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TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về xuất khẩu lao động, các ảnh

hưởng của xuất khẩu lao động đến đời sống kinh tế - xã hội.
- Phân tích thực trạng xuất khẩu lao động tại địa phương xã Vạn Trạch.
- Đánh giá ảnh hưởng của xuất khẩu lao động đến đời sống hộ gia đình tại xã

Vạn Trạch.
Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu:
- Số liệu sơ cấp: Thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp các lao động xuất khẩu

đã về nước, hộ gia đình có lao động xuất khẩu  thuộc 3 thôn gồm  Thôn Tây, Thôn
Đông và Thôn Bắc của xã dựa trên phiếu điều tra đã được thiết kế sẵn. Điều tra 60 hộ
được chọn ngẫu nhiên không lặp lại.

- Số liệu thứ cấp: Thu thập từ các báo cáo thống kê định kỳ hằng năm của xã, các
báo cáo về xuất khẩu lao động hằng năm ở Phòng Lao động Thương binh xã hội
huyện, Phòng Thống kê huyện Bố Trạch, các niên giám thống kê. Ngoài ra còn có các
thông tin từ sách, báo, internet…

 Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu:
- Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp.
- Tham khảo ý kiến của cán bộ địa phương như Thôn trưởng, Hội phụ nữ thôn, xã…
- Phương pháp so sánh thông qua các bảng tính bằng chương trình Excel.
- Phương pháp duy vật biện chứng.
- Phương pháp tổng hợp.
- Phương pháp phân tích ma trận SWOT.
Các kết quả mà nghiên cứu đạt được:
- Phản ánh được thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động của địa bàn nghiên

cứu trong giai đoạn 2005 - 2012.
- Đánh giá một cách khách quan, thực tế và có cơ sở những ảnh hưởng mà xuất

khẩu lao động mang lại cho hộ gia đình.
- Cung cấp thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động. Từ đó

lựa chọn chiến lược và giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao động
của địa phương, góp phần tích cực vào việc nâng cao mức sống hộ gia đình và sự phát
triển chung về kinh tế, xã hội trên địa bàn xã.
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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lí do chọn đề tài

Một trong những vấn đề thời sự sôi động và nóng bỏng nhất thuộc lĩnh vực kinh

tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay, trước hết phải kể đến vấn đề “xuất khẩu lao động”, vấn

đề tìm kiếm công ăn việc làm ở nước ngoài. Xuất khẩu lao động là một chiến lược quan

trọng, lâu dài và là một trong những nội dung cơ bản của chương trình Quốc gia về việc

làm, một hoạt động kinh tế - xã hội góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm

vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu dài

giữa Việt Nam với các nước, củng cố cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Việt Nam là một nước đang phát triển tỷ lệ gia tăng dân số hằng năm tương đối

cao vì vậy vấn đề giải quyết công ăn việc làm cho người lao động là một trong những

khó khăn của quốc gia. Để giải quyết vấn đề này thì xuất khẩu lao động đang thực sự

trở thành một giải pháp hữu hiệu đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo và nâng cao

đời sống cho người lao động đặc biệt là các lao động ở khu vực  nông thôn. Những lợi

ích kinh tế do công tác xuất khẩu lao động mang lại đã tạo ra những chuyển biến cơ

bản làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao mức sống cho nhiều hộ gia đình nông

dân. Theo thống kê của Cục Quản lý Lao động ngoài nước, trong năm 2012 vừa qua,

Việt Nam đưa khoảng 80.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, chỉ đạt 90% kế hoạch

năm. Vì vậy, việc khôi phục, chấn chỉnh lại các thị trường xuất khẩu lao động sẽ được

tập trung giải quyết trong năm 2013 này, phấn đấu sẽ đưa 90.000 người đi xuất khẩu

lao động. Phần đông công nhân Việt Nam được xuất khẩu sang các thị trường như Đài

Loan, Nga, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bên cạnh những tác động tích cực, xuất khẩu lao động cũng bộc lộ những ảnh

hưởng tiêu cực không chỉ đối với bản thân người lao động mà còn đối với gia đình và

cộng đồng có người đi xuất khẩu lao động như chức năng gia đình bị biến đổi, mối

quan hệ gia đình trở nên lỏng lẻo dẫn đến nhiều vấn đề xã hội như tha hóa đạo đức, lối

sống, lây nhiễm các tệ nạn xã hội, gia đình lục đục, tan vỡ, thiếu quản lí, giáo dục con

cái, nợ nần…

Xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là một xã có tới 80% là các

hộ gia đình làm nghề nông (làm ruộng và chăn nuôi), ngoài ra cũng có một số nghề
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phụ như xay xát, thợ nề, thợ mộc…nhưng nhìn chung tỉ lệ số hộ gia đình hoạt động

ngoài nông nghiệp chiếm không đáng kể do đó tình hình đời sống của người dân ở xã

còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ số hộ nghèo, cận nghèo tương đối cao. Vì vậy trong

những năm qua chính quyền địa phương xem xuất khẩu lao động là một trong những

nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu

nhập cho người lao động và cũng là một trong những biện pháp xóa đói giảm nghèo,

góp phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những năm

qua số lao động đi xuất khẩu của xã đã có nhiều chuyển biến mới, nhiều gia đình từng

là hộ nghèo nhưng từ khi có lao động đi xuất khẩu đã trở thành hộ khá và giàu, xây

dựng nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ các tiện nghi, có vốn sản xuất, kinh doanh

và nâng cao thu nhập. Theo thống kê năm 2012, trong toàn xã có 284 lao động làm

việc ở nước ngoài, tuy có giảm so với năm 2011 nhưng đây cũng là một kết quả đáng

mừng cho xã nhà. Hiện nay, phong trào xuất khẩu lao động của xã đang lên cao, được

kết nối một cách bài bản đến các thôn, xóm đưa số lượng lao động đi xuất khẩu của xã

trong giai đoạn 2005 – 2012 lên 1.458 lao động, chính quyền địa phương cũng đã cố

gắng tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động có thể xuất cảnh sớm nhất có thể. Tuy

nhiên, để đánh giá đúng đắn mức độ tác động của việc xuất khẩu lao động đến đời

sống hộ gia đình của xã như thế nào thì cần có những nghiên cứu cụ thể hơn. Việc xuất

khẩu lao động có những đóng góp gì cho phát triển kinh tế địa phương xã? Có nhiều

hộ có lao động đi xuất khẩu không? Khi gia đình có người thân đi xuất khẩu thì gia

đình và bản thân người lao động được gì và mất gì? Có thuận lợi và khó khăn gì trong

việc xuất ngoại của họ? Để hạn chế những mất mát và khó khăn mà người lao động

xuất khẩu và gia đình họ gặp phải thì chính quyền đại phương xã cần có những giải

pháp như thế nào?

Xuất phát từ những thực tế trên tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ảnh hưởng

của việc xuất khẩu lao động đến mức sống hộ gia đình tại xã Vạn Trạch, huyện Bố

Trạch, tỉnh Quảng Bình” làm  luận văn tốt nghiệp của mình.
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2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao động đến đời sống kinh tế - xã

hội của hộ gia đình tại xã Vạn Trạch để từ đó có các đề xuất, giải pháp thích hợp cho

vấn đề xuất khẩu lao động của địa phương.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về xuất khẩu lao động, các ảnh

hưởng của xuất khẩu lao động đến đời sống kinh tế - xã hội.

- Phân tích thực trạng xuất khẩu lao động tại địa phương xã Vạn Trạch.

- Đánh giá ảnh hưởng của xuất khẩu lao động đến đời sống hộ gia đình tại xã

Vạn Trạch.

- Đưa ra các đề xuất và giải pháp thích hợp cho vấn đề xuất khẩu lao động của

địa phương.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Các vấn đề kinh tế - xã hội liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động của xã

Vạn Trạch.

- Nghiên cứu các hộ gia đình có lao động tham gia xuất khẩu lao động và các

hộ gia đình có lao động đi xuất khẩu lao động về.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về thời gian nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của

xuất khẩu lao động tới mức sống hộ gia đình trong giai đoạn 2005 - 2012.

- Về không gian nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các hộ gia đình có lao

động đi xuất khẩu ở 3 thôn (Thôn Tây, Thôn Đông, Thôn Bắc) thuộc xã Vạn Trạch,

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Đề tài chỉ đề cập tới việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước

ngoài mà không đề cập tới vấn đề xuất khẩu lao động tại chỗ nghĩa là người lao động

trong nước làm việc cho các doanh nghiệp FDI, các tổ chức quốc tế qua Internet.
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4. Phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp.

- Số liệu sơ cấp: Thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp các lao động xuất khẩu

đã về nước, hộ gia đình có lao động xuất khẩu  thuộc 3 thôn gồm Thôn Tây, Thôn

Đông và Thôn Bắc của xã dựa trên phiếu điều tra đã được thiết kế sẵn. Điều tra 60 hộ

được chọn ngẫu nhiên không lặp lại.

- Số liệu thứ cấp: Thu thập từ các báo cáo thống kê định kỳ hằng năm của xã,

các báo cáo về xuất khẩu lao động hằng năm ở Phòng Lao động Thương binh xã hội

huyện, Phòng thống kê huyện Bố Trạch, các niên giám thống kê. Ngoài ra còn có các

thông tin từ sách, báo, internet,…

 Tham khảo ý kiến của cán bộ địa phương như Thôn trưởng, Hội phụ nữ thôn, xã…

 Phương pháp so sánh thông qua các bảng tính bằng chương trình Excel.

 Phương pháp duy vật biện chứng.

 Phương pháp tổng hợp.

 Phương pháp phân tích ma trận SWOT.
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PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Cơ sở lý luận của vấn đề

1.1.1. Một số khái niệm

1.1.1.1. Khái niệm về lao động, sức lao động

 Lao động

Theo từ điển Tiếng Việt thì lao động là hoạt động có mục đích của con người,

tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội.

Theo Giáo trình “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin” thì lao

động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm làm thay đổi những vật

thể tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người.

Như vậy, lao động chính là hoạt động của con người tác động vào giới tự nhiên,

làm biến đổi tự nhiên theo những mục đích nhất định của mình, con người có thể dùng

sức mạnh cơ bắp hoặc trí tuệ của mình để tác động vào tự nhiên biến chúng thành có

ích cho cuộc sống của mình.

 Sức lao động

Các Mác đã định nghĩa sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh

thần của con người được sử dụng trong quá trình lao động. Sức lao động là khả năng

lao động của con người, là điều kiện tiên quyết của mọi quá trình sản xuất và là lực

lượng sản xuất sáng tạo chủ yếu của xã hội. Nhưng sức lao động mới chỉ là khả năng

lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực.

Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động được coi là một loại hàng hóa đặc

biệt được trao đổi, mua bán trên thị trường.

1.1.1.2. Khái niệm về việc làm và giải quyết việc làm

 Việc làm

Tại Điều 13 Bộ Luật Lao động đã định nghĩa: Mọi hoạt động tạo ra nguồn thu

nhập và không bị pháp luật cấm, đều được thừa nhận là việc làm. Do đó khái niệm

việc làm bao gồm một phạm vi rất rộng từ những công việc được thực hiện trong các

nhà máy, công sở, đến các hoạt động hợp pháp tại khu vực phi chính quy (vốn trước
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đây không được coi là việc làm), các công việc nội trợ, chăm sóc con cái trong gia

đình, đều được coi là việc làm.

 Giải quyết việc làm

Là quá trình tạo ra điều kiện và môi trường bảo đảm cho người trong độ tuổi lao

động có khả năng lao động, đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm với mức tiền công

thịnh hành trên thị trường đều có cơ hội việc làm.

1.1.1.3. Khái niệm về lao động xuất khẩu, xuất khẩu lao động

 Lao động xuất khẩu

Theo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người lao động

đi làm việc ở nước ngoài là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều

kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao

động ở nước ngoài chấp nhận.

Lao động xuất khẩu (LĐXK) là chỉ những người lao động, chuyên gia Việt

Nam (trừ những cán bộ, công chức đi thực hiện nhiệm vụ, công vụ ở nước ngoài do sự

phân công của cơ quan tổ chức có thẩm quyền) đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn.

 Xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một hình thức đặc thù của xuất khẩu nói chung

và là một bộ phận của kinh tế đối ngoại, mà hàng hóa đem xuất khẩu là sức lao động

của con người, còn khách mua là chủ thể người nước ngoài. Nói cách khác, XKLĐ là

một hoạt động kinh tế dưới dạng cung ứng lao động cho nước ngoài mà đối tượng của

nó là con người.

Do đó có thể xem XKLĐ là một hoạt động xuất khẩu đặc biệt trong đó hàng hoá

được bán là sức lao động của con người, chính vì vậy mà nhà nước, doanh nghiệp

XKLĐ cũng như chính bản  thân người lao động cần phải hết sức chú ý đến hoạt

động này, nó không chỉ mang lại thu nhập cao cho người lao động mà còn đóng một

vai trò rất lớn trong sự phát triển của mỗi quốc gia.

