đó, các hoạt động của Đoàn Thanh niên xã vẫn tập trung vào 
đối tượng là thanh niên thường trú. 

Theo cán bộ Đoàn thanh niên xã, kinh phí hoạt động hàng năm của Đoàn 
thanh niên rất hạn chế nên chưa có điều kiện thu hút sự tham gia của công 
nhân nhập cư. Cũng có một số cuộc vận động công nhân nhập cư tham gia 
các hoạt động của Đoàn (hiến máu nhân đạo, ngày hội đoàn viên) thông qua 
các chủ nhà trọ, nhưng chưa rộng rãi và chưa thường xuyên nên hiệu quả 
không cao. Nhiều công nhân nhập cư cũng chưa quan tâm đến các sinh hoạt 
Đoàn tại địa phương do công việc mệt mỏi căng thẳng, bận làm ca kíp…

Bảng 16 cho thấy, bốn vấn đề tồn tại về điều kiện làm việc được công nhân nhập cư 
nhắc đến nhiều nhất là “ảnh hưởng bất lợi của nhiệt độ, hóa chất, khói bụi, ánh sáng, 
tiếng ồn”; “công việc nhàm chán, căng thẳng, không có điều kiện vui chơi giải trí”; 
“thiếu thông tin về quyền và nghĩa vụ của người lao động”; và “quá đông công nhân 
so với không gian làm việc”. Công nhân tại Kim Chung (Hà Nội) băn khoăn, lo lắng 
nhiều hơn về điều kiện làm việc so với công nhân tại 2 địa bàn còn lại ở hầu hết các 
khía cạnh. Đây cũng là những tồn tại chính về điều kiện làm việc đã được nêu trong 
những vòng khảo sát trước. 

BẢNG 16. Những vấn đề tồn tại về điều kiện làm việc, 2011 (%)

Công nhân nhập 
cư rất ít tham gia 
vào các sinh hoạt 
cộng đồng và 
phong trào đoàn 
thể tại địa phương

Kim 
Chung 

(Hà Nội)

Lãm Hà
(Hải 

Phòng)

Phường 
6 (Gò 
Vấp)

Trung 
bình

Quá đông công nhân so với không gian làm việc 48 7 30 28

Ảnh hưởng bất lợi về nhiệt độ, hơi hóa chất, khói bụi, 
ánh sáng, tiếng ồn 75 43 65 61

Trang thiết bị, nhà xưởng chưa đảm bảo an toàn 13 23 12 16

Nước uống không đủ, không hợp vệ sinh 32 7 8 16

Điều kiện vệ sinh cá nhân, nhà vệ sinh còn hạn chế 23 5 2 10

Ngày làm việc quá dài 45 10 3 19

Công việc nhàm chán, căng thẳng, không có điều 
kiện vui chơi giải trí 70 18 10 33

Thiếu thông tin về quyền và nghĩa vụ của người lao 
động 68 13 10 31

Khác 0 0 0 0

Nguồn: Phỏng vấn công nhân nhập cư, tháng 7/2011
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So sánh giữa ý kiến của nam và nữ công nhân cho thấy, nam công nhân quan tâm 
hơn về “ảnh hưởng của nhiệt độ, hóa chất, khói bụi, ánh sáng, tiếng ồn”, trong khi nữ 
công nhân quan tâm hơn về “đông công nhân so với không gian làm việc”, “công việc 
nhàm chán, căng thẳng, không có điều kiện vui chơi, giải trí” và “thiếu thông tin về 
quyền và nghĩa vụ của người lao động”. Tại Lãm Hà (Hải Phòng), tỷ lệ nam công nhân 
lo lắng về điều kiện làm việc độc hại cao hơn nhiều so với nữ công nhân, do nam 
công nhân tại đây chủ yếu làm các ngành cơ khí, đóng tàu, vận tải còn nữ công nhân 
chủ yếu làm các ngành giày da, may mặc. 

2.1.3 Dễ bị tổn thương trong quan hệ lao động

Tình hình cung cầu lao động và việc làm của công nhân nhập cư có sự khác biệt giữa 
các địa bàn khảo sát. Tại xã Kim Chung (Hà Nội), số lượng công nhân nhập cư tăng 
mạnh trong năm 2011 do nhiều doanh nghiệp đầu tư thêm nhà xưởng tại khu C 
mới mở rộng của KCN Bắc Thăng Long. Theo số liệu thống kê của xã Kim Chung, số 
người đăng ký tạm trú tại xã (hầu hết là công nhân) đến tháng 7/2011 đã tăng thêm 
gần 2.000 người so với cùng kỳ năm 2010. Do ảnh hưởng của động đất và sóng thần 
tại Nhật Bản, công nhân tại một số công ty linh kiện ô tô, điện tử phải nghỉ việc luân 
phiên hưởng 70% lương, tuy nhiên thời gian nghỉ chỉ từ 3-7 ngày/tháng và kéo dài 
trong 3-4 tháng (tại thời điểm tháng 7/2011 công nhân đã đi làm trở lại bình thường). 
Hiện tượng "nhảy việc" từ công ty này sang công ty khác không nhiều, do chế độ 
lương và phụ cấp giữa các công ty trong KCN không chênh lệch đáng kể.

Tại phường 6 (Gò Vấp), số lượng công nhân nhập cư giảm do một số doanh nghiệp 
may mặc chuyển ra ngoại thành và các tỉnh lân cận nên công nhân phải chuyển theo, 
một số công nhân chuyển sang làm cho các xưởng tư nhân hoặc về quê tìm việc tại 
các KCN gần nhà. Tình trạng đơn hàng gia công giá thấp trong ngành may mặc, da 
giày (trong khi chi phí sản xuất tăng mạnh) có thể gây ảnh hưởng khác nhau đến việc 
làm của công nhân tùy theo loại hình doanh nghiệp. Công nhân tại một số doanh 
nghiệp may mặc Nhà nước hoặc liên doạnh cho biết, do đơn hàng giá thấp nên 
doanh nghiệp không nhận, dẫn đến thời gian tăng giờ làm giảm so với năm 2010. 
Ngược lại, công nhân tại một số xưởng vệ tinh nhỏ cho biết, chủ xưởng nhận nhiều 
đơn hàng giá thấp nên công nhân tăng giờ nhiều hơn so với năm 2010. 

Tại phường Lãm Hà (Hải Phòng), việc làm của nhóm công nhân thuộc diện khảo sát 
không biến động nhiều trong năm 2011. Thực tế các doanh nghiệp chỉ tuyển dụng 
số lượng công nhân vừa đủ bổ sung cho số công nhân chuyển đi nơi khác.

Lương và các khoản phụ cấp thấp vẫn là những lý do chính của tranh chấp lao động 
trong nhiều năm qua. Chi phí cuộc sống ở đô thị tăng cao trong năm 2011 khiến 
những căng thẳng về quan hệ lao động trong doanh nghiệp bộc lộ gay gắt hơn. 
Theo thông tin của Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng, đến tháng 4 năm 2011 
đã có 16 cuộc đình công xảy ra, cao hơn 10 cuộc so với cùng kỳ năm 2010 (chủ yếu 
trong các doanh nghiệp giày da, may mặc) với nguyên nhân chính là do thu nhập 
thấp, không đảm bảo cuộc sống của người lao động trong bối cảnh giá cả tăng cao. 

Việc ký kết hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ xã hội như BHXH, BHYT vẫn 
được thực hiện khá tốt tại Kim Chung (Hà Nội) - nơi tập trung đông các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài. Tại phường Lãm Hà (Hải Phòng) và Phường 6 (Gò Vấp), còn 
một bộ phận đáng kể công nhân nhập cư chưa được hưởng BHXH, BHYT và một số 
chế độ phúc lợi khác như nghỉ phép, nghỉ ốm. Đây chủ yếu là những công nhân làm 
việc trong các công ty tư nhân nhỏ và xưởng gia công theo hợp đồng lao động ngắn 
hạn hoặc không có hợp đồng.

Sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh của công nhân nhập cư còn nhiều hạn chế. 
Nhiều công nhân gặp khó khăn khi xin nghỉ tại các doanh nghiệp để đi khám bệnh, 

Nữ công nhân lo 
lắng hơn về công 
việc đông người, 
căng thẳng, thiếu 
thông tin

Công nhân trong 
các doanh nghiệp 
nước ngoài trong 
KCN tiếp tục tăng

Một số doanh 
nghiệp may mặc 
chuyển ra ngoài 
thành phố

Đơn hàng giá thấp 
và chi phí cao gây 
áp lực về việc làm

Một số doanh 
nghiệp chỉ tuyển 
vừa đủ số công 
nhân chuyển đi
Giá cả tăng cao 
gây căng thẳng 
về quan hệ lao 
động trong doanh 
nghiệp

Nhiều công nhân 
làm ở công ty 
tư nhân nhỏ và 
xưởng gia công 
chưa có các chế độ 
xã hội
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hoặc họ không muốn xin nghỉ vì lo ngại sẽ bị trừ tiền chuyên cần. Việc chờ đợi lâu tại 
các bệnh viện do quá tải bệnh nhân cũng là rào cản cho việc sử dụng thẻ BHYT. Cách 
phổ biến của công nhân là mua thuốc tại các hiệu thuốc tư nhân trong trường hợp 
bệnh nhẹ. Nếu bệnh nặng hơn bắt buộc phải đi khám chữa tại bệnh viện, nhiều công 
nhân chọn hình thức khám dịch vụ để không mất thời gian chờ đợi.

2.1.4 Dễ bị tổn thương về thu nhập và chi tiêu

Mức lương tối thiểu trong các doanh nghiệp đã tăng lên từ ngày 1/1/2011 theo qui 
định của Chính phủ (Nghị định 107/2010/NĐ-CP và Nghị định 108/2010/NĐ-CP). Do 
mức lạm phát cao trong năm 2011 nên đa số doanh nghiệp đã tăng các khoản phụ 
cấp cho công nhân (hỗ trợ thuê nhà, đi lại, chuyên cần, tiền ăn trưa…). Hai yếu tố này 
dẫn đến thu nhập của đa số công nhân nhập cư đã tăng lên trong năm 2011 so với 
năm 2010, với mức tăng bình quân từ 300.000-600.000 đồng/tháng. 

Kết quả phỏng vấn nhóm công nhân nhập cư cũng khẳng định, hơn 80% công nhân 
có thu nhập bình quân hàng tháng năm 2011 tăng lên so với năm 2010, với mức tăng 
phổ biến dưới 20%. Một số ít công nhân (chiếm 14% trong mẫu khảo sát) cho biết có 
những tháng thu nhập bị giảm sút đột xuất, kéo dài trong khoảng 2-3 tháng, do nhà 
máy thiếu đơn hàng, tăng ca ít hơn, do bị ốm hay chuyển việc. 

Công nhân nhập cư lo ngại nhất về các loại chi phí thuê nhà trọ, thực phẩm, xăng, 
gas và điện tăng cao trong năm 2011. Riêng công nhân nhập cư có gia đình, con nhỏ 
còn phải chi phí tốn kém hơn (Hộp 11). 

HỘP 11. Cuộc sống khó khăn của công nhân có con nhỏ

Chị N.T.A. quê Thanh Hóa đang thuê nhà tại tổ 25, phường 6 (Gò Vấp) cùng 
chồng và 2 con (1 học lớp 7, 1 học lớp 4). Hiện chị là công nhân cho một 
xưởng may tư nhân, chồng chị làm phụ hồ. Thu nhập hàng tháng của 2 vợ 
chồng khoảng 5 triệu. Đảm bảo chi tiêu cho gia đình và lo cho 2 đứa con 
đang đi học thực sự là một vất vả lớn đối với anh chị. 

Những loại hàng hóa tăng giá trong năm 2011 có tác động mạnh nhất đến 
cuộc sống của gia đình chị là thực phẩm, nhà trọ và điện. Chị cho biết, giá cả 
thực phẩm tăng mạnh khiến cho việc đảm bảo bữa ăn cho gia đình khó khăn 
hơn so với năm ngoái. Do phòng trọ cũ tăng giá nên năm 2011 vợ chồng chị 
đã phải chuyển sang phòng trọ có giá rẻ hơn. Ngoài ra, chồng chị còn tranh 
thủ chạy xe ôm vào những lúc không có việc hay buổi tối để có thêm thu 
nhập lo cho gia đình.

--- “Năm ngoái cả nhà ăn có 35.000 đồng một ngày thôi, năm nay giá tăng nên 
phải tăng lên 50.000 đồng mà cũng không mua được như trước… Năm nay 
chuyển nhà trọ sang nhà khác giá rẻ hơn, nhà cũ tăng giá từ 1,2 triệu lên 1,5 
triệu, buộc phải chuyển đi thì mới có tiền lo cho các con. Nhà này bây giờ giá 1,2 
triệu… Bây giờ không mua sắm như trước nữa, quần áo cũng ít mua, có đôi giày 
thì vừa đi làm vừa đi chơi, trước thì đi chơi có đôi riêng”.

Chi phí cuộc sống tăng mạnh trong khi thu nhập không tăng tương ứng khiến đời 
sống của nhóm công nhân nhập cư gặp nhiều khó khăn (xem thêm phần 1.3.3 - Tác 
động của giá cả tăng). Bảng 17 cho thấy, tổng thu nhập bình quân một tháng theo 
giá hiện hành của công nhân nhập cư trong mẫu khảo sát năm 2011 tăng khoảng 
66% so với năm 2008; nhưng tổng chi tiêu cá nhân (không tính khoản tiết kiệm cho 
bản thân và tiền gửi về gia đình) tăng tới 87% trong cùng thời kỳ. Trong bối cảnh đó, 
công nhân nhập cư phải hạn chế khoản tiền gửi về gia đình và tiền tiết kiệm cho bản 

Công nhân có thẻ 
BHYT cũng ít sử 
dụng

Thu nhập của đa 
số công nhân tăng 
trong năm 2011

Thu nhập tăng 
không tương xứng 
với tăng chi phí 
cuộc sống, nên 
công nhân phải 
hạn chế khoản tiền 
tiết kiệm và gửi về 
nhà
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thân. Năm 2011, tiền gửi về cho gia đình của nhóm này chỉ chiếm 7% tổng thu nhập 
(năm 2008 là 14%), tiền tiết kiệm cho bản thân chỉ chiếm 9% tổng thu nhập (năm 
2008 là 12%).

BẢNG 17. Thu nhập – chi tiêu hàng tháng của công nhân nhập cư, 2008-2011

Nhóm công nhân vừa học, vừa làm cũng gặp nhiều khó khăn do khó tăng thu nhập 
(do ít tăng ca, thêm giờ) trong khi phải gánh thêm chi phí học tập. Tại xã Kim Chung 
(Hà Nội), chi phí cuộc sống và chi phí học tập tăng khiến lượng công nhân đăng ký 
học tại trường Trung cấp kỹ thuật Bắc Thăng Long giảm xuống. Học phí của nhà 
trường đã tăng từ mức 300.000 đồng/tháng năm 2010 lên 330.000 đồng/tháng năm 
2011. Theo thống kê của nhà trường, tính đến thời điểm tháng 7/2011, tổng số học 
sinh đăng ký vào trường là 845 em, chỉ bằng 70% so với cùng thời điểm năm 2010. 
Để giúp học sinh khắc phục khó khăn, nhà trường đã tổ chức liên kết với các doanh 
nghiệp nhận các em theo diện vừa học vừa làm (Hộp 12).

HỘP 12. Mô hình đào tạo công nhân "vừa học vừa làm" tại trường Trung 
cấp kỹ thuật Bắc Thăng Long

Trong 4-5 năm gần đây, tại trường Trung cấp kỹ thuật Bắc Thăng Long (xã 
Kim Chung, Đông Ạnh, Hà Nội) có khoảng 90% học sinh theo diện vừa học 
vừa làm. Nhà trường đào tạo 3 ca/ngày, tạo điều kiện cho học sinh đăng ký 
thời gian học phù hợp với thời gian đi làm. 

Năm học 2010-2011, trường giới thiệu được khoảng 300-400 học sinh đi làm 
tại các công ty trong KCN, dịch vụ, hàng ăn…, tăng khoảng 25-30% so với 
năm học 2009-2010. Mức thu nhập của các em vừa học vừa làm đạt từ 2-2,5 
triệu đồng/tháng. Cách thức thực hiện của nhà trường là tổng hợp nhu cầu 
việc làm của học sinh sau đó liên kết với các công ty trong khu công nghiệp 
và các nhà tuyển dụng lao động khác để giới thiệu học sinh vào làm việc.

Hai năm trở lại đây nhà trường còn phát triển hình thức đào tạo theo nhu 
cầu đăng ký của doanh nghiệp. Hiện nay có khoảng 10 doanh nghiệp đăng 
ký cho công nhân học tại trường. Trung bình mỗi công ty cử đi học khoảng 
100-200 công nhân để nâng cao trình độ tay nghề.

2008 2009 2010 2011

Tổng thu nhập (=1+2+3) 1.677 1.863 2.180 2.777

1. Tổng chi tiêu cá nhân 1.247 1.435 1.679 2.328

Thuê nhà 197 259 369 438

Ăn uống 526 565 666 951

Quần áo 77 113 97 154

Đi lại 84 124 129 138

Vui chơi, giải trí 51 78 80 91

Chi phí xã hội, hiếu hỷ 127 132 158 223

Mua sắm cá nhân 62 82 77 107

Chi khác 123 82 103 226

2. Tiết kiệm cho bản thân 196 165 209 260

3. Gửi về gia đình 234 263 292 189

Nguồn: Phỏng vấn công nhân nhập cư, tháng 6-7/2008, tháng 7/2009, tháng 7-8/2010 và tháng 7/2011

Công nhân vừa 
học vừa làm vất vả 
hơn khi giá cả tăng
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2.1.5 Phương án chống đỡ

Với những khó khăn về thu nhập và chi tiêu trong năm 2011, công nhân nhập cư đã 
áp dụng nhiều biện pháp chống đỡ. Bảng 18 cho thấy, công nhân nhập cư thường 
ưu tiên các biện pháp giảm tiền gửi về nhà, giảm tiết kiệm, giảm mua sắm quần áo, 
giảm đi chơi/giải trí và giảm mức chi tiêu ăn uống hàng tháng. 

BẢNG 18. Cách đối phó của công nhân nhập cư với khó khăn, 2011 (%)

So sánh với kết quả khảo sát năm 2010 (là năm công việc và thu nhập của công nhân 
có sự hồi phục sau khủng hoảng tài chính), kết quả khảo sát năm 2011 cho thấy tỷ lệ 
công nhân cho biết phải giảm tiền gửi về nhà đã tăng đột biến trong bối cảnh giá cả 
tăng cao. Nếu như năm 2010 chỉ có 21% số công nhân trong mẫu khảo sát cho biết 
phải giảm tiền gửi về nhà, trong đó 20% tạm thời không gửi tiền về nhà nữa; thì đến 
năm 2011 có đến 77% số công nhân trong mẫu khảo sát cho biết phải giảm tiền gửi 
về nhà, trong đó 50% tạm thời không gửi tiền về nhà nữa (Bảng 19).

BẢNG 19. Tiền tiết kiệm và gửi về nhà trong 12 tháng qua, 2010 - 2011 (%)

Để giảm chi phí cho lương thực, thực phẩm, nhiều công nhân đã chuyển hẳn sang ăn 
các loại thực phẩm giá rẻ (đậu phụ, lạc, trứng...), tăng tự nấu ăn giảm ăn ngoài (nhất 
là nhóm nữ công nhân). Những công nhân có quê gần nơi làm việc tăng cường lấy 
gạo, rau từ quê lên phục vụ bữa ăn để giảm chi phí mua ngoài.

Giảm các hoạt động vui chơi giải trí, thay đổi cách đi lại cũng là những biện pháp 
chống đỡ được các nhóm công nhân đề cập đến. Nhiều công nhân cho biết hiện nay 

Công nhân nhập 
cư phải tiết kiệm 
chi tiêu tối đa khi 
giá cả tăng…

… bằng cách giảm 
tiền gừi về nhà

… giảm chất 
lượng bữa ăn

… giảm mạnh việc 
vui chơi giải trí, 
giảm đi lại

Kim Chung
(Hà Nội)

Lãm Hà
(Hải Phòng)

Phường 6
(Gò Vấp)

Trung bình

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Có tiền tiết kiệm hàng tháng 
(sau khi trừ chi  phí)

80 63 60 48 32 37 57 49

Có gửi tiền về nhà trong 12 
tháng qua

72 52 48 39 25 28 48 40

Giảm số tiền gửi về nhà 13 83 35 65 25 82 21 77

Mức độ giảm tiền gửi về nhà 
năm 2011 so với 2010

Giảm ít (< 25%) 75 40 68 48 66 10 69 31

Giảm tương đối (25-50%) 12 12 9 8 7 15 9 12

Giảm mạnh (> 50%) 13 14 0 0 0 4 2 7

Tạm thời không gửi tiền về 
nhà nữa

0 34 23 44 27 71 20 50

Nguồn: Phỏng vấn công nhân nhập cư, tháng 7-8/2010 và tháng 7/2011

Kim Chung 
(Hà Nội)

Lãm Hà (Hải 
Phòng)

Phường 6 
(Gò Vấp)

Trung bình

Giảm tiền thuê nhà 5 7 0 4

Giảm khoản tiết kiệm cho bản thân 73 45 62 60

Giảm các khoản mua sắm quần áo 82 65 63 70

Giảm chi phí đi chơi, giải trí 63 53 57 58

Giảm chi phí xã hội, hiếu hỷ 10 18 2 10

Giảm chi tiêu cho ăn uống hàng ngày 77 55 42 58

Giảm mua sắm cá nhân khác 72 35 33 47

Giảm tiền gửi về nhà 83 65 82 77

Nguồn: Phỏng vấn công nhân nhập cư, tháng 7/2011
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việc tổ chức đi chơi, liên hoan cùng bạn bè gần như không có. Những công nhân 
sống cùng phòng trọ có thể đi chung xe máy để tiết kiệm chi phí đổ xăng. 