1.1.1.4. Khái niệm mức sống, hộ gia đình

 Mức sống

Là một khái niệm, phạm trù kinh tế - xã hội đặc trưng mức thoả mãn nhu cầu

về thể chất, tinh thần và xã hội của con người. Được thể hiện bằng hệ thống các chỉ
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tiêu số lượng và chất lượng của các điều kiện sinh hoạt và lao động của con người.

Một mặt mức sống được quyết định bởi số lượng và chất lượng của cải vật chất và văn

hoá dùng để thoả mãn nhu cầu của đời sống, mặt khác nó cũng được quyết định bởi

mức độ phát triển bản thân nhu cầu của con người. Mức sống không chỉ phụ thuộc vào

nền sản xuất hiện tại mà còn phụ thuộc vào quy mô của cải quốc dân và của cải cá

nhân đã được tích luỹ. Do vậy nói đến mức sống thì không đơn thuần chỉ là khía cạnh

kinh tế vật chất mà nó bao hàm cả yếu tố về mặt tinh thần liên quan đến sự ổn định –

phát triển xã hội nói chung và từng hộ gia đình nói riêng.

Có rất nhiều khái niệm về mức sống tuy nhiên khái niệm trên được tôi lựa chọn

sử dụng trong đề tài vì nó chỉ rõ những khía cạnh liên quan tới mức sống: nhu cầu về

của cải vật chất, tinh thần…Đồng thời nó chỉ ra được mức sống không đơn thuần là

phạm trù kinh tế mà nó bao gồm cả khía cạnh xã hội. Vận dụng điểm này giúp tôi phân

tích sâu hơn về ảnh hưởng của XKLĐ tới mức sống các hộ gia đình.

 Hộ gia đình

Hộ là một nhóm cùng huyết tộc, sống chung hay không sống chung với những

người khác huyết tộc trong cùng một mái nhà, ăn chung và có chung một ngân quỹ

(Theo Giáo trình Viện kinh tế học, 1995). Như vậy, gia đình là cơ sở của hộ nói chung,

gia đình là một loại hình hộ - chứa đựng các yếu tố để hình thành những loại hình hộ

mở rộng khác. Chính ở điểm này mà người ta thường lẫn lộn giữa hộ với gia đình, nên

đã nảy sinh thuật ngữ “Hộ gia đình”.

Các nhà kinh tế học, xã hội học đưa ra 3 tiêu chuẩn để phân biệt hộ và gia đình:

quan hệ hôn nhân, huyết thống và thân tộc, cư trú chung, có chung cơ sở kinh tế. Gia

đình là khái niệm dựa trên tiêu chí thứ nhất, hai tiêu chí sau không nhất thiết phải có,

bởi vì những thành viên trong gia đình khi đến tuổi trưởng thành có thể sinh sống ở

nhiều địa điểm khác nhau. Họ thành lập những gia đình mới độc lập về kinh tế. Tuy

vậy, họ vẫn được coi là người trong một gia đình.

Theo điều 106 của Bộ Luật dân sự, hộ gia đình là các thành viên có tài sản

chung, cùng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm,

ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác do pháp luật quy định.
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1.1.2. Lý thuyết về vấn đề di cư và xuất khẩu lao động

Di dân là một vấn đề không phải của riêng một nước nào mà nó là một trong

những chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy đã

có một số quan điểm của các nhà xã hội học đề cập đến vấn đề di dân.

Trong nghiên cứu “Các nguồn gốc xã hội và kinh tế của nhập cư” D-Massey đi

đến kết luận rằng, di cư là một chiến lược “đa dạng hóa và giảm rủi ro cho thu nhập hộ

gia đình” (Massey, 1994).

Theo nghiên cứu của UNDP (1998) cũng cho thấy những người di cư có sự đóng

góp nhất định cho kinh tế hộ gia đình. Tuy nhiên nghiên cứu này chỉ cho thấy mức độ

đóng góp chủ yếu tập trung vào những hộ trung bình, những hộ nghèo còn hộ khá và

giàu thì hầu như thu nhập không tăng mấy. Nghiên cứu không lý giải vì sao mà chỉ dừng

lại ở việc mô tả sự khác biệt của mức đóng góp giữa các nhóm hộ có người di cư.

Lý thuyết nổi tiếng trong việc nghiên cứu về di cư đó là lý thuyết của Lee: Lee

cho rằng quyết định di cư được dựa trên 4 nhóm nhân tố: một là các nhân tố gắn bó

với nơi ở gốc, hai là các nhân tố gắn với nơi sẽ đến, ba là các trở ngại di cư và bốn là

các nhân tố thuộc về người di cư. Mỗi một địa điểm, nơi gốc và nơi đến đều có những

ưu điểm và hạn chế trên nhiều lĩnh vực như thu nhập, việc làm, nhà ở, phúc lợi xã hội,

giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thậm chí là khí hậu…sẽ được người định cư cân nhắc.

Thông thường, các điều kiện kinh tế khó khăn ở nơi gốc là nhân tố “đẩy” chủ yếu của

việc xuất cư, trong khi cải thiện điều kiện kinh tế của nơi đến là nhân tố “hút” quan

trọng nhất của việc nhập cư. Việc đưa ra quyết định định cư còn được tính toán dựa

trên các chi phí vật chất và tinh thần, mà khoảng cách địa lí là một vấn đề quan trọng

nhất vì điều này không chỉ tăng chi phí vận chuyển mà còn tăng các chi phí vô hình do

phải đối mặt với môi trường xa lạ, khó hội nhập. Ngoài ra, Lee còn phân tích một số

các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc di dân. Đó là nhận thức, sự thông minh, hiểu biết

của người di cư qua kinh nghiệm bản thân hay qua các kênh thông tin đại chúng, qua

bạn bè, họ hàng… Đây là điều mà các lý thuyết trước đó ít đề cập tới.

Ngoài ra còn có lý thyết của Lewis: Lý thuyết của Lewis ra đời trong bối cảnh

các nước trên thế giới bước vào giai đoạn công nghiệp hoá, dẫn đến sự bùng nổ của

làn sóng di cư từ nông thôn ra các thành phố công nghiệp và các đô thị. Theo ông, lí



Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Nữ Minh Phương

SVTH: Hoàng Thị Lệ Thiết 9

do di cư dân số từ nông thôn ra đô thị là:

 Sự tăng trưởng kinh tế và sự mở rộng của khu vực công nghiệp đặt ra đòi

hỏi phải có thêm lực lượng lao động đáp ứng. Sự tăng lên không ngừng của dân số

trong khi đất đai không tăng đã làm cho lao động nông nghiệp dư thừa. Số lao động dư

thừa này có khuynh hướng tìm kiếm các cơ hội làm việc tại các khu công nghiệp và

thành phố, nơi có nhu cầu tuyển dụng. Lewis coi đây là sự điều tiết tự nhiên, là sự cân

bằng lao động giữa các khu vực, các ngành nghề.

 Do sự chênh lệch về mức lương giữa nông thôn và đô thị nên sự di cư lao

động sẽ dừng lại khi mức lương ở đô thị cân bằng với mức thu nhập của người dân ở

nông thôn. Điều này làm cho lý thuyết của Lewis đã đơn giản hoá nguyên  nhân chủ yếu

của hiện tượng di dân từ nông thôn ra đô thị là do yếu tố kinh tế quyết định (Theo “Sự

phát triển kinh tế đối với việc cung cấp không giới hạn về lao động”, “Economic

Development with Unlimited Suplies of Labour”, 1954).

1.1.3. Vai trò của xuất khẩu lao động

XKLĐ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong  tiến trình phát triển của mỗi

quốc gia đặc biệt là những nước có nền kinh tế chậm và đang phát triển như Việt Nam,

XKLĐ góp phần giải quyết việc làm và ổn định thị trường lao động. Đối với các quốc

gia có nền kinh tế chưa phát triển khối lượng việc làm tạo ra trong xã hội là rất hạn chế

so với khối lượng lao động trong độ tuổi vì vậy thất nghiệp và giải quyết việc làm

luôn là vấn đề khó khăn của các nhà lãnh đạo.

Báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước, hiện nay Việt Nam có hơn

500.000 lao động và chuyên gia làm việc trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 30

nhóm ngành nghề. Ngoài ra, báo cáo mới nhất của Chính phủ về trích dẫn trả lời chất vấn

của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội

(LĐTB&XH), mỗi năm trung bình tăng thêm khoảng 80.000 - 100.000 người. Theo số

liệu tổng kết của Bộ LĐTB&XH, năm 2010 Việt Nam đưa được 85.546 lao động đi làm

việc ở nước ngoài, năm 2011 đưa được 81.475 lao động đi làm việc ở nước ngoài và năm

2012 đưa được 80.320 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Năm 2012 là một năm thế giới

có nhiều biến động về kinh tế xã hội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết khủng

hoảng việc làm tiếp diễn đến cuối năm nên XKLĐ của Việt Nam đã bị chững lại bị trong
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năm 2012, số lượng LĐXK của Việt Nam năm 2012 có sự giảm sút so với năm 2011.

Mặc dù vậy nhưng đó cũng là những con số rất ấn tượng giúp chúng ta có thể nhận thấy

rằng XKLĐ đã giải quyết được việc làm cho một khối lượng lớn lao động, tỷ lệ lao động

XKLĐ trong tổng số lao động được giải quyết việc làm giai đoạn 2010 – 2012 khoảng

5,56 %. Tuy chưa phải là một kết quả cao song con số đó cũng cho thấy rằng XKLĐ đã

góp một phần đáng kể vào giải quyết việc làm cho nước ta trong thời gian qua. Còn đối

với các quốc gia nhập khẩu lao động thì việc nhận thêm lao động sẽ giúp họ giải quyết

được tình trạng thiếu hụt lao động trong những ngành nghề mà lao động trong nước

không muốn làm như lương thấp, độc hại, vất vả nặng nhọc hoặc những công việc cần lao

động thủ công hay thiếu hụt lao động do nguồn lao động trong nước ít. Không chỉ đơn

thuần mang tính chất giải quyết việc làm cho số lao động dư thừa mà XKLĐ còn góp

phần rất lớn vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của đất nước nhờ có khoản thu nhập cao

hơn rất nhiều so với mức lương ở trong nước điển hình như thu nhập bình quân của lao

động tại Malaysia là 7 – 10 triệu đồng/tháng, tại đài Loan là 10 – 20 triệu đồng/ tháng, tại

Hàn Quốc là 20 – 32 triệu đồng/ tháng. Với con số ngoại tệ gửi về nước mỗi năm lên đến

1,7 - 2 tỷ USD, XKLĐ ở Việt Nam đã trở thành một trong những ngành nghề mang lại

nguồn thu ngoại tệ lớn cho quốc gia. Không dừng lại ở đó, XKLĐ còn góp phần làm

tăng thu ngân sách nhà nước nhờ có những khoản thuế thu từ hoạt động của các doanh

nghiệp XKLĐ và từ khoản ngoại tệ lao động gửi về nước. Như vậy, XKLĐ đã trực tiếp

góp phần thúc đẩy sự phát triển và ổn định xã hội, XKLĐ còn là một trong những công cụ

hữu hiệu cho việc chuyển giao công nghệ tiên tiến hiện đại của nước ngoài thông qua quá

trình đào tạo và làm việc ở nước ngoài của người lao động.

Hoạt động XKLĐ cũng là cầu nối để các quốc gia tăng cường quan hệ hợp tác về

mọi mặt, giúp cho sự giao lưu giữa các nền văn hoá trên thế giới ngày càng được mở rộng.

XKLĐ đã thực sự trở thành một giải pháp hữu hiệu đối với công cuộc xóa đói

giảm nghèo, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho một bộ phận người lao động,

đặc biệt ở khu vực nông thôn. Nguồn lợi về kinh tế của công tác XKLĐ là rất lớn đã tạo

ra những chuyển biến cơ bản làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao mức sống cho

nhiều hộ gia đình nông dân. Vì vậy mà Đảng và Nhà nước ta luôn xác định đây là một

trong những công tác trọng điểm mang tính chiến lược cho quốc gia trong thời gian tới.
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1.2. Cơ sở thực tiễn của vấn đề

1.2.1. Thực trạng hoạt động XKLĐ ở Việt Nam

Từ năm 2006 đến nay, trung bình mỗi năm có hơn 80.000 lao động xuất khẩu ra

nước ngoài, chiếm khoảng 5% tổng số lao động được giải quyết việc làm trong cả

nước. Đến năm 2012 đã có hơn 500.000 lao động Việt Nam làm việc ở 40 quốc gia và

vùng lãnh thổ với hơn 30 nhóm ngành nghề khác nhau. Vào thời điểm năm 2011, xét

về lượng tiếp nhận thì lao động Việt Nam nhiều nhất tại Đài Loan, sau đó là Hàn

Quốc, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Lào, Campuchia,..Trong số đó lao động nữ chiếm

gần 50%, chủ yếu làm trong ngành công nghiệp và phục vụ cá nhân, xã hội.

Một số thị trường khác như Brunây, Singapore, Các Tiểu vương quốc Ả Rập

Thống nhất cũng đang được mở rộng. Các quốc gia phát triển có thu nhập cao như

Úc, Mỹ, Canada, Phần Lan và Ý cũng là mục tiêu XKLĐ Việt Nam hướng đến.

Năm 2008, Hàn Quốc nhận thêm 12.000 lao động Việt Nam mới và tái tuyển

dụng 6.000 lao động, tăng số lao động Việt Nam tại quốc gia này lên gần 50.000 lao

động. Đến năm 2011, Việt Nam có khoảng 60.000 lao động tại Hàn Quốc và 85.650 tại

Đài Loan - giữ vị trí thứ 2 về tổng số lao động nước ngoài tại Đài Loan.

Không giống với Đài Loan và Malaysia được xem là thị trường truyền thống ít

đòi hỏi, Nhật Bản được đánh giá là thị trường có nhiều đòi hỏi cao. Tuy nhiên, theo

những chính sách và chương trình hợp tác tạo nhiều thuận lợi, lượng tu nghiệp sinh Việt

Nam sang Nhật làm việc ngày càng tăng, với con số 35.000 tu nghiệp sinh theo thống kê

năm 2011, Việt Nam đứng thứ 2 trong trong tổng số 14 nước có tu nghiệp sinh làm việc

tại Nhật Bản (sau Trung Quốc). Chất lượng lao động cũng được tín nhiệm.

Năm 2012, tổng số lao động Việt Nam xuất khẩu sang nước ngoài theo số liệu

từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước là 80.320 người. Riêng số lao động Việt Nam

đang có mặt tại bốn thị trường lớn nhất là Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản

là hơn 200.000 người (chiếm 40% tổng số lao động Việt Nam tại nước ngoài).

Trong bốn thị trường này, Hàn Quốc hiện đang bị bế tắc vì phía bạn đang tạm

dừng tiếp nhận lao động do tỷ lệ ở lại bất hợp pháp của lao động Việt Nam tại Hàn

Quốc quá cao đã lên tới 57%. Tuy nhiên, theo ông Phan Văn Minh - Giám đốc Trung

tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH), trong năm 2013, nếu Việt Nam thực hiện
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tốt việc giảm lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp, chắc chắn nước bạn sẽ ký tiếp thỏa

thuận về chương trình cấp phép việc làm cho lao động Việt Nam. Thực tế, trong năm

2012, phía Hàn Quốc vẫn tiếp nhận tới 7.252 lao động Việt Nam. Dù giảm 5.348 lao

động so với năm 2011, nhưng con số này vẫn chứng tỏ chủ sử dụng lao động Hàn

Quốc rất thích lao động Việt Nam (năm 2011 Hàn Quốc tiếp nhận 12.600 lao động

Việt Nam). Theo ông Minh, Hàn Quốc sẽ vẫn là thị trường chủ chốt của Việt Nam

trong năm 2013 và sẽ thu hút đông đảo lao động tham gia. Do đó, nhiệm vụ quan trọng

nhất là phải khai thông thị trường này. Việt Nam phải bổ sung một số quy định mới có

tính chất ràng buộc đối với NLĐ chuẩn bị đi làm việc tại Hàn Quốc như “NLĐ trước

khi xuất cảnh phải có khoản tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng. Cụ thể,

5 tháng lương trợ cấp thôi việc chủ sử dụng lao động Hàn Quốc trả khi kết thúc hợp

đồng, người lao động không được phát tại Hàn Quốc, mà chỉ được nhận khi đã về

nước. Nếu người lao động bỏ trốn, số tiền này sẽ sung công quỹ Việt Nam”.

Đài Loan là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất trong năm 2012,

với khoảng 30.500 người. Mặc dù có thu nhập không cao như Hàn Quốc, và một số

nước Đông Âu nhưng đây là thị trường khá ổn định và có nhu cầu lớn lao động nhập

cư. Ngoài ra, môi trường làm việc, khí hậu dễ chịu,  phong tục, tập quán khá gần gũi

với người Việt Nam cũng là thế mạnh của thị trường Đài Loan, vì vậy mà thị trường

này thu hút khá nhiều lao động Việt Nam. Lao động tham gia thị trường này làm việc

trong nhiều lĩnh vực như: sản xuất chế tạo, cơ khí, may mặc, nông nghiệp, đồ

mộc…Đây sẽ là thị trường tiềm năng của NLĐ Việt Nam trong năm 2013.

Tại thị trường Malaysia tính đến nay đã có hơn 100.000 lao động Việt Nam làm

việc, đây là một thị trường dễ tính cần nhiều lao động phổ thông không cần tay nghề

cao, các ngành chủ yếu là điện, điện tử, dệt may, dịch vụ…Vì là thị trường dễ tính,

không đòi hỏi tay nghề cao nên thu nhập của người lao động không cao. Đây là một

trong những thị trường tương đối phù hợp với người lao động Việt Nam vì vậy

Malaysia vẫn được coi là thị trường trọng điểm trong thời gian tới. Ông Nguyễn Thanh

Hoà - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, cho biết quý I năm 2013 sẽ mở rộng đưa lao động

sang Lybia. Hiện tình hình Libya đã tương đối ổn định và bắt đầu có nhu cầu tiếp nhận

lao động Việt Nam. Để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, một số điều kiện của hợp đồng
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đưa lao động đi làm việc tại nước này sẽ thay đổi. Một số lãnh đạo doanh nghiệp

XKLĐ cho biết, nhiệm vụ quan trọng của ngành trong năm 2013 là phải định vị lại lao

động Việt Nam, xem lao động nước mình đang đứng ở vị trí nào trong khu vực để

nhận biết điểm mạnh và điểm yếu, từ đó khắc phục và phát huy thế mạnh.

Bên cạnh những lợi ích to lớn mà XKLĐ mang lại cho người lao động thì cũng có

không ít những lao động dở khóc, dở cười với việc đi xuất khẩu, có rất nhiều người lao

động đang chờ đợi để được đi XKLĐ ở các Trung tâm hay công ty XKLĐ không có

đủ chức năng và cả ở những Trung tâm “ma”. Nguồn lao động này chủ yếu là những

người nông dân, do vốn hiểu biết của họ còn kém nên họ mắc phải những chiêu thức

lừa đảo quá tinh vi của các nhà môi giới và những khoản nợ chồng chất do đi vay để

nộp tiền đặt cọc. Thêm vào đó là hàng loạt các rủi ro khác như: không XKLĐ được

sau một thời gian dài chờ đợi và cũng không thể lấy lại được số tiền đã đặt cọc, hoặc

nếu có thì chỉ là một phần nhỏ. Theo thống kê năm 2008 có 118 vụ lừa đảo, năm

2010 là 155 vụ và năm 2012 là 176 vụ. Như vậy số vụ lừa đảo không những đã tăng

lên hàng năm mà còn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Thực tế này xuất

phát từ nhiều nguyên nhân như chưa tạo được một cơ chế thuận lợi để người lao động

tiếp cận với các nguồn thông tin về hoạt động XKLĐ, việc thành lập các trung tâm, tổ

chức có chức năng XKLĐ trong thời gian qua tăng nhanh khiến cho công tác quản lý

của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn, hệ thống pháp luật về XKLĐ còn hạn

chế. Khủng hoảng kinh tế thế giới toàn cầu ảnh hưởng lớn đến việc XKLĐ của Việt

Nam. Các công ty bản địa đang thu hẹp sản xuất, sa thải nhân công, nhất là người nước

ngoài. Một số lao động Việt Nam đã phải về nước trước thời hạn vì ít việc, lương thấp.

1.2.2. Hoạt động xuất khẩu lao động của tỉnh Quảng Bình

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 47.000 lao động làm việc ở nước ngoài trên 40

quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Phần lớn, người lao động đi sang các thị trường

truyền thống như Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Tiểu

vương quốc Arập, Oman, Cộng hòa Séc…

Ông Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Bình cho biết, 9

tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh có 22.996 lao động được giải quyết việc làm (đạt 74,18%

kế hoạch năm). Trong đó, số lao động được tạo việc làm mới là 14.792 người (đạt 70,43%
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kế hoạch năm). Trong công tác đưa lao động đi làm việc nước ngoài, tính đến hết quý III,

có 2.717 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 68,68% kế hoạch năm).

Việc XKLĐ hoàn thành chỉ tiêu cũng là nhờ sự đóp góp của Ngân hàng Chính

sách xã hội (NHCSXH) tỉnh. Thời gian qua, Chi nhánh NHCSXH của tỉnh đã tạo điều

kiện giải quyết cho gần 400 lao động vay hơn 9 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ vốn vay lao

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong tỉnh lên hơn 42 tỷ đồng với hơn 1.850

người vay nợ. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH tỉnh, nhiều gia đình nghèo, làng

quê nghèo dần dần phát triển và đem đến cho quê hương mình một diện mạo mới, đời

sống mới đầy đủ và hiện đại hơn.

Theo báo cáo từ NHCSXH tỉnh thì từ năm 2011 đến hết năm 2012, đã có gần

40 doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động trên địa bàn tại Sở LĐTB&XH thu hút hàng

ngàn lao động trong tỉnh đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, chất lượng tuyển dụng

của một số công ty chưa đảm bảo, chủ yếu quan tâm đến số lượng chưa quan tâm đến

chất lượng lao động, đặc biệt là công tác đào tạo bồi dưỡng, khám sức khỏe cho người

lao động trước khi xuất cảnh chưa tốt nên khi ra nước ngoài làm việc không đáp ứng

được yêu cầu công việc, sức khỏe không đảm bảo, có một số trường hợp phải về nước

trước thời hạn không có tiền trả ngân hàng. Số lượng công ty mở các chi nhánh tại địa

phương nhiều, trong khi đó công ty thiếu sự quản lý nên khi chi nhánh về tuyển dụng

lao động, thu tiền lao động không nộp cho công ty, hoặc bán lao động cho các công ty

khác để ăn tiền hoa hồng hoặc thu tiền của người lao động chậm xuất cảnh... gây ra

tâm lý hoang mang cho người đi XKLĐ. Tổng số hợp đồng lao động do các công ty

xác nhận không tuyển dụng 46 lao động, với số tiền 996 triệu đồng. Số lao động về

nước trước thời hạn hoặc chưa xuất cảnh là 108 lao động, với số tiền 2,75 tỷ đồng.

Khắc phục tình trạng nói trên, Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Bình đã tiến hành thẩm định

kỹ các doanh nghiệp có chức năng và có giấy phép được tuyển dụng lao động đi làm

việc ở nước ngoài trước khi giới thiệu về cơ sở tuyển dụng lao động. Ngành Lao động

thương binh và xã hội phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 16/18 tổ

chức và cá nhân đang tham gia hoạt động XKLĐ ở địa phương. Tỉnh đã đình chỉ 6

doanh nghiệp ngừng tuyển dụng LĐXK vì chưa thực hiện đúng quy định về điều kiện,

thủ tục pháp lý trong hoạt động XKLĐ theo quy định của pháp luật.
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Từ thực trạng thị trường XKLĐ trong thời gian qua ở tỉnh Quảng Bình, tỉnh đã

đưa ra những giải pháp mới nhằm giúp người lao động trả nợ, làm giàu. Trước mắt,

NHCSXH tỉnh đã thường xuyên đốc thúc kiểm tra chương trình cho vay XKLĐ tại

những địa bàn được xem là "nóng" về XKLĐ của tỉnh như huyện Bố Trạch, Quảng

Trạch, Minh Hóa. Đặc biệt nổi bật có các xã Đức Trạch, Hải Trạch, Thanh Trạch

thuộc huyện Bó Trạch là những nơi đã xảy ra một số trường hợp sử dụng vốn không

đúng mục đích, vay vốn nhưng không đi XKLĐ, hay đi nhưng về trước thời hạn. Cán

bộ tín dụng cần bám sát và đối chiếu trực tiếp nhằm hạn chế thất thoát dư nợ từ người

vay đi XKLĐ. Đồng thời, trong thời gian tới cùng với các ban, ngành cấp tỉnh và Ban

chỉ đạo chương trình XKLĐ các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý việc

tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của đơn vị tuyển dụng lao

động. Bên cạnh đó, chỉ đạo ngân hàng cơ sở thường xuyên làm tốt công tác phân tích

nguyên nhân nợ đến hạn, quá hạn để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp như cho gia

hạn nợ, đồng thời, xem xét và chuyển một số món nợ sang cơ quan chức năng để xử lý

theo quy định.

Có thể nói, bên cạnh sự khủng hoảng biến động về thị trường XKLĐ, thì không

ít lao động ở tỉnh Quảng Bình sang được nước bạn lao động trong thời gian qua đã và

đang góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Những ngôi nhà cao tầng hiện đại và đời sống dân sinh ngày càng văn minh. Đồng

thời, tạo được bộ mặt mới cho nhiều vùng nông thôn vững bước trên con đường hội

nhập công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.2.3. Hoạt động XKLĐ của huyện Bố Trạch
Mặc dù, năm 2009 và năm 2010 là những năm suy  thoái kinh tế toàn cầu tác động

mạnh mẽ đến hoạt động XKLĐ, nhưng toàn huyện năm 2011 có 1.460 lao động

xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài đạt 105% kế hoạch, năm 2012 có 1.244 lao động

xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 93% KH, lao động tham

gia chủ yếu các thị trường như Malaysia, Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật và các

nước Trung Đông, đưa tổng số lao động của huyện đi làm việc có thời hạn ở nước

ngoài tính từ năm 2007 đến thời điểm này là 5.244 người, hàng năm số lao động này

chuyển tiền qua NHCSXH và Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

cho người thân khoảng trên 65 tỷ đồng, riêng năm 2011, kiều hối chuyển qua ngân
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hàng khoảng 80 tỷ đồng.