Tại phường Lãm Hà (Hải Phòng), một số công nhân tranh thủ làm thêm các công việc 
phụ như bốc vác (làm vào ngày chủ nhật) với mức thu nhập bình quân từ 80.000-
120.000 đồng/buổi. Một số nam công nhân cho biết thỉnh thoảng phải cầm đồ để có 
tiền chi tiêu. Tài sản được mang đi cầm đồ thường là xe máy, điện thoại, thời gian từ 
7-10 ngày, đến kỳ lĩnh lương thì trả.

Đáng lưu ý, công nhân nhập cư ít lựa chọn phương án giảm tiền thuê nhà, dù tiền 
nhà trọ tăng khá cao vào dịp đầu năm 2011, do đã quen với nơi ở cũ không muốn 
di chuyển, nếu chọn thuê nhà xa nơi làm việc với giá rẻ hơn thì lại tốn tiền xăng xe 
nhiều hơn. Các chi phí xã hội, hiếu hỷ cũng rất khó cắt giảm, do công nhân vẫn phải 
duy trì các mối quan hệ đồng nghiệp, đồng hương và bạn trọ (là các quan hệ xã hội 
chính của họ khi ra thành phố làm việc).

2.1.6 Kế hoạch và nguyện vọng của công nhân nhập cư

Bảng 20 cho thấy, những mong muốn ưu tiên của nhóm công nhân nhập cư trong 
năm 2011 là được giúp đỡ về “cải thiện điều kiện chỗ ở và vệ sinh môi trường”, “nâng 
cao trình độ chuyên môn, tay nghề”, "kiến thức về chăm sóc sức khỏe”, “cải thiện điều 
kiện làm việc trong nhà máy" và "hiểu biết về pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người 
lao động/người sử dụng lao động". Những nguyện vọng ưu tiên của công nhân nhập 
cư trong mẫu khảo sát 2011 cũng tương tự như những nguyện vọng ưu tiên trong 
mẫu khảo sát các năm trước. 

BẢNG 20. Mong muốn được giúp đỡ, 2011 (%)

So sánh giữa nữ công nhân và nam công nhân cho thấy, nữ công nhân mong muốn 
được giúp đỡ nhiều hơn nam giới ở hầu hết các vấn đề. Đặc biệt, tỷ lệ nữ công nhân 
mong muốn được giúp đỡ về "kiến thức chăm sóc sức khỏe" và "kiến thức về phòng 
chống HIV/AIDS" cao hơn hẳn so với nhóm nam công nhân. Số liệu này phù hợp với 
nhu cầu trang bị các kỹ năng sống nhằm chống đỡ với những rủi ro thường trực của 
nhóm phụ nữ trẻ và độc thân từ môi trường nông thôn ra thành phố làm việc. 

Những khó khăn về chi phí cuộc sống tăng cao và thu nhập không tăng tương xứng 
trong năm 2011 làm trầm trọng thêm tính bất ổn nghề nghiệp của nhóm công nhân 
nhập cư. Khi được hỏi “Bạn có ý định làm công việc hiện tại (tại doanh nghiệp) trong 
bao lâu nữa", có 55% công nhân trong mẫu khảo sát năm 2011 cho biết “chưa tính 

… tranh thủ làm 
thêm và cầm đồ 
ngắn hạn

Tuy nhiên công 
nhân khó giảm chi 
phí thuê trọ và chi 
phí xã hội

Công nhân 
nhập cư muốn 
được giúp đỡ về 
chỗ ở, điều kiện 
làm việc, tay nghề 
và kỹ năng sống

Nguy cơ bất ổn 
nghề nghiệp trong 
nhóm công nhân

Kim Chung 
(Hà Nội)

Lãm Hà
(Hải 

Phòng)

Phường 6 
(Gò Vấp)

Trung 
bình

Đăng ký cư trú thuận lợi hơn 3 8 33 15

Cải thiện chỗ ở, vệ sinh môi trường 77 22 53 51

Cải thiện điều kiện làm việc trong nhà máy 62 37 18 39

Nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề 70 20 42 44

Hiểu biết về pháp luật, quyền và nghĩa vụ 67 17 22 35

Kiến thức về chăm sóc sức khỏe 72 27 22 40

Kiến thức về phòng chống HIV/AIDS 65 10 18 31

Nâng cao vai trò của Công đoàn 62 0 33 32

Hoạt động tương hỗ, tổ nhóm công nhân 15 2 7 8

Những giúp đỡ khác 0 12 0 4

Nguồn: Phỏng vấn công nhân nhập cư, tháng 7/2011
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được, cứ làm tiếp rồi tùy tình hình xem thế nào“ và 12% cho biết "đang có ý định chuyến 
sang việc khác hoặc sang doanh nghiệp khác". Khi trao đổi về dự định xa hơn, hầu hết 
công nhân tham gia các cuộc thảo luận nhóm cho biết, nếu chi phí cuộc sống vẫn 
cao như hiện nay, công việc vất vả mà thu nhập không tăng tương xứng, họ sẽ tính 
đến phương án chuyển sang nghề khác ổn định hơn hoặc quay về quê tìm việc làm 
trong các KCN gần nhà.

2.1.7 Vai trò của công đoàn

Tỷ lệ công nhân nhập cư tham gia công đoàn trong mẫu khảo sát năm 2011 đạt 58%, 
trong đó tỷ lệ công nhân trong các doanh nghiệp Nhà nước và công ty có vốn đầu tư 
nước ngoài tham gia công đoàn rất cao, ngược lại tỷ lệ công nhân trong các doanh 
nghiệp tư nhân tham gia công đoàn rất thấp (Bảng 21). Hai lý do chính khiến công 
nhân trong các doanh nghiệp tư nhân ít tham gia công đoàn là "không có tổ chức 
công đoàn" và "không thuộc diện được tham gia" (do ký hợp đồng lao động ngắn 
hạn hoặc không có hợp đồng).

BẢNG 21. Tỷ lệ tham gia công đoàn theo loại hình doanh nghiệp, 2011 (%)

Hơn một nửa công nhân tham gia công đoàn cho rằng "có ích lợi", số còn lại cho rằng 
"bình thường" hoặc "không có ích lợi gì cụ thể". Giữa nam và nữ công nhân không 
có sự khác biệt quá lớn về ý kiến (Bảng 22). Các công nhân được phỏng vấn cho biết, 
công đoàn tại nơi họ làm việc chủ yếu thực hiện các hoạt động thăm hỏi công nhân 
khi ốm đau, tổ chức hội thi tay nghề hoặc giải bóng đá (nhưng không thường xuyên, 
do thiếu kinh phí). Hầu như không công nhân nào nêu lên được một ví dụ cụ thể về 
vai trò của công đoàn trong việc đại diện và bảo vệ lợi ích chính đáng của họ. Các 
tranh chấp lao động thường mang tính tự phát, chưa thông qua công đoàn. Tính độc 
lập thấp của công đoàn cũng là một mối quan tâm của công nhân, do các cán bộ 
công đoàn thường cũng là cán bộ quản lý trong doanh nghiệp, được các chủ doanh 
nghiệp trả lương.

BẢNG 22. Ích lợi khi tham gia hoạt động Công đoàn, 2011 (%)

Tỷ lệ công nhân 
trong doanh 
nghiệp tư nhân 
tham gia công 
đoàn thấp

Còn một bộ phận 
công nhân chưa 
đánh giá cao vai 
trò của công đoàn 
trong việc đại diện 
và bảo vệ lợi ích 
của công nhân

Loại hình doanh nghiệp

Nhà nước Tư nhân Công ty 
100% vốn 

nước ngoài

Công ty liên 
doanh

Loại khác Trung bình

Có 91 28 84 72 67 58

Không 9 72 16 28 33 42

Nguồn: Phỏng vấn công nhân nhập cư, tháng 7/2011

Kim Chung
(Hà Nội)

Lãm Hà
(Hải Phòng)

Phường 6
(Gò Vấp) Trung bình

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Có ích lợi 38 43 44 80 86 75 50 56

Bình thường 31 20 31 20 14 25 28 21

Chưa thấy ích lợi gì 
cụ thể 31 38 25 0 0 0 22 23

Nguồn: Phỏng vấn công nhân nhập cư, tháng 7/2011
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2.2 Nhóm buôn bán nhỏ

2.2.1 Đặc điểm nhóm, điều kiện sống và hành nghề

Buôn bán nhỏ, gồm cả bán hàng cố định và bán hàng rong, là lựa chọn phổ biến của 
những phụ nữ đã có gia đình, đa số ở độ tuổi 30-55. Tại ba điểm khảo sát, khoảng 
trên 50% người buôn bán nhỏ là từ nơi khác đến, bao gồm cả người từ các địa bàn 
lân cận đi về trong ngày và những người ngoại tỉnh đến tạm trú. Tại xã Kim Chung 
(Hà Nội), người buôn bán nhỏ chủ yếu đến từ các xã lân cận trong huyện Đông Anh 
và từ một số tỉnh miền Bắc. Tại phường Lãm Hà (Hải Phòng) người buôn bán nhỏ chủ 
yếu đến từ các huyện lân cận như Tiên Lãng, Vĩnh Bảo… Tại Phường 6 (Gò Vấp), có 
đông người nhập cư từ các tỉnh miền Trung và miền Bắc đến thuê trọ để làm nghề 
buôn bán nhỏ, thường đi cả 2 vợ chồng, nhiều gia đình đã tạm trú tại địa bàn trong 
thời gian dài (trên 10 năm) và có con cái ở cùng. 

Những người buôn bán nhỏ thường có tập tính di chuyển, hành nghề theo nhóm 
đồng hương và dựa vào mạng lưới xã hội phi chính thức. Tại ba điểm khảo sát, người 
buôn bán nhỏ có xuất xứ khác nhau, các mặt hàng kinh doanh rất đa dạng, nhưng có 
sự phân hóa vùng miền khá rõ nét theo từng loại mặt hàng (Bảng 23).

BẢNG 23. Đặc trưng vùng miền của người làm các nghề buôn bán nhỏ (%)

Buôn bán nhỏ là nghề dễ làm và cần ít vốn nhưng thời gian làm việc kéo dài, thu 
nhập không ổn định và phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Người từ các địa bàn lân cận đi 
về trong ngày thường phải thức khuya dậy sớm, bữa trưa tại chỗ rất đạm bạc. Người 
buôn bán nhỏ từ nơi khác đến còn phải lo đối phó với các qui định về quản lý đô thị, 
do họ không có điều kiện thuê cửa hàng cố định, mà thường ngồi ở vỉa hè, lề đường 
hoặc đi bán rong.

Người bản xứ làm nghề buôn bán nhỏ thường từ các gia đình nghèo và cận nghèo, 
thiếu kỹ năng và vốn liếng nên khó chuyển đổi nghề khác. Người từ các vùng nông 
thôn đến khu vực đô thị và ven đô thị thường coi nghề buôn bán nhỏ như một giải 
pháp phân công hợp lý lao động hộ gia đình để tăng thêm thu nhập ngoài nông 
nghiệp (làm thường xuyên hoặc theo thời vụ, tranh thủ lúc nông nhàn). Tại cả 3 địa 
bàn khảo sát, ước tính số lượng người buôn bán nhỏ trong năm 2011 đã tăng lên 
khoảng 10-30% so với năm 2010. Riêng một số nhóm làm nghề ve chai, bán rong 
bằng xe thô sơ trên các tuyến phố có xu hướng giảm do các địa phương làm chặt 
hơn các qui định về bảo vệ môi trường và quản lý đô thị (cấm xe thô sơ 3-4 bánh).

Người buôn bán 
nhỏ đa số là phụ 
nữ trung niên đã có 
gia đình, khoảng 
một nửa từ nơi 
khác đến hành 
nghề

Có sự phân hóa 
mặt hàng buôn 
bán nhỏ theo xuất 
xứ vùng miền

Người buôn bán 
nhỏ gặp nhiều bất 
lợi, rủi ro

Số người làm nghề 
buôn bán nhỏ 
vẫn tăng lên, là 
cách phân công 
lao động gia đình 
để kiếm thêm thu 
nhập

Kim Chung
(Hà Nội)

Lãm Hà
(Hải Phòng)

Phường 6
(Gò Vấp)

� Người thường trú bán rau, một 
số bán thịt, cá, hoa quả
� Người từ các xã lân cận (đi về 
trong ngày) bán rau, hoa quả
� Người từ Hà Tây bán đồ nhựa
� Người từ Hưng Yên, Hải Dương 
bán quần áo
� Người từ Bắc Ninh, Bắc Giang 
bán hàng ăn
� Người từ Vĩnh Phúc bán giấy 
dép

� Người thường trú bán 
tạp hóa, thịt, cá, đồ ăn 
sáng
� Người từ các huyện 
lân cận Tiên Lãng, Vĩnh 
Bảo… (đi về trong 
ngày) bán rau, hoa quả

� Những thường trú bán hoa 
quả, hủ tiếu, quán nước, vé số 
� Người từ ĐBSCL bán ghế bố, lư 
đồng, vé số, hàng rong
� Người từ miền Bắc và Bắc 
Trung bộ thu mua ve chai, một 
số bán hàng rong
� Người từ miền Nam Trung bộ 
bán hàng rong
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2.2.2 Tính dễ bị tổn thương, biện pháp chống đỡ

Giá cả tăng trong năm 2011 ảnh hưởng bất lợi đến nhóm buôn bán nhỏ. Tại ba địa 
bàn khảo sát, những người buôn bán nhỏ được phỏng vấn cho biết thu nhập bán 
hàng của họ trong năm 2011 không tăng, một số thậm chí giảm so với năm 2010. 
Nguyên nhân chính là chi phí mua vào tăng đến 1,5-2 lần nhưng giá bán ra của nhiều 
mặt hàng không tăng tương xứng, do có đông người bán cạnh tranh nhau và bán giá 
cao sẽ có ít người mua. 

Giải pháp chống đỡ phổ biến với thu nhập giảm của nhóm buôn bán nhỏ là bán kèm 
thêm các mặt hàng khác, hạn chế lấy các loại hàng giá vốn cao đồng thời tăng thời 
gian bán hàng. Như tại phường Lãm Hà (Hải Phòng), do lượng tiêu thụ thịt, giò chả 
giảm nên những người bán các mặt hàng này phải bán kèm thêm bánh mì, bánh 
tráng, bún, xôi… Một số người buôn bán nhỏ còn làm thêm các công việc khác như 
phụ giúp việc nhà, trông trẻ cho công nhân, đi chở hàng cho đại lý… để có thêm thu 
nhập (Hộp 13).

HỘP 13. Khó khăn của người buôn bán nhỏ do giá cả tăng

Gia đình chị N.T.L, quê Thanh Hóa, đang thuê trọ tại Phường 6 (Gò Vấp). Chị 
bán tạp hóa, còn chồng đi làm phụ ở xưởng mộc cho một người anh em 
cùng quê. Chị cho biết thu nhập từ bán hàng tạp hóa trong năm 2011 đã 
giảm so với những năm trước, do giá các loại hàng nhập vào đều tăng trong 
khi lượng khách mua hàng giảm. Tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền học của con đều 
tăng khiến vợ chồng chị cảm thấy cuộc sống rất khó khăn. 

--- “Thùng mỳ tôm năm ngoái lấy chưa đến 70.000 đồng năm nay nhập vào đã 
100.000 đồng, bán ra đắt quá thì không ai mua. Mình bán ở đây cho người ở trọ 
là chính, người ta cũng không có tiền. Trước 1 ngày bán được 7 chục, 1 trăm thì 
bây giờ được 5 chục mà chi phí lại cao”

--- “Tiền học, tiền ăn trưa của con năm ngoái có 800.000 đồng, năm nay lên 1 
triệu rồi, đấy là cháu còn ăn sáng ở nhà, không thì phải nộp thêm 250.000 đồng 
nữa. Tiền nhà cũng tăng 100.000 đồng, giờ là 1,9 triệu. Thu nhập cả 2 vợ chồng 
được 5 triệu tính ra cũng phải chật vật lắm. Đi chợ thấy cái gì cũng tăng giá, 
nhất là thịt, hơn trăm ngàn 1 cân rồi”

Để chống đỡ lại khó khăn, trong năm 2011, chị phải nhận làm thêm phụ giúp 
việc nhà theo giờ cho một gia đình gần khu trọ. Mỗi ngày chị nhận làm thêm 
4-5 tiếng, thu nhập được gần 2 triệu/tháng để có thêm tiền trang trải cuộc 
sống cho cả nhà. Ngoài ra, vợ chồng chị cũng phải cắt giảm các khoản chi phí 
không thiết yếu khác như đi chơi hay về quê.

--- “Cái gì tiết kiệm được thì phải tiết kiệm thôi, bây giờ đi chơi không đi, mấy 
năm rồi cũng không về quê, mỗi lần về quê tốn kém lắm, hai vợ chồng đi lại mỗi 
lần cũng phải tiền triệu. Muốn cho con đi Đầm Sen mà lâu rồi cũng không đi”

Về mặt chi phí cuộc sống, nhóm buôn bán nhỏ tại 3 địa bàn khảo sát cho biết họ chịu 
ảnh hưởng lớn nhất của giá lương thực - thực phẩm (gạo, thịt, cá), giá điện, ga, xăng 
và giá thuê nhà trọ tăng cao. Nhóm buôn bán nhỏ thường áp dụng những biện pháp 
chống đỡ với giá cả tăng tương tự nhau, mặc dù thứ tự ưu tiên tương đối giữa các 
biện pháp có thể khác nhau giữa các địa bàn (Bảng 24). 

Giá vốn đầu vào 
tăng, nhưng giá 
bán nhiều mặt 
hàng không tăng 
tương xứng

Người buôn bán 
nhỏ phải đa dạng 
mặt hàng, tăng 
thời gian bán 
hàng, làm thêm 
việc phụ

Người buôn bán 
nhỏ cắt giảm chi 
tiêu bằng nhiều 
cách...
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 xã hội đặc thù dễ bị tổn thương

Cách chống đỡ được nhóm buôn bán nhỏ tại Kim Chung (Hà Nội) và Phường 6 (Gò 
Vấp) ưu tiên nhất là giảm dùng điện. Phổ biến là giảm sử dụng các thiết bị tốn nhiều 
điện, thay bóng đèn tiết kiệm điện… Giảm dùng gas trong nấu nướng cũng được 
nhóm buôn bán nhỏ tại Lãm Hà (Hải Phòng) và Phường 6 (Gò Vấp) thường sử dụng, 
như ít nấu các món hầm, nấu đồ ăn cho cả ngày thay vì nấu theo từng bữa, chuyển 
sang dùng than để đun nước hoặc để nấu những đồ ăn cần nhiều thời gian. 

Một biện pháp ưu tiên khác được nhóm buôn bán nhỏ sử dụng là giảm lượng đồ ăn, 
mua đồ ăn có giá thấp hơn và tăng tự nấu ăn tại nhà thay vì đi ăn quán như trước 
đây. Mặc dù không sử dụng những biện pháp tiêu cực như cho con nghỉ học, một 
số người buôn bán nhỏ cho biết phải giảm cho con đi học thêm để tiết kiệm chi phí. 
Các chi phí xã hội vẫn được nhóm buôn bán nhỏ duy trì ở mức có thể. Tuy nhiên một 
số trường hợp ở xa hoặc những lễ đám không quan trọng thì họ chỉ gửi tiền mừng 
không trực tiếp đến để giảm một phần chi phí.

BẢNG 24. Cách chống đỡ ưu tiên với giá cả tăng của nhóm buôn bán nhỏ

Tiếp cận dịch vụ y tế của nhóm nhập cư làm nghề buôn bán nhỏ rất hạn chế. Hầu hết 
người buôn bán nhỏ nhập cư không mua BHYT, khi có bệnh thường tự mua thuốc 
ngoài, nếu bệnh nặng phải đến bệnh viện rất tốn kém. Riêng nhóm người bản xứ 
làm nghề buôn bán nhỏ đã quan tâm hơn đến việc mua BHYT, một số người đã coi 
mua BHYT là một biện pháp phòng chống với rủi ro bệnh tật. 