Huyện Bố Trạch có 26 xã với 2 thị trấn, trong đó các xã Vạn Trạch, Bắc Trạch,

Đồng Trạch là những xã có số lượng lao động đi xuất khẩu nhiều nhất trong những năm

qua. Điển hình là năm 2011, xã Vạn Trạch có 315 lao động đi xuất khẩu đứng đầu

trong toàn huyện, tiếp đó là xã Bắc Trạch với 295 lao động đi xuất khẩu. Trong thời

gian qua số lao động của huyện đi làm việc ở nước ngoài ngày càng nhiều, đạt được kế

hoạch đề ra và tham gia chủ yếu các nước có thu nhập tương đối cao. Nhưng việc

người lao động vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc bỏ trốn ra ngoài lao động bất hợp

pháp cũng gia tăng. Theo thống kê chưa chính thức của Phòng LĐTB&XH huyện thì

cứ 20 người được đưa đi lao động ở nước ngoài thì có khoảng 4 - 5 người đã bỏ trốn ra

ngoài làm, chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc, Đài Loan…Số lao động bỏ trốn ra

ngoài làm việc với lý do chủ yếu là làm ngoài tự do hơn và thu nhập cao hơn. Điều

đó cho thấy công tác tuyển dụng đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ở

huyện chưa thực sự có chất lượng, bên cạnh đó có một số doanh nghiệp và cá nhân

lợi dụng sơ hở trong quản lý đã lừa đảo người lao động thu tiền bất chính. Năm

2010, gần 50 lao động ở các xã Phúc Trạch, Đồng Trạch và Nhân Trạch  của huyện

Bố Trạch đã bị bọn xấu lừa đảo thu hàng trăm triệu đồng nhưng không đưa đi lao

động. Các cơ quan chức năng ở địa phương đã vào cuộc nhưng đến nay hậu quả vẫn

chưa khắc phục xong.

Để hoạt động XKLĐ của huyện ngày càng có hiệu quả thì các cơ quan, ban

ngành cần có biện pháp khắc phục triệt để các tình trạng nêu trên.

1.3. Tác động của việc XKLĐ

Khi là thành  viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), di chuyển quốc tế về

lao động có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Thể hiện:

 Tác động tích cực:

 Trước hết, di chuyển lao động ra nước ngoài làm việc tạo điều kiện để Việt

Nam tận dụng nguồn nhân lực làm tăng thu nhập quốc gia:

Việt Nam là một nước có truyền thống về nông nghiệp, có nguồn lao động trẻ, dồi

dào, người lao động thông minh, cần cù và chịu khó. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển

đổi từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp và dịch vụ, một số lượng lớn lao
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động bị thất nghiệp, đặc biệt là lao động nông nghiệp. Di chuyển lao động ra nước ngoài

sẽ mở ra cơ hội sử dụng số lao động thất nghiệp vào việc sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ

tại nước khác, mang lại thu nhập cho người lao động. Đồng thời, góp phần gia tăng thu

nhập quốc gia. Ngân Hàng Nhà Nước Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh ước lượng

lượng kiều hối gửi về Việt Nam năm 2012 khoảng 9,2 - 9,5 tỷ USD, tương đương với

khoảng 6,9% GDP năm 2012.

 Di chuyển lao động ra làm việc ở nước ngoài làm tăng chi tiêu của gia đình

và làm tăng đầu tư tư nhân trong dài hạn:

Khi lao động ra nước ngoài làm việc họ có thu nhập và thu nhập cao hơn làm

việc trong nước. Thông thường, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập

ròng cao hơn làm việc ở trong nước khoảng 3 lần. Khoản tiền người lao động gửi về

nhà được chia làm hai phần:  Một phần gia đình chi tiêu vào việc nâng cao mức sống,

chăm sóc sức khỏe của gia đình đặc biệt là chi tiêu cho việc học tập của con cái góp

phần nâng cao dân trí, một phần lớn dành để tiết kiệm nhằm mục đích đầu tư trong

tương lai,  tự đầu tư hoặc góp vốn sản xuất kinh doanh.

 Di chuyển lao động ra làm việc ở nước ngoài góp phần trực tiếp nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực:

Dưới tác động của kỹ thuật, quá trình lao động đồng thời cũng chính là quá trình

người lao động tự đào tạo. Sau một thời gian làm việc ở nước ngoài, trình độ tay nghề,

ý thức kỷ luật, phong cách làm việc hiện đại và trình độ ngoại ngữ của người lao động

được nâng cao. Thực tế cho thấy, một số lượng lớn người lao động là nông dân, sau khi đi

làm việc ở nước ngoài về, họ trở thành người công dân hiện đại. Đa số người lao động đi

làm việc tại Liên Xô, Đông Âu trước đây và Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... sau này

đang là những người lao động có trình độ cao trong các nhà máy, xí nghiệp.

 Di chuyển lao động ra làm việc ở nước ngoài góp phần đẩy nhanh các tiến bộ

kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo

nguyên lý “3I”(Imitation - Bắt chước, Initiative - Cải tiến, Innovation - Sáng tạo).

Trong quá trình làm việc người lao động trực tiếp sử dụng kỹ thuật và công

nghệ hiện đại để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ. Theo quy luật nhận thức, người lao

động từ bắt chước để làm theo, sau đó là cải tiến và cuối cùng là sáng tạo. Kinh nghiệm

những người sau khi XKLĐ ở các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn
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Độ...họ mang những tri thức tích lũy được áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh

của họ.

 Di chuyển lao động ra làm việc ở nước ngoài góp phần tăng cường đầu tư

và mở rộng thị trường hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam trên thị trường thế giới:

Việc di chuyển lao động theo quy định của WTO là điều kiện quan trọng giúp

các nhà đầu tư lựa chọn phương án sử dụng lao động tối ưu cho hoạt động sản xuất kinh

doanh. Mặt khác, người lao động Việt Nam ra làm việc ở nước ngoài cũng góp phần

quảng bá hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam với người tiêu dùng ở nước sở tại.

 Tác động tiêu cực:

Di chuyển lao động Việt Nam ra làm việc ở nước ngoài có tác động thúc đẩy

tăng trưởng và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nếu xem xét tác động của nó theo từng

nhóm đối tượng, dễ dàng nhận thấy một số tác động không như mong muốn:

 Di chuyển lao động ra làm việc ở nước ngoài làm tăng chi tiêu của Chính

phủ cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Để có thể ra nước ngoài làm việc, người lao động phải có kỹ năng nghề nghiệp và

trình độ ngoại ngữ nhất định theo yêu cầu của chủ sử dụng, do đó muốn thực hiện được

việc này có hiệu quả Chính phủ phải đầu tư và đào tạo lại người lao động.

 Phụ nữ đi làm việc ở nước ngoài không thực hiện được thiên chức chăm sóc

gia đình. Thực tế cho thấy phần lớn các gia đình có vợ đi làm việc ở ngước ngoài, con

cái họ thường có biểu hiện thiếu thốn tình mẫu tử. Không ít gia đình khi người vợ đi

làm việc ở nước ngoài thì chồng ở nhà ngoại tình, tiêu dùng xa xỉ khoản tiền vợ gửi

về hoặc sa vào các tệ nạn xã hội khác.

 Người lao động đi làm việc ở nước ngoài dễ bị tổn thương về tinh thần do bị

phân biệt đối xử. Do trình độ ngoại ngữ kém nên hiểu biết, chấp hành pháp luật, văn hóa

nước sở tại gặp nhiều khó khăn, vì vậy họ dễ vi phạm pháp luật nước sở tại và cũng không

biết vận dụng pháp luật nước sở tại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.
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CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA XUẤT KHẨU LAO

ĐỘNG ĐẾN MỨC SỐNG CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TẠI XÃ VẠN TRẠCH

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

2.1.1.1. Vị trí địa lý

Xã Vạn Trạch nằm ở vùng gần trung tâm của huyện Bố Trạch, cách trung tâm

hành chính huyện Bố Trạch khoảng 6km về phía Tây, với tổng diện tích đất tự nhiên là

2.743,66ha, Vạn Trạch là một xã không lớn so với toàn huyện chỉ chiếm 1,29% về

diện tích và 3,5% về dân số, gồm có 12 thôn trong xã. Ranh giới hành chính của xã

cụ thể như sau:

- Phía Nam giáp xã Tây Trạch

- Phía Bắc giáp xã Sơn Lộc và Phú Trạch

- Phía Đông giáp xã Phú Trạch và Hoàn Trạch

- Phía Tây Bắc giáp xã Cự Nẫm

- Phía Tây Nam giáp xã Phú Định

Trên địa bàn xã có đường quốc lộ 1A chạy qua cùng với hệ thống giao thông

đường sắt khá thuận lợi, có cơ hội giao lưu với thị trường bên ngoài, là tiền đề cho sự

phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

2.1.1.2. Đặc điểm tự nhiên

 Địa hình:

Xã  Vạn Trạch thuộc vùng bán sơn địa, có địa hình tự nhiên biến đổi phức tạp, độ

dốc nền cao. Độ cao tự nhiên trung bình 12,66m, cao nhất 48,9m, thấp nhất 1,1m. Nhìn

chung địa hình chia thành 3 vùng rõ rệt: Vùng đồi núi, rừng cây có độ cao lớn, chiếm hơn

một nữa diện tích đất tự nhiên, khu dân cư xen kẽ đất hoa màu có độ cao trung bình chiếm

1/6 tổng diện tích toàn xã, còn lại là khu đồng ruộng và ao hồ có độ cao thấp hơn.

 Thổ nhưỡng:

Trên địa bàn xã đất được phân bố tập trung thành ba nhóm chính như sau:

- Đất phù sa, đất thịt: Có tầng canh tác dày khoảng 30cm, tập trung ở các cánh

đồng thấp trũng.
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- Đất sét: Tập trung rải rác trên địa bàn xã với độ sâu trên 2m, loại đất này có

thành phần cơ giới đất thịt nặng không thuận lợi cho việc canh tác, thường thiếu nước

về mùa khô.

- Đất đồi núi: Chủ yếu là đất đỏ bazan. Nhóm đất này thuận lợi cho việc trồng

các loại cây lâm nghiệp.

 Khí hậu:

Thuộc vùng đồng bằng Bắc Trung bộ, mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió

mùa. Thời tiết trong năm chia thành 4 mùa, trong đó mùa xuân và mùa thu là hai mùa

chuyển tiếp, mùa hạ và mùa đông có khí hậu trái ngược nhau, mùa đông có lượng mưa

tương đối lớn, mùa hè nóng, ít mưa và có gió Lào  hanh khô, lượng mưa trung bình từ

1700mm - 1800mm, mưa theo mùa, tập trung chủ yếu vào tháng 6 đến tháng 7. Do có

mưa nhiều nên gây ngập úng nội đồng và khu vực dân cư vùng trũng. Nhiệt độ trung

bình năm 24,30 C, nhiệt độ trung bình cao nhất 330 C - 340 C ( tháng 6 - tháng 8), nhiệt

độ trung bình thấp nhất có năm xuống dưới 100 C ( tháng 12 đến tháng 2), có khi kèm

theo sương muối.

Đây là một vùng có khí hậu khắc nghiệt. Hàng năm có nhiều trận mưa bão và lũ

lớn ở khu vực trũng, ven sông. Nước mưa  chưa thoát kịp kết hợp với nước biển dâng

gây thiệt hại không nhỏ đến sản xuất và đời sống người dân nơi đây.

 Thủy văn:

Do địa hình khá phức tạp nên hệ thống kênh mương thủy lợi khá dày đặc.

Hướng của tuyến kênh mương chủ yếu theo hướng dốc chung của địa hình để dẫn

nước từ các hồ chứa về tưới tiêu cho đồng ruộng. Trên địa bàn xã có 5 hồ lớn: Hồ Vực

Nồi, hồ Khe Cầy, hồ Khe Cạn, hồ Đồng Sen, hồ Trọt Đồng. Các hồ phục vụ chủ yếu

cho tưới nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là tiềm năng lớn cần phải khai thác

và bảo vệ để phát triển nền nông nghiệp có tính ổn định, bền vững. Hệ thống kênh

mương có hai chức năng chính là tưới tiêu cho đồng ruộng canh tác và thoát nước mưa

cho khu dân cư và lưu vực đồi núi.

Mực nước ngầm mạch sâu xuất hiện ở độ sâu trung bình từ 15m đến 30m, tùy

theo mùa và địa hình từng khu vực. Nước ngầm khai thác phục vụ sinh hoạt của người

dân xuất hiện ở độ sâu khoảng 15 - 25m.
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Nhìn chung nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của người dân nơi đây là nguồn

nước giếng đào và nước giếng khoan, chất lượng nước giếng rất tốt, đáp ứng đủ nhu

cầu sinh hoạt của bà con. Nguồn nước phục vụ cho sản xuất chủ yếu lấy từ các hồ, đập

chứa nước nằm trên địa bàn xã và lượng mưa hàng năm.