2.3 Nhóm xe ôm

2.3.1 Đặc điểm nhóm, điều kiện sống và hành nghề

Tương tự như các năm trước, người làm nghề xe ôm đều là nam giới, chủ yếu trong 
độ tuổi 30-50, đa số là người bản xứ. Người nhập cư chiếm khoảng 30% đội ngũ xe 
ôm tại các địa bàn khảo sát. 

Tại xã Kim Chung (Hà Nội) và Phường 6 (Gò Vấp), ước tính số lượng người chạy xe 
ôm trong năm 2011 đã tăng lên khoảng 20-30% so với năm 2010. Số người chạy xe 
ôm tăng thêm chủ yếu là người từ nơi khác đến làm nghề xe ôm "không chuyên". Tại 
Kim Chung (Hà Nội), một số nam công nhân đã có gia đình tranh thủ chạy xe ôm để 
có thêm thu nhập; một số gia đình có vợ làm công nhân trong KCN, chồng từ quê 
lên bán quán nước kiêm chạy xe ôm; ngoài ra cũng có một số người từ các xã lân 
cận tranh thủ lúc nông nhàn đến Kim Chung để chạy xe ôm. Tại Phường 6 (Gò Vấp) 
người chạy xe ôm “không chuyên” thường có thêm nghề phụ hồ, bốc vác, công nhân. 
Những người này thường đứng riêng lẻ tại đầu các hẻm nơi mình sống để đón khách 
hoặc chở khách quen trong cùng khu vực sinh sống. Thời gian làm việc của họ chủ 
yếu là vào buổi tối, từ 6 giờ đến 11 giờ. 

... như giảm dùng 
điện và gas

... tiết kiệm chi phí 
ăn uống, giảm 
cho con học thêm, 
giảm chi phí xã hội

Hầu hết người 
buôn bán nhỏ 
nhập cư không 
mua BHYT

Nam giới đứng 
tuổi, đã có gia đình 
làm nghề xe ôm

Số người chạy xe 
ôm tăng lên chủ 
yếu là người nhập 
cư làm nghề xe ôm 
"không chuyên"

Xếp loại 
ưu tiên

Xã Kim Chung
(Đông Anh, Hà Nội)

Phường Lãm Hà
(Kiến An, Hải Phòng)

Phường 6
(Gò Vấp, TP HCM)

1 Giảm dùng điện Giảm lượng đồ ăn Giảm dùng điện

2 Thay đổi cách đi lại Mua đồ ăn rẻ hơn Giảm lượng đồ ăn

3 Làm thêm việc phụ Tăng tự nấu ăn ở nhà Giảm số lượng bữa ăn

4 Giảm lượng đồ ăn Giảm dùng gas Giảm dùng gas

5 Mua đồ ăn rẻ hơn Giảm dùng điện Giảm chi phí học tập 
(tiền học thêm)

Nguồn: Thảo luận nhóm buôn bán nhỏ tại 3 địa bàn khảo sát, tháng 7/2011
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Riêng tại Lãm Hà (Hải Phòng) số lượng người chạy xe ôm trong năm 2011 đã giảm 
khoảng 30-40% so với năm 2010. Do lượng khách ít (phải cạnh tranh với taxi, xe 
buýt), thu nhập thấp nên nhiều người chuyên chạy xe ôm đã chuyển sang những 
công việc khác như công nhân, lái xe, thợ hồ, bảo vệ... Một số do sức khỏe yếu nên 
không tiếp tục công việc. Những người còn làm nghề xe ôm hầu hết là người bản xứ, 
không có tay nghề, không có cơ hội tìm được việc làm khác tốt hơn. 

2.3.2 Tính dễ bị tổn thương, biện pháp chống đỡ

Đa số người làm nghề xe ôm được phỏng vấn tại các điểm khảo sát cho biết lượng 
công việc và thu nhập của họ trong năm 2011 giảm so với năm 2010. Nếu như trước 
đây họ chạy bình quân được khoảng 10-12 lượt khách/ngày, thì nay họ chỉ chạy được 
5-6 lượt khách/ngày. Lượng khách đi xe ôm ngày càng giảm do tăng số lượng người 
chạy xe ôm, cạnh tranh tăng lên từ các phương tiện xe buýt rẻ hơn hoặc xe taxi tiện 
lợi hơn. Giá đi xe ôm tăng (do giá xăng tăng) cũng giảm sự hấp dẫn của dịch vụ xe 
ôm. Năm 2008, giá xe ôm bình quân khoảng 2.000-2.500 đồng/km, năm 2011 đã 
tăng lên tới 4.000-5.000 đồng/km.

Trong bối cảnh giá cả tăng cao trong năm 2011, nhóm xe ôm tại 3 địa bàn khảo sát 
cho biết họ chịu ảnh hưởng lớn nhất của tăng giá xăng, tiếp đến là tăng giá lương 
thực - thực phẩm, giá điện, ga, giá thuê nhà trọ. Tiền đóng học cho con tăng lên là 
một mối lo lớn, do hầu hết người chạy xe ôm đã có gia đình, chi phí cho con cái học 
hành chiếm một khoản khá lớn trong tổng chi tiêu. 

Những cách chống đỡ được người chạy xe ôm ưu tiên áp dụng là tiết kiệm điện, giảm 
lượng đồ ăn, mua những loại thực phẩm có giá thấp hơn và giảm ăn ngoài. Ngoài ra, 
một số ưu tiên việc giảm chi phí điện thoại, các chi phí xã hội và giảm tiết kiệm hàng 
tháng. Một số người nhập cư làm nghề xe ôm đi tìm thuê nhà trọ rẻ hơn để cắt giảm 
chi phí. Tăng thêm thời gian chạy xe ôm vào buổi tối cũng được nhiều người lựa chọn 
để có thêm thu nhập (Bảng 25).

BẢNG 25. Cách chống đỡ ưu tiên với giá cả tăng của nhóm xe ôm

Tại phường 6 (Gò Vấp), những người làm xe ôm tại chợ An Nhơn đã làm thêm công 
việc bốc vác cho các quầy bán hoa quả trong chợ khi có hàng về vào buổi sáng để có 
thêm thu nhập. Tuy nhiên công việc này ít do lượng người nhận làm đông. 

Người chạy xe ôm khó tiết kiệm tiền xăng do đây là đặc thù nghề nghiệp của họ. Hầu 
hết người chạy xe ôm được phỏng vấn cho biết họ vẫn cố gắng trang trải các chi phí 
học hành cho con; bản thân họ trước đây ít được học dẫn đến không có nghề nghiệp 
ổn định, nên rất mong con cái được học hành đầy đủ dù phải làm lụng vất vả.

Tương tự như các nhóm làm nghề tự do khác, tiếp cận dịch vụ y tế của nhóm xe ôm 
rất hạn chế. Hầu hết những người làm nghề xe ôm được phỏng vấn không mua thẻ 
BHYT tự nguyện. Nhiều người không biết thông tin mua BHYT ở đâu, gặp ai và trị giá 
bao nhiêu. Khi ốm đau họ thường tự đi mua thuốc bên ngoài, nếu bệnh nặng họ đi 
khám chữa bệnh tại các bệnh viện mà không có dịch vụ BHYT.

Thu nhập xe ôm 
giảm do tăng cạnh 
tranh, do giá xăng 
tăng

Người chạy xe ôm 
lo lắng về giá cả 
tăng

Cách chống đỡ khó 
khăn phổ biến cả 
nhóm xe ôm là cắt 
giảm chi tiêu, chạy 
thêm giờ

…… làm thêm 
việc phụ

… tuy nhiên khó tiết 
kiệm tiền xăng, và 
vẫn cố lo chi phí học 
hành của con cái

Hầu hết người 
chạy xe ôm không 
mua BHYT

Xếp loại ưu 
tiên

Kim Chung
(Đông Anh, Hà Nội)

Phường Lãm Hà
(Kiến An, Hải Phòng)

Phường 6
(Gò Vấp, TP HCM)

1 Giảm dùng điện Mua đồ ăn rẻ rẻ hơn Tăng tự nấu ăn ở nhà

2 Giảm tiền tiết kiệm Giảm dùng điện Tìm việc làm phụ

3 Tăng làm thêm giờ Giảm các chi phí xã hội Tăng làm thêm giờ

4 Giảm chi phí điện thoại Tăng tự nấu ăn ở nhà Tìm nhà trọ rẻ hơn

5 Giảm lượng đồ ăn Giảm lượng đồ ăn Giảm dùng điện

Nguồn: Thảo luận nhóm xe ôm tại 3 địa bàn khảo sát, tháng 7/2011
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Tại phường Lãm Hà (Hải Phòng), do thu nhập giảm, người làm xe ôm giảm nên 
"nhóm xe ôm tự quản" (đã nêu trong báo cáo vòng 3 năm 2010) thực tế không duy 
trì các hoạt động tổ nhóm, cùng hỗ trợ nhau như trước. Hoạt động chơi họ của một 
số nhóm xe ôm cũng tan rã do không có người tham gia.

2.4 Nhóm  xích lô

2.4.1 Đặc điểm nhóm, điều kiện sống và hành nghề

Người làm nghề xích lô sống tập trung tại tổ dân phố 14 phường Lãm Hà (Hải Phòng), 
công việc chính là chở phế thải và vật liệu xây dựng. Năm 2011, số lượng người  chạy 
xích lô đã giảm mạnh. Tính đến thời điểm tháng 7/2011, toàn tổ dân phố số 14 chỉ 
còn lại 7 người (3 nữ, 4 nam) hành nghề xích lô (so với năm 2007 có khoảng 50 người, 
năm 2009 có 30 người, năm 2010 có 20 người). Một số nam giới đã chuyển sang làm 
nghề xe tải nhỏ, một số phụ nữ bỏ nghề xích lô đi phụ xe tải theo chồng, một số phụ 
nữ sức khỏe yếu không tiếp tục hành nghề … 

Trong số 30 hộ từng làm nghề xích lô tại tổ 14, đến năm 2011 có 8 hộ mua được xe tải 
nhỏ để chuyển đổi nghề, có khoảng 10 hộ đã xây được nhà mới. Tuy nhiên, những hộ 
hành nghề xích lô còn lại có điều kiện kinh tế rất khó khăn, do con cái còn nhỏ hoặc 
gia đình có người dính vào ma túy.

2.4.2 Tính dễ bị tổn thương, biện pháp chống đỡ

Năm 2011, lượng công việc của nhóm xích lô tiếp tục giảm so với những năm trước 
do các công trình xây dựng ít đi; xuất hiện nhiều xe tải nhỏ chuyên chở vật liệu; lượng 
người làm nghề bốc vác tăng lên; địa điểm đổ phế thải ngày càng xa… Mặc dù giá 
công lao động bình quân theo ngày của người làm nghề xích lô cao hơn năm trước 
(được khoảng 100.000-150.000 đồng/ngày) nhưng số lượng ngày công làm trong 
một tháng lại thấp hơn. Vào thời điểm mùa vụ (tháng 2-4) năm 2010, nhóm xích lô 
còn làm được 20-25 ngày/tháng, sang cùng thời điểm năm 2011 chỉ làm được 10-15 
ngày/tháng. 