Tuy nhiên, lượng mưa hàng năm gần đây có giảm nên gây thiếu nước vào mùa

khô khi mùa vụ đến, vì vậy chính quyền địa phương nên chủ động tìm biện pháp để

ứng phó với những bất trắc của tự nhiên, như đầu tư xây đắp, nâng cấp các hồ, đập

chứa nước ở những nơi có mặt nước ngầm để dự trữ nước phục vụ sản xuất.

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của xã

2.1.2.1. Tình hình sử dụng đất đai của xã

Đối với xã Vạn Trạch, một xã thuần nông đất đai là nguồn tài nguyên chủ yếu,

nó rất quan trọng vì nó tham gia vào mọi hoạt động của con người. Do đó việc khai

thác và sử dụng nguồn tài nguyên đất đai đòi hỏi phải hợp lý và hiệu quả.

Theo số liệu thống kê năm 2012 cho thấy diện tích đất hàng năm không có sự

biến động lớn. Bảng 2.1 cho thấy diện tích đất nông nghiệp năm 2010 là 2.147,58 ha

đến năm 2012 là 2.158,69 ha tăng 0,52%, còn đất lâm nghiệp lại có phần giảm, do bà

con nông dân chuyển đổi mục đích sử dụng vì một số diện tích đất lâm nghiệp không

hiệu quả, chuyển sang trồng sắn và dưa. Đất chưa sử dụng tính đến năm 2012 chỉ có

2,59 ha, chiếm 0,1% diện tích đất tự nhiên.

Đất phi nông nghiệp có xu hướng tăng nhẹ, diện tích đất phi nông nghiệp

năm 2010 là 575,49 ha chiếm 21% tổng diện đất tự nhiên đến năm 2012 là 582,38 ha

tăng 1,2% nguyên nhân là diện tích đất trồng cây hàng năm được chuyển sang mục

đích sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng chủ yếu là đất sản xuất kinh doanh phi

nông nghiệp, đất có mục đích công cộng và đất ở.
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Bảng 2.1: Tình hình đất đai của xã Vạn Trạch giai đoạn 2010 - 2102

Loại đất
Diện tích (ha) So sánh 2012/2010

2010 2011 2012 ± %

Tổng diện tích đất tự nhiên 2.743,66 2.743,66 2.743,66 - -

I. Đất nông nghiệp 2.147,58 2.141,46 2.158,69 11,11 0,52

1. Đất sản xuất nông nghiệp 971,31 1.048,19 1.089,02 117,71 12,12

2. Đất lâm nghiệp 1.157,19 1.074,19 1.050,59 -106,60 -9,21

2.1 Đất rừng phòng hộ - - - - -

2.2 Đất rừng sản xuất 1157,19 1074,19 1050,59 -106,60 -9,21

II. Đất phi nông nghiệp 575,49 581,61 582,38 6,89 1,20

Nguồn: Thống kê tổng hợp của xã

2.1.2.2. Tình hình dân số và lao động của xã

Lao động là nguồn lực cơ bản trong sản xuất của mọi ngành nghề. Quy mô và tốc

độ tăng nguồn lao động phụ thuộc rất lớn vào tốc độ tăng dân số, do đó dân số và lao

động có mối quan hệ chặt chẽ với nhau vì vậy mà hộ gia đình là yếu tố cơ bản quyết

định sự gia tăng nguồn lao động.

Những năm qua, xã Vạn Trạch đã có nhiều thay đổi, chất lượng cuộc sống

ngày càng được nâng cao. Cùng với quá trình đô thị hoá và quá trình hội nhập kinh tế

quốc tế xã Vạn Trạch đang ngày càng có nhiều lao động đi XKLĐ. Chính điều này đã

tác động phần nào đến tình hình dân số và lao động của xã.

Dân số của xã hiện đang tăng chậm và đi vào ổn định, chủ yếu do tăng dân số tự

nhiên. Theo số liệu thống kê năm 2012, dân số toàn xã có 7199 khẩu, 1693 hộ bình quân

chung số khẩu trong mỗi hộ có khoảng 4 - 5 người, trong đó có khoảng 2 - 3 lao động.

Qua đây cho thấy tình hình dân số ở xã khá ổn định và là một xã có dân số tương đối trẻ,

người dân có nhận thức tương đối đúng đắn về vấn đề kế hoạch hóa gia đình.

Vạn Trạch là một xã có truyền thống về nông nghiệp, tỷ lệ hộ lao động nông

nghiệp còn rất lớn, do sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế không cao nên tỷ lệ số hộ

nghèo của xã tương đối cao chiếm 15% năm 2010, vì vậy vấn đề giải quyết việc làm hiệu

quả hơn cho người lao động, giảm nghèo và xóa nghèo là một vấn đề nan giải cho các cấp

các ngành và cả người dân địa phương. Nắm bắt được chủ trương của Nhà nước, thực
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hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vạn Trạch, chương trình giảm nghèo đã được Hội

đồng nhân dân, Ủy ban nhân nhân xã nhà quan tâm chỉ đạo giúp người dân địa phương

tìm đến con đường XKLĐ. Vì họ thiếu việc làm, thu nhập không đủ chi cho cuộc sống

của họ nên họ phải tìm cách thoát ra ngoài để tìm cho mình một công việc có thu nhập

khá hơn trong vài năm, sau đó có một khoản vốn rồi họ sẽ tự tìm cho mình một công việc

ổn định ở quê nhà. Theo số liệu thống kê ở xã kể từ năm 2005 đến nay đã có 1.458 lao

động đi xuất khẩu. Nhờ vậy mà tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2012 giảm xuống chỉ còn 9,2%,

giảm 35,8% so với năm 2010. Đây quả là một kết quả đáng mừng cho xã nhà.

Bảng 2.2: Tình hình dân số và lao động của xã Vạn Trạch giai đoạn 2010 - 2012

Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 2012

So sánh năm

2012/2010

± %

1. 1. Tổng dân số Người 7.085 7.142 7.199 114 1,61

- Nam Người 3.472 3.500 3.527 55 1,58

- Nữ Người 3.613 3.642 3.672 59 1,63

2. Lao động Người 3.329 3.357 3.384 55 1,65

- Nam Người 1.631 1.578 1.658 27 1,66

- Nữ Người 1.698 1.779 1.726 28 1,65

3. Tổng số hộ Hộ 1.626 1.673 1.693 67 4,12

3. 4. BQ khẩu/hộ Khẩu/hộ 4,36 4,27 4,25 -0,11 -2,50

4. 5. BQ lao động/hộ LĐ/hộ 2,05 2,00 1,90 -0,15 -7,30

5. 6. Tỷ lệ hộ nghèo % 15,00 10,30 9,20 -5,80 -35,80

Nguồn: Báo cáo thuyết minh tổng hợp của xã

2.1.2.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng của xã

- Giao thông: Nhìn chung mạng lưới giao thông xã Vạn Trạch đã đảm bảo

nhu cầu cơ bản cho việc đi lại, phát triển kinh tế nông thôn. Toàn xã có 20km đường

bộ trong đó có 11km đường nhựa, bê tông và 9km đường đất. Đến nay toàn bộ 12/12

thôn trong xã có đường giao thông liên thôn , liên xã, đi lại thuận lợi và không bị bùn

lầy vào mùa mưa.
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- Thuỷ lợi: Những năm qua bằng nguồn vốn của huyện và ngân sách địa

phương, xã đã xây dựng nhiều công trình phục vụ cho công tác phòng chống lụt

bão, các công trình thuỷ lợi lớn, vừa và nhỏ như: Tu bổ đê Vực Nồi, kè, cống,

phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa

mưa bão, cải tạo và nâng cấp hai trạm bơm lớn, đã phục vụ tưới tiêu kịp thời cho sản

xuất nông nghiệp bê tông hoá.

- Hệ thống điện: Hiện nay 12/12 thôn trong xã đã có điện lưới quốc gia. Lưới

truyền tải của xã gồm: Đường dây trên 10KV có 1 tuyến chính và các nhánh, mạch

vòng, tổng chiều dài 13km, đường dây 0,2 - 0,4KV có tổng chiều dài 37,5km. Hệ

thống trạm biến áp khu vực gồm 5 trạm, tổng công  suất 1.250KVA.

. - Cấp nước sạch cho nông thôn: Trên địa bàn xã, hộ dùng nước giếng chiếm

khoảng 95% và có khoảng 88% số hộ có giếng hợp vệ sinh, hộ dùng nước ngầm, nước

mặt tập trung chiếm khoảng 3% số hộ trong xã, vẫn còn một vài hộ dùng nước mưa,

nước sông có chất lượng kém, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhìn chung chất lượng nguồn

nước ở xã đảm bảo, hợp vệ sinh cho người dân.

- Hệ thống phát thanh truyền hình, thông tin, bưu điện, tín dụng: Hiện nay, toàn

xã có 12/12 thôn sử dụng hệ thống truyền thanh thôn, khoảng 84% số hộ gia đình trong

xã có tivi, xe máy và điện thoại. Hệ thống bưu điện văn hóa xã được xây dựng quy mô,

thiết bị đầy đủ, đặc biệt có cung cấp dịch vụ Internet. Ngoài ra, xã cũng có 1 Quỹ tín

dụng nhân dân hỗ trợ vay vốn cho việc XKLĐ, sản xuất kinh doanh, giúp người dân

thoát nghèo. Điểm mới của Quỹ Tín dụng nhân dân xã Vạn Trạch là được phép mở dịch

vụ chi trả kiều hối từ năm 2010 và bước đầu đã thu được kết quả. Đến 31/12/2011, Quỹ

đã chi trả cho 230 lượt khách hàng với số ngoại tệ là 250.000 USD (tương đương 5.125

triệu đồng).

- Hệ thống giáo dục, y tế: Toàn xã có 3 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học và 1

trường Trung học cơ sở. Hệ thống các trường ngày càng được mở rộng và hoàn thiện

không chỉ về cơ sở vật chất mà cả đội ngũ giáo viên. Trên địa bàn xã hiện có 1 trạm y tế

tuyến thôn, bản với 5 giường bệnh và 19 cán bộ y tế, trong đó có 1 bác sỹ.

2.1.2.4. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của xã trong những năm qua

Trong những năm qua chủ trương của Đảng và Nhà nước thực hiện công cuộc
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công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, được sự hướng dẫn của các cấp các ngành,

kinh tế xã Vạn Trạch hiện nay đã có bước tăng trưởng và phát triển. Sự nỗ lực phấn

đấu trong sản xuất kinh doanh của nhân dân trong xã đã thu được kết quả đáng kể.

Trong đó mức đóng góp của ngành nông nghiệp năm 2011 chiếm tỷ trọng cao

nhất là 50.000 triệu đồng, ổn định và có xu hướng tăng dần, năm 20012 tổng giá trị

sản xuất của ngành nông nghiệp là 60.000 triệu đồng tăng 12% so với năm 2011.

Trong nội bộ ngành nông nghiệp thì ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi mặc dù các

năm gần đây thời tiết không thuận lợi, mưa lũ làm ngập hết hoa màu mặt khác là do

diện tích đất nông nghiệp bị giảm nhưng người dân ở đây đã biết chuyển đổi cơ cấu cây

trồng, vật nuôi vì vậy giá trị sản xuất vẫn có xu hướng tăng dần. Đặc biệt ngành chăn

nuôi nhờ có sự chuyển đổi ruộng đất cho nhau mà người dân đã mạnh dạn làm VAC,

chăn nuôi theo quy mô lớn trang trại. Nhờ vậy tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm

một tỷ trọng lớn nhất so với tổng giá trị sản xuất của toàn xã.

Dịch vụ - thương mại, nhờ có sự nhận biết nhạy bén của người dân ở

địa phương, họ đã nắm bắt được những thông tin về XKLĐ và mạnh dạn đầu tư cho

người thân đi XKLĐ. Bình quân mỗi tháng mỗi người lao động đi nước ngoài gửi về

khoảng 600 - 700 USD. Bên cạnh đó các dịch vụ như cung ứng vật liệu xây dựng, tiêu

thụ sản phẩm, tín dụng vận tải, thông tin, buôn bán và y tế… cũng phát triển một cách

phong phú và đa dạng nên đã đóng góp vào tổng giá trị của xã năm 2012 là 6.200

triệu  đồng chiếm 8,7 % tổng giá trị sản xuất của xã.