Giá cả tăng tác động trực tiếp đến đời sống của nhóm xích lô. Những mặt hàng tăng 
giá tác động nhiều nhất đến nhóm bao gồm lương thực, thực phẩm (gạo, thịt, cá…), 
ga, xăng. Với nhóm nam làm nghề xích lô thì giá đồ uống, thuốc lá tăng cũng ảnh 
hưởng không nhỏ. Bên cạnh đó, nhóm xích lô cũng chịu tác động mạnh của việc 
tăng giá dịch vụ ăn uống do đặc thù công việc nên họ thường ăn trưa bên ngoài. 

Thu nhập giảm trong khi chi phí cuộc sống tăng nên nhóm xích lô phải áp dụng 
nhiều biện pháp để chống đỡ. Những biện pháp được nhóm xích lô lựa chọn nhiều 
nhất là “mua đồ ăn rẻ hơn, kém hơn” và “làm việc phụ để kiếm thêm thu nhập”. Ngoài 
thời gian đạp xích lô chở phế liệu xây dựng, một số nam giới làm thêm nghề phá dỡ 
các công trình cũ và thường làm về chiều tối. Một số biện pháp khác như “giảm mức 
ăn, lượng đồ ăn”, “dựa nhiều hơn vào sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm” và “vay 
nợ quán” cũng được nhóm xích lô lựa chọn ưu tiên (Bảng 26).

BẢNG 26. Cách chống đỡ ưu tiên với giá cả tăng của nhóm xích lô

Hoạt động tổ 
nhóm xe ôm giảm 
khi thu nhập 
giảmSố người chạy 
xích lô giảm mạnh

Số người chạy xích 
lô giảm mạnh

Một số hộ xích 
lô đã chuyển đổi 
nghề, một số hộ 
còn lại đời sống rất 
khó khăn

Công việc xích lô 
giảm mạnh trong 
năm 2011

Nhóm xích lô rất 
nhạy cảm với giá 
cả tăng

Cách chống đỡ ưu 
tiên là cắt giảm chi 
tiêu và làm thêm 
việc phụ

Xếp loại
ưu tiên

Phường Lãm Hà
(Kiến An, Hải Phòng)

1 Mua đồ ăn rẻ hơn, kém hơn

2 Làm thêm việc phụ để kiếm thêm thu nhập

3 Giảm mức ăn, lượng đồ ăn

4 Dựa nhiều hơn vào sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm

5 Vay nợ quán

Nguồn: Thảo luận nhóm xích lô tại phường Lãm Hà (Hải Phòng), tháng 7/2011
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Hiện nay, chính quyền địa phương đã giải tỏa địa điểm ngồi chờ việc quen thuộc của 
nhóm xích lô tổ dân phố 14 (“chợ xích lô” gần trường Trung cấp Y - Hải Phòng). Một 
số người đã chuyển sang đứng chờ việc tại những địa điểm khác (Lán Bè, Hồ Sen…) 
và phải cạnh tranh việc làm với những người làm cũ ở đó. Một số khác ngồi ở nhà đợi 
việc qua điện thoại (chủ thầu xây dựng có mối sẽ gọi điện thông báo). 

Thiếu điểm đổ phế thải vẫn là khó khăn đối với nhóm xích lô. Cũng giống như năm 
2010, liên kết với những người làm xe tải nhỏ (xích lô chở phế thải từ trong ngõ ra 
đường rồi bốc tiếp lên xe tải chở đi) là cách chống đỡ hữu hiệu với khó khăn trên. 

Chơi họ giữa những người cùng làm nghề xích lô sống cùng trong tổ dân phố, có 
mối quen biết lẫn nhau vẫn được coi là cách chống đỡ khó khăn khá hiệu quả. Chơi 
họ theo nhóm (khoảng 10-20 người/nhóm), thời gian chơi thường kéo dài trong 1 
năm. Mức đóng góp của các nhóm chơi họ tùy thuộc vào mức thu nhập của người 
chơi trong nhóm20.

Điều kiện chăm sóc con nhỏ của một số gia đình làm nghề xích lô cũng gặp những 
hạn chế nhất định. Do đặc thù nghề phải đi làm rất sớm, thường phải làm đêm (để 
tránh giờ không được vào thành phố), cả hai vợ chồng đều phải đi làm để kiếm sống 
nên họ thường gửi trẻ từ khi còn rất nhỏ theo các nhóm trẻ gia đình, thiếu các điều 
kiện chăm sóc, ăn uống, vui chơi so với trẻ gửi ở các trường mẫu giáo công lập.

Một số người chuyển đổi từ nghề xích lô sang nghề xe tải nhỏ cũng gặp nhiều khó 
khăn do thường xuyên bị phạt vi phạm giao thông. Sau khi mua xe tải nhỏ về, các gia 
đình thường bỏ thêm 5-10 triệu để làm lại khung xe, thùng xe để có thể chở được 
nhiều hàng. Do chở quá tải nên thường bị cảnh sát giao thông hoặc thanh tra giao 
thông xử phạt. Sau khi trừ đi các loại chi phí chạy xe, nộp phạt vi phạm giao thông, 
nộp lãi ngân hàng tiền mua xe, thu nhập còn lại của nghề xe tải nhỏ chỉ cao hơn một 
chút so với thu nhập của nghề xích lô trước đây. Một số người cho biết, lợi thế chính 
của việc chuyển đổi từ xích lô sang xe tải nhỏ là công việc đỡ nặng nhọc, phù hợp với 
người trung niên và tạo việc làm cho con cái.

2.5 Nhóm bảo trợ xã hội 

2.5.1 Đặc điểm nhóm, điều kiện sống

Nhóm "bảo trợ xã hội" (BTXH) thuộc diện khảo sát bao gồm những người thuộc 
đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng (theo Nghị định 67/2007/ 
NĐ-CP, Nghị định 13/2010/NĐ-CP và các văn bản liên quan), như người cao tuổi cô 
đơn, người tàn tật, người bị nhiễm điôxin, người nhiễm HIV, phụ nữ đơn thân nuôi 
con nhỏ thuộc hộ nghèo… Phần lớn những người này có hoàn cảnh khó khăn. Do 
sức khỏe kém (một số người không còn khả năng lao động) nên các đối tượng BTXH 
thường không có việc làm hoặc việc làm không ổn định. Những người tàn tật, tâm 
thần, già cả… thường dựa chủ yếu vào sự giúp đỡ của người thân và tiền hỗ trợ hàng 
tháng của Nhà nước. Một số hộ nghèo có thành viên thuộc nhóm BTXH tại Phường 6 
(Gò Vấp) khi ốm đau phải dựa vào sự giúp đỡ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí của 
chùa Kỳ Quang. 

Nhóm phụ nữ đơn thân nghèo nuôi con nhỏ thường đi làm thuê, buôn bán nhỏ để 
kiếm sống nhưng công việc bấp bênh và thu nhập thấp, như làm thuê những công 
việc đồng áng (gặt lúa, làm cỏ, phun thuốc) hoặc đi dọn vệ sinh tại các nhà máy trong 
KCN, đi gánh gạch, gánh cát… tại xã Kim Chung (Hà Nội); đi bán rau, đi lượm ve chai, 
rửa bát thuê… tại phường Lãm Hà (Hải Phòng) (Hộp 14).

Nhóm xích lô thiếu 
địa điểm ngồi chờ 
việc…

… thiếu điểm đổ 
phế thải

Người chạy xích lô 
sống cùng tổ dân 
phố có thể cùng 
nhau chơi họ

Dậy sớm, làm 
khuya khiến chăm 
sóc con nhỏ vất vả 
hơn

Chuyển sang chạy 
xe tải nhỏ cũng 
gặp không ít khó 
khăn

Phần lớn người 
thuộc nhóm BTXH 
có hoàn cảnh khó 
khăn, sức khỏe 
kém, dựa vào 
người thân, hỗ trợ 
của Nhà nước và 
các hỗ trợ từ thiện

Phụ nữ đơn thân 
nghèo nuôi con 
nhỏ phải làm việc 
rất vất vả để kiếm 
sống và nuôi con

20 Xem Báo cáo tổng hợp "Theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp cùng tham gia vòng 3 – năm 2010", trang 59
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HỘP 14. Khó khăn của người phụ nữ đơn thân nghèo nuôi con nhỏ

Chị P.T.N sống tại tổ 16, phường Lãm Hà (Hải Phòng) hiện ở một mình nuôi 
hai con nhỏ: con lớn mới 7 tuổi đang học lớp 2, con nhỏ 5 tuổi hiện đang học 
mẫu giáo. Chồng chị đã mất từ năm 2006. Chị làm nghề kiếm ve chai, thu 
nhập thấp và bấp  bênh. Do hoàn cảnh khó khăn nên chị tranh thủ thời gian 
đưa đón con, không để các con ăn bán trú ở trường. Bữa ăn cho các cháu tại 
nhà rất đạm bạc. Năm 2010, chị được bình xét hộ nghèo, được Hội phụ nữ 
phường động viên vay vốn nhưng chị không dám vay do sợ không trả được 
nợ. Các con chị đi học được miễn học phí nhưng khoản chi phí khác cho các 
cháu vẫn là nỗi lo lớn của chị. Chị tâm sự: 

--- “Đi kiếm ve chai từ 4 giờ 30 phút sáng đến 7 giờ, sau đó về cho các cháu ăn 
và đưa các cháu đi học, rồi lại đi từ 8 giờ  đến 10 giờ, sau đó về nhà đón con.  
Chiều đi từ 2 giờ đến 5 giờ. Hàng ngày phải đưa đón con đi học vì không có điều 
kiện cho các cháu ở lại bán trú tại trường. Thu nhập từ đi kiếm ve chai được 
khoảng 30.000-40.000 đồng/ngày nên chỉ dám mua ít thực phẩm như rau, đậu 
phụ, trứng... từ 10.000-15.000 đồng, số còn lại phải tằn tiện để nuôi con ăn học”

--- “Các cháu đi học rất tốn kém, vừa rồi đứa thứ hai đi học tiền mua sách vở, 
quần áo rồi tiền xây dựng trường lớp, tiền học cũng mất 1,5 triệu, đứa thứ nhất 
mất gần 2 triệu. Tiết kiệm được vài đồng đóng học cho con hết, lúc đau ốm 
không biết lấy đâu tiền để chữa bệnh. Ngại vay vốn do sợ không trả nợ được”

Mặc dù thuộc đối tượng "phụ nữ đơn thân nghèo nuôi con nhỏ" được nhận 
trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định 67/NĐ-CP, nhưng hiện nay chị 
chưa được nhận trợ cấp do mới làm thủ tục đầu năm 2011. Mong muốn lớn 
nhất của chị hiện nay là có sức khỏe để nuôi hai đứa con ăn học. 