Mặc dù trong toàn xã vẫn còn một lượng lớn hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo

nhưng do thu nhập của các hộ có lao động đi XKLĐ đã làm tăng tổng giá trị bình quân

của hộ lên rất cao, năm 2011 là 36,1 triệu đồng/hộ/năm, năm 2012 là 42,3 triệu

đồng/hộ/năm. Nhìn chung, sự thay đổi về mức đóng góp như trên là phù hợp với quá

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, đời sống

của người dân ngày càng được nâng cao, kinh tế của địa phương ngày càng phát triển.
2.2. Thực trạng XKLĐ của xã Vạn Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

2.2.1. Thực trạng về số lượng lao động đi xuất khẩu của xã

Trong những năm gần đây, song song với việc đẩy mạnh công tác giải quyết

việc làm cho lao động trong xã thì công tác XKLĐ của xã Vạn Trạch cũng giành được
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một sự quan tâm khá lớn do đó hoạt động XKLĐ cũng đã đóng góp một phần không

nhỏ vào sự phát triển của xã nhà trong những năm qua, đặc biệt đối với các hộ gia đình

có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn đã dần đi lên. Những kết quả đạt được được thể hiện

ở bảng 2.3 như sau:

Bảng 2.3: Tốc độ phát triển XKLĐ ở xã Vạn Trạch giai đoạn 2005 - 20012

Năm

Số lượng

từng năm

(người)

Tỷ trọng

của từng

năm/tổng

số (%)

Lượng tăng/giảm

tuyệt đối so với

năm trước (người)

Tốc độ tăng

so với năm

trước (lần)

Tốc độ

tăng so

với năm

2005 (lần)

2005 75 5,14 - - -

2006 138 9,46 63 1,84 1,84

2007 185 12,69 47 1,34 2,46

2008 116 7,96 -69 0,62 1,55

2009 128 8,78 12 1,10 1,71

2010 217 14,88 89 1,69 2,89

2011 315 21,60 98 1,45 4,20

2012 284 19,49 -31 0,90 3,78

Tổng 1.458 100,0 209 - -

Nguồn: Ban thống kê xã Vạn Trạch

Bảng 2.3 cho thấy: Số lượng LĐXK của xã Vạn Trạch hàng năm có những

biến động tăng giảm không đều. Trong tổng số 1.458 người lao động đi xuất khẩu thì

năm 2011 chiếm tỷ trọng cao nhất là 21,6% tăng 98 người so với năm 2010 và tăng

gấp 4,2 lần so với năm 2005. Năm 2005 là những năm đầu của phong trào XKLĐ

của xã nhà nên số người đi XKLĐ còn ít, những năm sau số lượng lao động đi xuất

khẩu mới có xu hướng tăng nhanh, tốc độ phát triển XKLĐ ở xã Vạn Trạch bị giảm vào

các năm 2008 và 2009 do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nên một số nước ngừng

nhập khẩu lao động, khiến cho rất nhiều lao động bị rơi vào tình trạng điêu đứng ở nước

ngoài. Năm 2008 biểu hiện của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã làm cho lượng lao

động xuất khẩu của xã giảm 69 người (tương đương giảm 0,7 lần so với năm 2007). Mặc

dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng hiện tượng đi XKLĐ diễn
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ra một cách sôi động trở lại trong những năm gần đây do nhu cầu về XKLĐ của người dân,

đặc biệt năm 2011 có 315 lao động đi xuất khẩu và chiếm tỷ lệ (21,6% ) cao nhất trong giai

đoạn 2005 - 2012. Năm 2012 do chính sách tạm ngừng nhập khẩu lao động và tình hình

chính trị bất ổn định ở một số nước nên số lượng LĐXK bị chững lại số lao động giảm

còn 284 lao động, giảm 31 lao động (tương đương giảm 9,84%) so với năm 2011.

Lao động
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Biểu đồ 2.1: Số LĐXK của xã Vạn Trạch giai đoạn 2005 - 2012

2.2.2. Thực trạng về độ tuổi và giới tính của lao động xuất khẩu

Về cơ cấu lao động xuất khẩu của xã Vạn Trạch xét theo độ tuổi thì phần lớn

là lao động trẻ bởi đối tượng này là lực lượng chủ yếu của công tác XKLĐ nói chung.

Từ kết quả ở bảng 2.4 và biểu đồ 2.2 cho thấy, lao động đi xuất khẩu của xã

chủ yếu tập trung ở lứa tuổi từ 20 đến 40 tuổi chiếm khoảng trên 70% tổng số lao động

xuất khẩu. Trong đó nhóm tuổi từ 31 đến 40 tuổi chiếm tỷ trọng cao nhất là 38,41%

trong tổng số lao động, còn nhóm tuổi dưới 20 tuổi chiếm tỷ lệ thấp nhất là 3,08% trên

tổng số. Điều này đã phản ánh đúng thực tế bởi số người ở độ tuổi từ 20 đến 40 thường

là đối tượng chủ yếu của công tác xuất khẩu và phù hợp với yêu cầu của các nước nhập

khẩu lao động vì nhóm người này thường là có sức khoẻ và trình độ học vấn hơn cả.
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Bảng 2.4: Cơ cấu LĐXK theo độ tuổi của xã Vạn Trạch giai đoạn 2005 – 2012

Tuổi LĐ (người) Tỷ lệ (%)

< 20 45 3,08

20-25 379 26,00

26-30 322 22,08

31-40 560 38,41

> 40 152 10,43

Tổng 1.458 100,0

Nguồn: Ban thống kê xã Vạn Trạch

LĐXK của xã Vạn Trạch chủ yếu là lao động ở độ tuổi 20 – 40 tuổi, đây là tuổi

mà người mẹ cần phải chăm sóc, giáo dục con cái đến nơi đến chốn nên LĐXK chủ

yếu của xã là nam giới, một mặt do nam giới thường có xu hướng muốn lấy vợ thì

phải có vốn liếng trong tay để xây nhà, làm ăn nên họ quyết tâm xa quê hương vài

năm làm ăn kiếm ít vốn cho bản thân sau này mặt khác họ là nam giới nên cũng

không cần phải lo lắng quá nhiều cho vấn đề lập gia đình sớm giống như nữ giới. Vì

vậy số lao động nam xuất khẩu là 943 lao động (chiếm tỷ lệ 64,68%) cao hơn so với lao

động nữ 515 lao động (chiếm tỷ lệ 35,32%).

64,68%

35,32%
Nam
Nữ

Biểu đồ 2.2: Cơ cấu lao động xuất khẩu theo giới tính ở xã Vạn Trạch

giai đoạn 2005 - 2012

2.2.3. Thực trạng về ngành nghề và chất lượng của LĐXK của xã

Có thể nhóm ngành nghề của lao động xuất khẩu thành 3 nhóm ngành nghề

chính là công nghiệp và xây dựng, phục vụ cá nhân, xã hội và nông nghiệp.
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Bảng 2.5: Ngành nghề của LĐXK  xã Vạn Trạch giai đoạn 2005 - 2012

Ngành nghề SL (người) Cơ cấu (%)

Công nghiệp và xây dựng 974 66,80

Phục vụ cá nhân và xã hội 448 30,73

Nông nghiệp 36 2,47

Tổng 1.458 100,00

Nguồn: Ban thống kê xã Vạn Trạch

LĐXK của xã Vạn Trạch chủ yếu là lao động không lành nghề do đó những

công việc của họ chủ yếu là làm công nhân trong các ngành công nghiệp và xây dựng

(dệt may, lắp ráp điện tử, xây dựng…), phục vụ cá nhân, xã hội như giúp việc gia

đình, chăm sóc người bệnh, trông trẻ, chăm sóc người già…nhưng chủ yếu là các

công việc giản đơn, không yêu cầu cao về tay nghề. Đây cũng là thực trạng chung

của công tác xuất khẩu cả nước trong thời gian qua. Bảng 2.4 cho thấy số lượng LĐXK

đi làm việc ở nước ngoài để làm những công việc thuộc ngành nông nghiệp là rất

ít, mặc dù là một xã thuần nông, người lao động trước khi đi xuất khẩu chủ yếu là

những người làm nông nghiệp nhưng do muốn thay đổi công việc khác khi đi xuất khẩu

nên hầu như không có ai muốn đăng ký đi làm việc trong ngành nông nghiệp nên ngành

này chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ là 2,47%. Trong khi nhu cầu về loại lao động này của

các nước vẫn còn rất cao, do đó trong thời gian tới cần tăng cường, khuyến khích lao

động đi làm việc trong các ngành nông nghiệp, thuỷ sản đối với những lao động không

có chuyên môn và trình độ cao. Còn đối với những lao động có chuyên môn và trình

độ thì nên khuyến khích họ tham gia vào các thị trường khó tính như là Hàn Quốc và

Nhật Bản để có mức lương tương xứng với trình độ và chuyên môn của họ.

2.2.4. Thực trạng về nơi cư trú của LĐXK ở xã Vạn Trạch

Về cơ cấu theo nơi cư trú của các lao động xuất khẩu thì xã Vạn Trạch cũng

tương đối giống tình hình chung của cả nước, các thị trường chủ yếu của lao động xã Vạn

Trạch là Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Ăngôla, Nga và một số nước khác như là Nhật

Bản, các nước Trung Đông…Trong đó đông nhất là thị trường Malaysia chiếm

34,08% tổng số LĐXK, tiếp đó là thị trường Đài Loan chiếm tỷ lệ là 22,22%, Nga

chiếm 14,75%, Hàn Quốc chiếm 9,94%, các nước khác chiếm một tỷ lệ tương đối là
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19,01%. Điều này chứng tỏ rằng thị thường xuất nhập khẩu ở Đài Loan, Malaysia,

khá sôi động và là những nước dễ khai thác tiềm năng thị trường, Hàn Quốc, Nhật

Bản tuy là nước có nhiều tiềm năng, mức lương khi làm việc ở bên đó cao hơn nhưng

lại là một thị trường khắt khe, kỹ tính, đòi hỏi trình độ tay nghề cao nên số người xuất

khẩu vẫn còn rất ít. Điều này được thể hiện rõ ở bảng 2.6:

Bảng 2.6: Nơi cư trú của LĐXK xã Vạn Trạch giai đoạn 2005 - 2012

Nơi cư trú Số lượng (người) Cơ cấu (%)

Malaysia 497 34,08

Đài Loan 324 22,22

Nga 215 14,75

Hàn Quốc 145 9,94

Nước khác 277 19,01

Tổng 1.458 100,00

Nguồn: Thống kê xã Vạn Trạch

Biểu đồ 2.3: Cơ cấu lao động xuất khẩu của xã Vạn Trạch

sang các nước giai đoạn 2005 - 2012
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2.3. Ảnh hưởng của việc XKLĐ đến mức sống của hộ gia đình tại xã Vạn

Trạch giai đoạn 2005 - 2012

2.3.1. Các thông tin chung của các nhóm hộ điều tra

Cách thức chọn mẫu:

Trước hết tôi chủ động liên hệ với cán bộ địa phương để lập danh sách và giới

thiệu tới các hộ gia đình có người đã đi và đang đi XKLĐ. Sau đó chọn ngẫu nhiên 60

hộ (gồm 30 hộ có người đã đi XKLĐ và 30 hộ có người đang đi XKLĐ) trong danh

sách để tiến hành điều tra bảng hỏi. Sở dĩ lựa chọn phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên

đơn giản để đảm bảo tính chính xác, khách quan vì mọi đơn vị đều có được sự lựa

chọn như nhau. Trong 60 hộ gia đình được chọn để điều tra thu thập thông tin có ngẫu

nhiên các loại hộ như hộ thuần nông, hộ kiêm, hộ khác. Trên cơ sở đó để so sánh và

thấy được mức độ ảnh hưởng của việc đi XKLĐ đến mỗi nhóm hộ, mỗi loại hộ là

khác nhau. Cụ thể số lượng từng loại hộ được tổng hợp ở bảng 2.7:

Bảng 2.7: Số lượng mẫu điều tra hộ gia đình

ĐVT: hộ

Loại hộ Nhóm 1 Nhóm 2 Tổng
Thuần nông 15 20 35

Kiêm 9 9 18
Khác 5 2 7
Tổng 30 30 60

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình

Nhóm 1: gồm các hộ có lao động đi XKLĐ chưa về nước.

Nhóm 2: gồm những hộ có lao động đi XKLĐ đã về nước.

Hộ thuần nông là những hộ chuyên làm nông nghiệp, tất cả các lao động

trong gia đình đều làm nông nghiệp và nguồn thu nhập của gia đình cũng từ nông

nghiệp. Hộ kiêm là những hộ vừa làm nông nghiệp vừa làm nghề khác. Các lao động

trong gia đình có lao động làm nông nghiệp, có lao động làm việc khác hoặc có thể có

lao động sẽ kiêm vừa làm nông nghiệp vừa làm việc khác. Hộ khác là những hộ không

làm nông nghiệp, các lao động trong gia đình có thể làm dịch vụ, làm cán bộ, làm công

nhân… nhưng không lao động nào làm nông nghiệp.
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Phương pháp thu thập thông tin:

Thu thập thông tin thứ cấp:

Xây dựng các tài liệu liên quan đến việc ảnh hưởng của XKLĐ đến mức sống

các hộ gia đình. Đồng thời tiến hành thu thập các tài liệu, số liệu thứ cấp từ Ủy ban

nhân dân xã Van Trạch về tình hình đi XKLĐ như: Báo cáo tổng kết thường kỳ về số

hộ có người đi xuất khẩu lao động, thu nhập và mức sống của các hộ gia đình...

Thu thập thông tin sơ cấp:

Tôi sử dụng phương pháp quan sát nhằm thu thập thông tin sơ cấp và tiến hành

quan sát mức sống các hộ gia đình qua điều kiện, trang thiết bị sinh hoạt, hoạt động lao

động – sản xuất... Bên cạnh đó, quan sát thực tế về tình hình XKLĐ tại xã Vạn Trạch

diễn ra như thế nào, có nhiều hay không, hiệu quả đạt được ra sao và làm thay đổi mức

sống của các hộ gia đình tại xã như thế nào? (tiếp cận các chủ hộ và qua các cán bộ

thôn xã: ban tuyên truyền, cán bộ dân số, cán bộ hội phụ nữ thôn xã...). Liệt kê những

yếu tố/tiêu chí biến đổi trong mức sống của các hộ gia đình có người đi XKLĐ và sử

dụng phương pháp điều tra bảng hỏi tiến hành điều tra 60 phiếu bằng cách phỏng vấn

trực tiếp LĐXK đã về nước và các hộ gia đình đang có LĐXK.

Chọn điểm nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tập trung tìm hiểu tình hình XKLĐ ảnh

hưởng đến mức sống hộ gia đình tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sở dĩ tôi chọn địa bàn này là trong những năm gần đây, xu hướng người dân đi XKLĐ

có chiều hướng gia tăng, có sự chuyển biến nhanh về mức sống các hộ gia đình, đạt

được nhiều thành tích trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong những năm gần

đây.  Đề tài được tiến hành nghiên cứu trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 2 năm

2013 đến 30 tháng 4 năm 2013.

Khung phân tích:

Ảnh hưởng của XKLĐ đến mức sống các gia đình tại xã Vạn Trạch, huyện Bố

Trạch, tỉnh Quảng Bình được phân tích thông qua việc so sánh hộ gia đình trước khi có

người đi XKLĐ và sau khi có người đi XKLĐ.
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Bảng 2.8: Tình hình chung về nhóm hộ điều tra năm 2012

Chỉ tiêu ĐVT

Nhóm 1 Nhóm 2

Hộ

nông

Hộ

kiêm

Hộ

PNN
BQ

Hộ

nông

Hộ

kiêm

Hộ

PNN
BQ

1. Số hộ điều tra Hộ 15 10 5 10 20 8 2 10

2. Nhân khẩu người/hộ 5 5,10 4,53 4,87 4,80 4,74 4,52 4,68

3. Lao động người/hộ 3,21 3,65 3,44 3,44 3,48 3,56 3,26 3,43

4. LĐ tham gia XKLĐ người/hộ 1,35 1,47 1,55 1,46 1,07 1,46 1,09 1,21

5. Đất NN m2/hộ 5.485 3.720 0 3.068 4.763 3.250 0 2.671

6. Đất ở và vườn m2/hộ 1.000 830 580 803,33 815 1.050 500 788,3

7. Đất mua thêm do có LĐXK m2/hộ 46 120 146 104 50 210 100 120

8. BQ đất NN/khẩu m2/khẩu 1.097 729 0 629,97 923 691 0 570,7

9. BQ đất NN/LĐ m2/LĐ 1.714 1.033 0 891,86 519 471 0 778,7

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình

Bảng 2.8 cho thấy tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra ở mức

trung bình. Mức dao động nhân khẩu và lao động bình quân trong khoảng từ 3 đến 5

người/hộ. Trong đó, lao động tham gia XKLĐ bình quân của các hộ là 1,3 người/ hộ.

Đất nông nghiệp bình quân của mỗi nhóm hộ ở mức tương đối cao (bình quân

mỗi khẩu lao động có 600m2 kể cả đất ruộng và đất hoa màu) nhưng do làm nông nghiệp

Hộ gia đình đang có
người đi XKLĐ

Trước khi đi
xuất khẩu LĐ

Ảnh hưởng của
XKLĐ tới mức
sống các hộ GĐ

Sau khi đi xuất
khẩu LĐ

Hộ gia đình có người đi
XKLĐ đã về
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có thu nhập thấp không thể đảm bảo cuộc sống của gia đình nên họ phải tham gia vào

XKLĐ trong một thời gian khoảng từ 3 - 5 năm sau khi về nước họ sẽ tìm cho mình một

công việc ổn định hơn bằng số vốn mà họ có trong mấy năm đó.

Đất mua thêm do có LĐXK bình quân mỗi hộ khoảng 112m2, các hộ kiêm và

phi nông nghiệp mua đất nhiều hơn so với hộ thuần nông do điều kiện gia đình của các

hộ thuần nông còn nhiều khó khăn, mục đích chủ yếu của việc mua đất là để mở rộng

sản xuất kinh doanh hoặc dữ trữ để sau này làm nhà cho con cái.

2.3.2. Các thông tin về lao động xuất khẩu

2.3.2.1. Độ tuổi và giới tính của lao động tham gia XKLĐ ở các hộ điều tra

Bảng 2.9 cho thấy tỷ lệ lao động là nữ giới tham gia XKLĐ chiếm 39,54%

trong tổng số 76 người tại 60 hộ điều tra ít hơn tỷ lệ lao động là nam giới chiếm

60,46%.

Ở độ tuổi dưới 20 và trên 40 tuổi số lượng LĐXK chiếm tỷ lệ nhỏ 9,2% do ở lứa

tuổi này thì lao động dưới 20 tuổi chủ yếu là đi học hay các lao động trên 40 tuổi thì ở nhà

tham gia sản xuất do không có nhiều sức khỏe để đi làm ăn phương xa. Số người tham gia

XKLĐ ở độ tuổi 31 - 40 là đông nhất chiếm tỷ lệ là 38,16%, tiếp đó là độ tuổi

26 – 30 chiếm 28,94%.

Bảng 2.9: Độ tuổi và giới tính của lao động tham gia XKLĐ ở các hộ điều tra

Độ tuổi
Số lượng

( người)

Cơ cấu

(%)

Giới tính

Nam Nữ

SL CC SL CC

< 20 2 2,63 1 1,31 1 1,31

20 -25 18 23,68 9 11,85 9 11,85

26 – 30 22 28,95 18 23,68 4 5,26

31 – 40 29 38,16 16 21,05 13 17,11

>40 5 6,58 2 2,65 3 3,93

Tổng 76 100 46 60,54 30 39,46

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình
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2.3.2.2. Nơi cư trú của lao động tham gia XKLĐ ở các hộ điều tra

Bảng 2.10: Nơi cư trú của lao động tham gia XKLĐ ở các hộ điều tra

Nơi cư trú Số lượng (người) Cơ cấu (%)

Malaysia 25 32,89

Đài loan 20 26,31

Nga 12 15,79

Hàn Quốc 10 13,16

Nước khác 9 11,85

Tổng 76 100,00

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình

Bảng 2.10 cho thấy, trong tổng số 76 người tham vào hoạt động XKLĐ thì

số lao động đến Malaysia là nhiều nhất 25 người (chiếm tỷ lệ là 32,89%), tiếp đến

là Đài Loan 20 người (chiếm tỷ lệ là 26,31%), Nga 12 người (chiếm tỷ lệ là

15,79%), Hàn Quốc 10 người (chiếm tỷ lệ 13,16%), còn lại là nước khác (chiếm

11,85%). Số lượng lao động tham gia XKLĐ có nơi đến là các nước phát triển, có

thu nhập cao, ổn định như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ôxtrâylia…còn thấp, LĐXK tham

gia lao động ở các nước này sẽ làm thay đổi mạnh mẽ đến thu nhập và chi tiêu của

các hộ gia đình. Vì vậy nơi cư trú là một trong những nhân tố quan trọng ảnh

hưởng tới mức thu nhập của các hộ gia đình.

2.3.2.3. Hình thức tham gia XKLĐ ở các hộ điều tra

Bảng 2.11: Hình thức tham gia XKLĐ ở các hộ điều tra

Hình thức SL ( người) CC (%)

Môi giới 61 80,26

Tổ chức 4 5,26

Bảo lãnh người thân 6 7,89

Kênh khác 5 6,59

Tổng 76 100,00

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình

Bảng 2.11 cho thấy số lao động tham gia XKLĐ ở các hộ điều tra chủ yếu là đi

theo hình thức môi giới chiếm tỷ lệ là 80,26%. Mặc dù XKLĐ theo hình thức tổ chức
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có mức chi phí thấp hơn rất nhiều so với hình thức môi giới nhưng các hộ lại không có

hướng đi theo hình thức này mà lại tập trung đi theo hình thức môi giới vì đi theo hình

thức môi giới sẽ nhanh hơn nhiều còn đi theo tổ chức thì phải mất rất nhiều thời gian

học tập và phụ thuộc vào lực học của mình. Do đó LĐXK đi theo hình thức tổ chức

chỉ chiếm tỷ lệ là 5,26% trong tổng số lao động tham gia XKLĐ ở các hộ điều tra.

Ngoài ra, lao động còn xuất khẩu theo các hình thức khác như bảo lãnh của người thân, du

học…chiếm tỷ lệ 14,48%.

2.3.2.4. Chi phí và thu nhập của lao động tham gia XKLĐ

Đối với mỗi nước khác nhau khi người lao động đi XKLĐ họ sẽ phải bỏ ra

một khoản chi phí khác nhau. Điều đó phụ thuộc vào trình độ phát triển của mỗi nước,

của mỗi ngành nghề khác nhau và nó ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng tham gia

XKLĐ. So với lao động các nước cùng khu vực Đông Nam Á, lao động Việt Nam

đi làm việc ở nước ngoài đang phải gánh chịu chi phí cao nhất. Qua điều tra các hộ

gia đình và tổng hợp lại được mức chi phí và thu nhập của lao động tham gia XKLĐ

như ở bảng 2.12.

Bảng 2.12: Chi phí và thu nhập của lao động tham gia XKLĐ ở các hộ điều tra

Tên nước Thu nhập
(triệu VNĐ/tháng)

Tổ chức
(triệu VNĐ)

Môi giới
(triệu VNĐ)

Đài Loan 11 - 17 0 140
Malaysia 7 - 10 0 30
Hàn Quốc 24 - 30 28 200
Nga 7 - 10 0 40
Trung Đông 10 - 25 0 100
Ăngôla 18 - 24 20 140

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình
Đối với Malaysia và Nga, chi phí tham gia XKLĐ dao động từ 30 - 50 triệu

VNĐ, đây là nước có khoản chi phí tham gia XKLĐ thấp nhất, phù hợp với những

người dân có thu nhập thấp, mức lương khoảng từ 7 - 10 triệu VNĐ/tháng. Tuy

xuất khẩu sang nước này mức lương thấp hơn so với các nước khác nhưng vấn đề

đầu tiên là giải quyết việc làm và khó khăn của người lao động và gia đình họ.
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Đài Loan là thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam nói chung và địa bàn xã

hiện nay nói riêng, lao động sang Đài Loan chủ yếu làm trong các ngành nghề như: điện

tử, giúp việc gia đình, chăm sóc người bệnh. Xuất khẩu sang nước này có mức chi phí

trung bình  khoảng từ 120 đến 140 triệu VNĐ. Chi phí để đi tương đối cao vì vậy mức thu

nhập ở nước này cũng có thể đảm bảo họ có thể trả nợ và tiết kiệm được một khoản sau

khi về nước với mức lương từ 11 - 17 triệu VNĐ/tháng.

Ở Hàn Quốc, mức chi phí để đi khoảng từ 170 - 220 triệu VNĐ đối với đi theo

hình thức môi giới, còn đối với đi theo hình thức tổ chức thì chỉ mất khoảng 24 -

30 triệu VNĐ (tuỳ theo từng đợt đi và tuỳ từng ngành nghề khác nhau mà có mức chi

phí khác nhau). Với mức chi phí là  tương đối cao so với người dân nhưng đổi lại nếu

sang nước này sẽ có thu nhập cao hơn (khoảng từ 24 - 30 triệu VNĐ/tháng) nên cũng chỉ

trong thời gian khoảng một năm là họ có thể hoàn vốn.

Các nước Trung Đông và Ăngôla lao động chủ yếu làm việc trong các ngành

nghề như hàn, cơ khí chế tạo, xây dựng... đều đòi hỏi thợ có nghề thực thụ. Người lao

động có nghề vững dễ được tuyển chọn, lương cao và công việc ổn định hơn (18 - 25

triệu VNĐ/tháng). Lao động không nghề lương thấp hơn, dễ bị mất việc khi sản

xuất có biến động. Xuất khẩu sang nước này có mức chi phí trung bình đi theo môi giới

khoảng 85 đến 100 triệu VNĐ. Đi theo tổ chức có mức chi phí khoảng 20 triệu VNĐ.

Với một số nước khác như Nhật Bản, Ôxtrâylia… đây là nước nhập khẩu lao động

có yêu cầu về trình độ chuyên môn kỹ thuật và tay nghề cao, chi phí rất cao có khi lên tới

700 triệu VNĐ nên có rất ít người lựa chọn sang nước này (do không đủ chi phí) mặc dù

thu nhập của người lao động ở nước này là rất cao khoảng 40 - 70 triệu VNĐ/tháng.