Đối tượng trẻ em tàn tật bị hạn chế trong việc tiếp cận giáo dục và hòa nhập với cộng 
đồng. Hầu hết trẻ tàn tật chỉ học hết bậc tiểu học hoặc trung học cơ sở do đi lại khó 
khăn, sức khỏe kém. Tại phường Lãm Hà (Hải Phòng) có trường hợp trẻ người địa 
phương dưới 5 tuổi bị hỏng mắt không được học tại trường công lập do hạn chế về 
khả năng nhận biết, gia đình phải gửi tại trường mầm non tư thục.

2.5.2 Tính dễ bị tổn thương, biện pháp chống đỡ

Các đối tượng BTXH tại các điểm khảo sát thuộc nhóm chịu ảnh hưởng bất lợi nhất 
của giá cả tăng cao trong năm 2011. Đa số đối tượng BTXH thuộc hộ nghèo, tuy 
nhiên đây thường là những hộ nghèo kinh niên, thiếu lao động, nên khó khăn của họ 
trong bối cảnh tăng giá nặng nề hơn so với nhóm hộ nghèo nói chung. 

Những mặt hàng tăng giá ảnh hưởng nhất đến đời sống của nhóm BTXH là lương 
thực - thực phẩm (thịt, cá, gạo, rau) và nhiên liệu (ga, xăng, điện, than) do đây là 
những mặt hàng cơ bản cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

Để chống đỡ với tác động của giá cả tăng, phần lớn người thuộc nhóm BTXH được 
phỏng vấn ưu tiên lựa chọn các biện pháp tiết kiệm tối đa chi phí cuộc sống như 
“mua đồ ăn rẻ hơn, kém hơn”, “giảm mức ăn, lượng đồ ăn”, “giảm dùng điện”, “giảm 
dùng gas”… Nhiều người cho biết đã chuyển từ ăn các thực phẩm đắt tiền như thịt, 
cá sang những loại thực phẩm rẻ hơn như trứng, đậu phụ, rau. “Dựa nhiều hơn vào 
sự giúp đỡ của người thân” cũng là một phương án chống đỡ phổ biến của nhóm 
BTXH. Ngoài ra, biện pháp “làm thêm công việc khác” như bảo vệ, bán hàng … cũng 
đã được một số người còn sức lao động áp dụng (Bảng 27).

Trẻ tàn tật bị hạn 
chế trong học 
hành và hòa nhập 
cộng đồng

Nhóm BTXH  chịu 
ảnh hưởng bất lợi 
nhất của giá cả các 
mặt hàng thiết yếu 
tăng…

… phải giảm tối đa 
chi phí cuộc sống, 
nhờ vào người 
thân nhiều hơn
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BẢNG 27. Cách chống đỡ ưu tiên với giá cả tăng của nhóm BTXH

Đối với những hộ phụ nữ đơn thân nghèo nuôi con nhỏ, chi phí giáo dục cao là một 
gánh nặng thực sự. Tiền học của con cái tăng (tiền học thêm, tiền ăn bán trú, tiền 
quỹ hội phụ huynh…) khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh túng thiếu. (Xem thêm phần 
1.3.5 - Tiếp cận dịch vụ công).

Khoản trợ cấp thường xuyên của Nhà nước rất quan trọng đối với các đối tượng 
BTXH. Mức hỗ trợ cơ bản cho nhóm BTXH đã được tăng từ 120.000 đồng/tháng lên 
180.000 đồng/tháng từ đầu năm 2010, nhưng mức tăng này chủ yếu để bù đắp cho 
mức lạm phát các năm 2009 trở về trước; trong khi đó mức lạm phát trong năm 2010 
và năm 2011 đã ở mức cao.

Chính sách hỗ trợ đột xuất trực tiếp cho các đối tượng khó khăn theo Quyết định 
471/QĐ-TTg đã được triển khai tại các địa bàn khảo sát21 . Tuy nhiên, trong Quyết 
định 471/QĐ-TTg không có chính sách hỗ trợ cho nhóm BTXH. Đa số người BTXH 
nằm trong nhóm nghèo (đã thuộc diện hưởng hỗ trợ đột xuất), nhưng còn một bộ 
phận người BTXH không thuộc nhóm nghèo (người già trên 80 tuổi, gia đình nuôi trẻ 
mồ côi, người mắc bệnh tâm thần nặng độc thân, gia đình có 2 người tàn tật nặng trở 
lên...) đời sống cũng rất khó khăn. Riêng tại TP HCM đã thực hiện theo Công văn số 
1520/UBND-TM của UBND Thành phố, trong đó hỗ trợ cho các thành viên thuộc hộ 
nghèo 100.000 đồng/người/tháng, đồng thời có chính sách hỗ trợ nhóm đối tượng 
BTXH với mức 50.000 đồng/người/tháng, trong thời gian 9 tháng từ tháng 4 đến 
tháng 12/2011. Đây là một chính sách rất kịp thời của TP HCM, có thể giúp nhóm 
BTXH bớt phần nào khó khăn trong bối cảnh giá cả tăng cao.

Phụ nữ đơn thân 
nghèo phải lo 
gánh nặng chi phí 
học cho con

Trợ cấp thường 
xuyên của 
Nhà nước rất 
quantrọng, nhưng 
mức hỗ trợ còn 
thấp
Chính sách hỗ trợ 
đột xuất năm 2011  
chưa bao gồm 
nhóm BTXH, riêng 
TP HCM đã có hỗ 
trợ cho nhóm này, 
giúp họ bớt phần 
nào khó khăn

Xếp loại 
ưu tiên

Xã Kim Chung
(Đông Anh, Hà Nội)

Phường Lãm Hà
(Kiến An, Hải Phòng)

Phường 6
(Gò Vấp, TP HCM)

1 Mua đồ ăn rẻ hơn, kém hơn Mua đồ ăn rẻ hơn, kém hơn Giảm dùng gas

2 Giảm mức ăn, lượng đồ ăn Vay nợ quán Dựa nhiều hơn vào sự 
giúp đỡ của người thân

3 Làm thêm các việc khác Dựa nhiều hơn vào sự giúp 
đỡ của người thân

Giảm mua sắm cá nhân

4 Giảm dùng gas Giảm mức ăn, lượng đồ ăn Giảm mức ăn, lượng đồ ăn

5 Giảm dùng điện Giảm dùng điện Giảm dùng điện

Nguồn: Thảo luận nhóm BTXH tại 3 địa bàn khảo sát, tháng 7/2011

21 Theo Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 20/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ: Mức hỗ trợ 250.000 đồng/người cho 
người thuộc nhóm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... có hệ số lương từ 3.0 trở xuống; người hưởng 
lương hưu, trợ cấp BHXH từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống; người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường 
xuyên. Mức hỗ trợ 100.000 đồng/người cho người hưởng trợ cấp tuất. Mức hỗ trợ 250.000 đồng/hộ cho hộ nghèo 
theo chuẩn nghèo mới.
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Sáng kiến theo dõi nghèo đô thị này nhằm cung cấp thông tin bổ sung cho các số 
liệu thống kê hiện có về nghèo, thông qua tìm hiểu những khó khăn, bất lợi của 
nhóm nghèo bản xứ và nhóm nghèo nhập cư. Một số nhóm xã hội đặc thù như công 
nhân nhập cư, người bán hàng rong, chạy xe ôm, xích lô, nhóm thuộc diện bảo trợ 
xã hội được lựa chọn khảo sát nhằm thể hiện tính đa dạng của nghèo đô thị. 

3.1 Kết luận

Nghèo có tính chất đa chiều, gồm các tiêu chí thu nhập (chi tiêu) và phi thu nhập. 
Những nỗ lực đo lường nghèo đa chiều của ngành thống kê thời gian qua khẳng 
định chất lượng cuộc sống của dân cư đô thị còn nhiều mặt hạn chế, mặc dù tỷ lệ 
nghèo theo thu nhập đã ở mức thấp. Người nhập cư thường có sức lao động, đến 
sống và làm việc tại các đô thị vì lý do kinh tế, nên tình trạng nghèo của người nhập 
cư sẽ trầm trọng hơn nhiều khi nhìn dưới góc độ nghèo đa chiều, thay vì chỉ nhìn 
dưới góc độ thu nhập.

Kết quả theo dõi nghèo đô thị năm 2011 tiếp tục khẳng định, thiếu nguồn nhân lực, 
thiếu khả năng chuyển đổi sinh kế, thiếu vốn xã hội, hạn chế trong tiếp cận dịch 
vụ công, môi trường sống kém tiện nghi và thiếu an toàn là những hạn chế, bất lợi 
cơ bản của người nghèo bản xứ. Người nhập cư nghèo còn chịu thêm bất lợi đặc 
thù về chi phí cuộc sống cao ở đô thị và thiếu hòa nhập xã hội. Đa số người nghèo 
bản xứ và nghèo nhập cư đều tiếp cận kém với hệ thống an sinh xã hội, do làm việc 
trong khu vực phi chính thức tuy năng động nhưng bấp bênh và nhiều rủi ro. Các 
nhóm nghèo đô thị rất đa dạng, mỗi nhóm lại có những khó khăn, hạn chế đặc thù 
và nguy cơ bị tổn thương riêng.

Người nghèo đô thị, bao gồm cả người bản xứ và người nhập cư, gặp nhiều bất lợi 
khi đối mặt với đa cú sốc, điển hình là lạm phát cao trong năm 2011. Giá cả tăng đã 
làm giảm sức mua, giảm chất lượng cuộc sống nhất là về dinh dưỡng và sức khỏe, 
giảm tiếp cận dịch vụ công, làm trầm trọng thêm các khó khăn cố hữu của người 
nghèo. Giá cả tăng cũng làm giảm mạnh tiền tiết kiệm và tiền gửi về nhà, gây bất 
ổn nghề nghiệp và căng thẳng trong quan hệ lao động của người nhập cư. Liên kết 
nông thôn - thành thị rất quan trọng với giảm nghèo nông thôn, do đó khó khăn 
của người nhập cư sẽ ảnh hưởng bất lợi đến giảm nghèo bền vững trên bình diện 
cả nước. 

3.2 Đề xuất thảo luận

Một số đề xuất thảo luận chính sách hướng tới giảm nghèo đô thị bền vững được 
rút ra từ đợt theo dõi nghèo đô thị vòng 4 năm 2011 như sau (tiếp nối các đề xuất 
đã nêu trong báo cáo theo dõi nghèo đô thị các vòng trước):

1. Đầu tư mạnh hơn cho chương trình giảm nghèo đô thị, dựa trên việc phân 
tích các yếu tố đa chiều của nghèo và nhấn mạnh tầm quan trọng của giảm 
nghèo đô thị với giảm nghèo nông thôn. Mặc dù nghèo về thu nhập đã ở mức 
thấp, chất lượng cuộc sống ở đô thị còn nhiều mặt hạn chế cần tập trung giải 
quyết, đặc biệt là tiếp cận hệ thống an sinh xã hội, nhà ở, dịch vụ nhà ở, giáo dục 
và y tế. Trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra và mối liên kết nông thôn - thành 
thị rất quan trọng với dân cư nông thôn, chú trọng vào giảm nghèo đô thị còn 
nhằm hỗ trợ giảm nghèo nông thôn; do đó chương trình giảm nghèo đô thị cần 
có các chính sách mạnh và được phân bổ nguồn lực thích đáng hơn nữa. Cần 
thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ LĐ-TBXH về rà soát nghèo với những 
hộ ở trên địa bàn từ 6 tháng trở lên, không phân biệt về tình trạng hộ khẩu và 
tình trạng cư trú (bổ sung hướng dẫn đối chiếu liên thông giữa nơi xuất cư và nơi 
nhập cư). Xây dựng một hệ thống theo dõi, đánh giá thường xuyên tình trạng 
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nghèo đa chiều (bổ sung cho cách đo lường nghèo đơn chiều theo thu nhập) 
nhằm thiết kế các chính sách an sinh xã hội hướng đến các nhóm khó khăn đặc 
thù.  

2. Thiết kế các chính sách hỗ trợ thích hợp hướng đến cả người nghèo bản xứ 
và người nhập cư, nhằm tách rời việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản với tình 
trạng hộ khẩu. Người nhập cư là một bộ phận hữu cơ trong sự phát triển của 
các đô thị Việt Nam. Hỗ trợ người nhập cư góp phần đảm bảo các quyền cơ bản 
và thúc đẩy sự hòa nhập xã hội của họ. Vấn đề này cần có sự thay đổi trước hết từ 
quan điểm của các cơ quan lập chính sách, dựa trên nghiên cứu thấu đáo về vai 
trò của người nhập cư, hiểu rõ các khó khăn họ gặp phải, và phân tích tác động 
của chính sách hỗ trợ. Những tác động không mong muốn (ví dụ, gánh nặng về 
CSHT và quá tải dịch vụ công tại những nơi có đông người nhập cư) nên được coi 
là những thách thức cần vượt qua, không nên coi là lý do không ban hành chính 
sách hỗ trợ người nhập cư. Một số đề xuất cụ thể như sau:

 Qui hoạch đô thị dựa trên qui mô tổng dân số bao gồm cả người bản xứ và người 
nhập cư. Phân bổ ngân sách chi đầu tư và chi thường xuyên cho từng địa bàn 
cũng cần phù hợp với qui mô tổng dân số nhằm từng bước giải quyết sự quá 
tải của các dịch vụ nhà ở (chú trọng cấp thoát nước, vệ sinh môi trường), dịch 
vụ giáo dục và y tế, trong đó chú trọng ưu tiên các địa bàn chuyển đổi có đông 
người nghèo và người nhập cư.

 Hỗ trợ người nhập cư giảm chi phí cuộc sống tại đô thị. Thực hiện triệt để một 
số chính sách đã ban hành, như vận động và giảm thuế cho nhà trọ không tăng 
giá, bán điện theo giá qui định cho người thuê trọ… Nên thay các thủ tục rườm 
rà khó thực hiện trong chính sách bán điện cho người thuê trọ hiện nay (phải có 
giấy đăng ký tạm trú, hợp đồng thuê nhà, bảo lãnh tiền điện của chủ nhà) bằng 
đẩy mạnh sáng kiến "công tơ điện nạp thẻ trả trước" hoặc "đặt cọc tiền điện 
trước hàng tháng"…

 Xây dựng và thực hiện các đề án đồng bộ nhằm hỗ trợ người nghèo hành nghề 
tự do tại khu vực đô thị (theo từng nhóm buôn bán nhỏ, xe ôm, dịch vụ nhỏ…) 
cải thiện và chuyển đổi sinh kế.

 Cải thiện "vốn xã hội" của người nghèo bản xứ và người nhập cư bằng cách tạo 
cơ hội tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng, các dịch vụ tự giúp, 
sinh hoạt tổ nhóm, các hoạt động văn hóa, truyền thông về pháp luật và các kỹ 
năng sống với sự tham gia tích cực của các bên liên quan (chính quyền, tổ dân 
phố, các đoàn thể, công đoàn, doanh nghiệp). Thúc đẩy sự chia sẻ, tự giúp và hòa 
nhập của người nhập cư, có thể bắt đầu từ các mối quan hệ xã hội phi chính thức 
như nhóm đồng hương, nhóm bạn trọ.

 Chính sách quản lý đô thị hài hòa và giảm thiểu mâu thuẫn với sinh kế của người 
nghèo. Khi triển khai các chính sách quản lý đô thị cần nghiên cứu kỹ tác động 
đến sinh kế của những người làm nghề tự do, trực tiếp tham vấn những người bị 
ảnh hưởng để có biện pháp hỗ trợ phù hợp và hiệu quả.

 Về lâu dài, các chính sách vĩ mô hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, thúc đẩy trách nhiệm 
xã hội doanh nghiệp, thúc đẩy chính thức hóa các hoạt động thuộc khu vực phi 
chính thức… sẽ có tác dụng hỗ trợ người nghèo, người nhập cư giảm rủi ro về 
việc làm và tiếp cận tốt hơn với hệ thống an sinh xã hội.

3. Xây dựng hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện ở khu vực đô thị tiếp 
tục là đề xuất chủ đạo của đợt theo dõi nghèo đô thị vòng 4 năm 2011. Phù hợp 
với Hiến pháp và các cam kết quốc tế của Việt Nam, tiếp cận an sinh xã hội là 
một quyền cơ bản của người dân. Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội là bước đi 



62

Th
eo

 d
õi

 N
gh

èo
 Đ

ô 
th

ị t
he

o 
Ph

ươ
ng

 p
há

p 
cù

ng
 T

ha
m

 g
ia

PH
Ầ

N
 3

. H
ướ

ng
 đ

ến
 g

iả
m

 n
gh

èo
 đ

ô 
th

ị b
ền

 v
ữn

g

tất yếu nhằm hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng 
cuộc sống toàn diện (kinh tế, xã hội, môi trường) ở khu vực đô thị của Việt Nam. 
Một số đề xuất cụ thể như sau:

 Mở rộng đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên (theo Nghị định 67/2007/NĐ-
CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP và các văn bản liên quan) đến toàn bộ nhóm 
"nghèo đặc biệt khó khăn" ("nghèo lõi") nhằm giúp họ đảm bảo mức sống tối 
thiểu. Cách xác định nhóm "nghèo đặc biệt khó khăn" có thể bằng tiêu chí thu 
nhập (theo chuẩn nghèo hiện hành) cộng với tiêu chí về nhân lực và việc làm 
(thiếu lao động, ốm đau dài ngày, có con nhỏ, làm nghề tự do…). 

 Thiết kế bổ sung chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cho nhóm nghèo có 
con đang đi học dưới 15 tuổi (góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập trung học cơ 
sở ở các địa bàn đô thị). Có mức hỗ trợ cao hơn cho nhóm nghèo đang có 2 con 
đang đi học.

 Hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT cho nhóm cận nghèo (thu nhập dưới 130% 
chuẩn nghèo). Cách hỗ trợ nhóm cận nghèo có thể thông qua việc tăng tỷ lệ 
hỗ trợ từ ngân sách (nâng từ mức hỗ trợ 50% hiện nay lên 70-80%) và huy động 
thêm sự hỗ trợ từ các quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo, các 
doanh nghiệp, mạnh thường quân…

 Hướng dẫn cụ thể về điều kiện, thủ tục dễ thực hiện, truyền thông rộng rãi để 
người nhập cư có thể được hưởng hỗ trợ xã hội thường xuyên và tham gia mua 
BHYT tại đô thị. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ người hành nghề tự do gặp khó 
khăn tham gia BHYT (thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân).

 Sửa đổi các chính sách hỗ trợ học nghề hiệu quả, dễ tiếp cận với lao động nghèo 
đô thị gồm cả người bản xứ và người nhập cư, như các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp đào tạo nghề cho công nhân, chính sách hỗ trợ các hình thức vừa học 
vừa làm gắn với các cơ sở ngành nghề dân doanh đa dạng tại đô thị (không nhất 
thiết chỉ gắn với các "trung tâm dạy nghề" của các quận huyện và thành phố).

 Nghiên cứu, tổng kết các mô hình "tự an sinh" phi chính thức, dựa vào cộng đồng 
và các mô hình an sinh "xã hội hóa" với sự phối kết hợp của chính quyền, đoàn 
thể, các cơ quan cung cấp dịch vụ công, doanh nghiệp, mạnh thường quân, cơ 
sở tôn giáo… từ đó đề ra chính sách thúc đẩy, chương trình hỗ trợ phù hợp.

 Thiết kế bộ công cụ đo lường mức độ khó khăn và dễ bị tổn thương của người 
dân trong bối cảnh đa cú sốc để nhận diện các nhóm rơi vào khó khăn và có biện 
pháp hỗ trợ kịp thời, không chỉ phụ thuộc vào từng đợt "rà soát nghèo" cuối 
năm. Bộ công cụ này cần được tích hợp vào hệ thống theo dõi, đánh giá thường 
xuyên liên tục về nghèo đa chiều (đã khuyến nghị ở trên).

 Nâng mức hỗ trợ để đạt được hiệu quả thực tế và từng bước tiệm cận mức sống 
tối thiểu; đồng thời xây dựng cơ chế điều chỉnh kịp thời các mức hỗ trợ, và điều 
chỉnh chuẩn nghèo theo diễn biến giá cả.

 Nâng cao nhận thức và thúc đẩy thực thi "quyền được an sinh" của người dân, 
thông qua truyền thông rộng rãi, cung cấp thông tin có định hướng về an sinh 
xã hội cho các nhóm có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương; xây dựng cơ 
chế phù hợp để người dân có thể đăng ký tiếp cận các hỗ trợ về an sinh xã hội 
ngay khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp rủi ro; xây dựng cơ chế phản hồi 
của người dân về thực hiện các chính sách an sinh.
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