Lao động của các hộ gia đình thường là lao động phổ thông, không qua đào tạo và

với việc không đủ chi phí để đi các nước phát triển do đó lao động của các hộ gia đình

thường đi các nước không yêu cầu tay nghề cao, có mức phí thấp vì vậy mà thu nhập của

họ chưa được cải thiện nhiều.

Nguồn kinh phí để đi XKLĐ của các hộ gia đình chủ yếu là đi vay, đối với gia đình

thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo thì được vay từ NHSCXH với mức lãi suất ưu đãi 6%,

chỉ một số ít gia đình là có nguồn kinh phí để đi hoặc vay mượn của bạn bè, người thân

nhưng cũng chỉ một phần còn lại là đi vay. Điều này được thể hiện rõ ở biểu đồ 2.4:
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Biểu đồ 2.4: Nguồn kinh phí xuất khẩu lao động của các hộ gia đình

Như vậy, ở mỗi nước nhập khẩu lao động thì có khoản chi phí khác nhau, nó

phụ thuộc vào mức độ thu nhập mà  họ kiếm được cũng như chính sách nhập khẩu lao

động của mỗi nước và thời điểm XKLĐ, điều này ảnh hưởng tới người LĐXK, họ phải

mất bao nhiêu thời gian để hoàn vốn với chi phí bỏ ra trước đó để đi.

Việc hoàn vốn nhanh hay chậm nó ảnh hưởng tới kinh tế hộ, nếu thời gian hoàn

vốn càng chậm thì gia đình càng phải gánh thêm một khoản kinh phí để trả lãi vì vậy mà

sau khi lao động đã được ra làm việc ở nước ngoài họ phải cố gắng làm việc tích lũy để

trả số tiền ban đầu phải vay mượn để đi. Do đó, thời gian hoàn vốn của những lao động ở

các hộ điều tra tương đối ngắn chủ yếu khoảng từ 13 - 18 tháng chiếm 52,5%, từ 7 - 12

tháng chiếm 35%, chỉ có một số ít lao động gặp khó khăn trong việc ổn định việc làm ở

nước sở tại hoặc do lao động bị lừa đưa qua mà không có công ăn việc làm nên thời gian

hoàn vốn tương đối lâu, cũng có thể không trả được khoản nợ đó trước khi về nước

(chiếm 5,7%), chỉ những lao động thật sự may mắn thì trả được nợ nhanh trong vòng 1 - 6

tháng (chiếm 6,8%) và thời gian còn lại họ có thể tiết kiệm được một ít vốn để khi về

nước lập nghiệp. Biểu đồ 2.5 thể hiện  rõ mức độ hoàn vốn của LĐXK:
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Biểu đồ 2.5: Mức độ hoàn vốn của lao động tham gia xuất khẩu

2.3.2.5. Trình độ học vấn và chuyên môn của lao động trước khi tham gia XKLĐ

Bảng 2.13 cho thấy, số lượng lao động có trình độ chuyên môn thấp chiếm tỷ lệ

cao. Cụ thể là LĐXK chưa qua đào tạo chiếm 55,2%, họ chủ yếu là những người chỉ vừa

tốt nghiệp phổ thông, trung học cơ sở và thậm chí là tiểu học, số lao động chưa qua đào

tạo đa số là những lao động thuộc hộ thuần nông vì điều kiện gia đình khó khăn hơn các

hộ khác nên không thể nâng cao trình độ chuyên môn, học vấn. Còn những lao động

học đại học, cao đẳng tham gia vào XKLĐ rất ít với tỷ lệ 5%, với những lao động có

trình độ này thì học xong thường là đi làm việc tại các công ty ở trong nước, một số rất

ít  không xin được việc đành phải tìm kiếm cơ hội việc làm cho mình bằng con đường

xuất ngoại.

Bảng 2.13: Trình độ học vấn của lao động trước khi tham gia XKLĐ

Trình độ học vấn

Hộ nông Hộ kiêm Hộ Phi NN

SL

(người)

CC

(%)

SL

(người)

CC

(%)

SL

(người)

CC

(%)

1.Chưa qua đào tạo 30 39,47 10 13,15 1 1,31

2.Đào tạo nghề 8 10,52 7 9,21 2 2,67

3.Trung cấp 4 5,26 6 7,89 3 3,95

4.Cao đẳng, đại học 1 1,31 1 1,31 3 3,95

Tổng 43 56,56 24 31,56 9 11,88

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình
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Biểu đồ 2.6: Trình độ học vấn của lao động trước khi tham gia XKLĐ

2.3.2.6. Ngành nghề làm việc và mức độ ổn định công việc của lao động trước

khi tham gia XKLĐ ở các hộ điều tra

Bảng 2.14 thể hiện ngành nghề làm việc và mức độ ổn định công việc của lao

động trước khi đi xuất khẩu. Các lao động chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông

nghiệp chiếm 52,6%, do tính chất của nghề nông nên công việc của họ mang tính

mùa vụ, không ổn định.

Bảng 2.14: Ngành nghề làm việc và mức độ ổn định công việc

của lao động trước khi đi xuất khẩu

Ngành nghề làm việc Mức độ ổn định công việc

Ngành nghề SL (người) CC (%) Mức độ ổn định SL (người) CC (%)

1. NN 40 52,6 1.Ổn định 18 23,7

2. CN &XD 23 30,3 2. Mùa vụ 45 59,2

3. DV 13 18,2 3.Thất nghiệp 13 17,1

Tổng 76 100 Tổng 76 100

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình
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2.3.2.7. Mức độ thường xuyên gửi tiền về của lao động xuất khẩu

Biểu đồ 2.7: Mức độ thường xuyên gửi tiền về của LĐXK

Qua biểu đồ 2.7 có thể thấy tần suất gửi tiền về của người đi XKLĐ rất cao. Cụ

thể, đa phần người lao động thường xuyên gửi tiền về cho gia đình (6 – 12 lần/ năm)

chiếm 50,1%, do trước khi XKLĐ người lao động phải vay mượn một khoản tiền khá

lớn nên họ phải tiết kiệm để trả nợ càng nhanh càng tốt đỡ phải trả thêm một khoản

tiền lãi, mặt khác một số nước quan tâm hơn đến người lao động thì có chính sách

quản lý lương, họ chỉ trích ra khoảng 1/3 tiền lương cho người lao động chi tiêu số còn

lại gửi thẳng về cho gia đình tránh tình trạng người lao động ăn chơi, rượu chè, cờ bạc

không có tiền gửi về cho gia đình, vì vậy mà tần suất gửi tiền về rất cao, khoảng 37%

số lao động gửi tiền về 3 – 4 lần/năm do thu nhập thấp họ phải tích lũy 3 - 4 tháng mới

gửi về nhằm giảm mức chi phí và khó khăn trong việc đi lại của gia đình, chỉ một số ít

người không gửi tiền về (3,9%) hoặc chỉ gửi về 1 - 2 lần/năm (9%) do làm ăn thua lỗ,

rượu chè, cờ bạc…

2.3.2.8. Tình trạng hôn nhân của lao động tham gia XKLĐ của hộ

Bảng 2.15 cho thấy số lao động chưa kết hôn tham gia vào XKLĐ chiếm tỷ lệ

rất cao là 69,73% trong đó nam chiếm 48,68%, nữ chiếm 21,05%. Số lao động đang
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có vợ (chồng) chỉ chiếm 28,95%. Lao động  sau khi về nước ly thân và ly hôn có 2

người nam chiếm 2,63%, 7 người nữ chiếm 9,22%. Từ đó ta có thể thấy được việc

XKLĐ ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình về chức năng gia đình, sự đổ vỡ của gia

đình... Đây là những ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề cần phải được hạn chế.

Bảng 2.15: Tình trạng hôn nhân của lao động  tham gia XKL

ở các hộ điều tra

Tình trạng
hôn nhân

Lao động tham gia XKLĐ Sau khi tham gia XKLĐ
Nam Nữ Nam Nữ

SL
(người)

CC
(%)

SL
(người)

CC
(%)

SL
(người)

CC
(%)

SL
(người)

CC
(%)

1. Chưa kết hôn 37 48,68 16 21,05 26 34,21 6 7,89
2. Đang có vợ (chồng) 9 11,84 13 17,11 18 23,68 17 22,37
3. Ly hôn, ly thân 0 0 1 1,31 2 2,63 7 9,22
Tổng 46 60,52 30 39,48 46 60,52 30 39,48

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình

2.3.3. Ảnh hưởng của việc XKLĐ đến mức sống hộ gia đình tại xã Vạn Trạch

2.3.3.1. Ảnh hưởng đến kinh tế hộ gia đình

 Ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình

Qua nghiên cứu cho thấy, tình hình thu nhập giữa các nhóm hộ điều tra và các

loại hộ có sự khác nhau rất rõ ràng do ảnh hưởng của XKLĐ.

Bảng 2.16: Thu nhập của các hộ điều tra

ĐVT: 1000 đồng/hộ/tháng

Diễn giải

Nhóm 1 Nhóm 2 Loại hộ
Trước
khi có

LĐXK

Đang
có

LĐXK

Trước
khi có

LĐXK

LĐXK
đã về
nước

TN Kiêm PNN

1.Thu từ NN 510 330 553,3 685,6 765,6 507,8 0
2.Thu từ dịch vụ 793 590 834 3.420 529 1.295 2.186
3.Thu từ nước ngoài 0 12.100 0 0 1.471 3.470 7.159
4.Thu khác 1.360 856 1.627 2.967 790,2 1.682 1.093
Tổng 2.663 13.876 3.014,3 7.072,6 3.555,8 6.954,8 10.438
-TNBQ/người 546,82 2.849,28 618,95 1.511,24 725,67 1.391,8 2.304,2
-TNBQ/LĐ 774,13 4.033,72 878,81 2.061,98 1.061,43 1.413,5 3.115,8

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình
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Biểu đồ 2.8: Thu nhập của các nhóm hộ trước và sau khi có XKLĐ

Cả nhóm hộ 1 và nhóm hộ 2 trước khi có lao động đi làm việc ở nước ngoài thì

thu nhập của hộ là là rất thấp và không có sự chênh lệch nhau đáng kể (nhóm hộ 1

TNBQ/người là 546.820 đồng/người/tháng, nhóm hộ 2 là 618.950 đồng/người/tháng),

trong đó nguồn thu chủ yếu của các hộ là từ nông nghiệp và thu khác. Sau khi hộ có lao

động đi làm việc ở nước ngoài thì thu nhập của 2 nhóm hộ đã có sự khác biệt rất rõ

ràng. Nhóm hộ 1, có lao động đang làm việc ở nước ngoài nên nguồn thu nhập chủ

yếu của nhóm hộ này là tiền từ nước ngoài gửi về chiếm 87,21% tổng thu nhập của gia

đình. Vì có nguồn thu nhập này, một số hộ đã chuyển sang làm nghề khác như: Kinh

doanh, không tham gia lao động nữa ở nhà làm việc nhà và chăm sóc con cháu nên

thu nhập từ nông nghiệp của nhóm hộ này giảm xuống còn 330.000 đồng/tháng

(2,38%), thu từ dịch vụ chiếm tỷ lệ 4,25%. Cũng do có nguồn thu từ nước ngoài gửi

về làm cho mức TNBQ/người của hộ tăng lên rất cao 2.849.280 đồng/tháng, TNBQ/LĐ

là 4.033.720 đồng/tháng.
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Đối với nhóm hộ 2 có người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã về nước nên

không còn khoản thu nhập từ nước ngoài nữa. Tuy nhiên, do nguồn vốn mang về trước

đó một số hộ sử dụng vào việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mua sắm tiện nghi trong

nhà, một số hộ thì biết sử dụng đồng vốn đó vào công việc đầu tư kinh doanh, làm

dịch vụ, cho vay lãi, gửi ngân hàng, làm kinh tế VAC... nên tổng mức thu nhập

trung bình của nhóm hộ này là 7.072.600 đồng/hộ/tháng, TNBQ/người là

1.511.240 đồng/người/tháng, TNBQ/LĐ là 2.061.980 đồng/người/tháng tăng lên nhiều

so với trước khi chưa có LĐXK. Trong đó nguồn thu chủ yếu là thu từ dịch vụ là

48,35% (3.420.000 đồng/tháng), nguồn thu khác 41,95% (2.967.000 đồng/tháng).

Thu nhập của các hộ điều tra còn có sự khác nhau giữa các loại hộ. Nhìn

chung thu nhập của các hộ thuần nông thấp hơn so với các hộ kiêm và hộ phi nông

nghiệp. Tổng thu nhập trung bình của 1 hộ thuần nông là 3.555.800 đồng/hộ/tháng,

thấp hơn so với thu nhập của hộ kiêm 6.954.800 đồng/hộ/tháng, và thấp hơn so với

thu nhập của hộ phi nông nghiệp 10.438.000 đồng/hộ/tháng có sự khác nhau đó là

do từ các khoản thu nhập như thu từ dịch vụ, công nhân viên…và đặc biệt khoản

thu từ nước ngoài giữa các loại hộ có sự chênh lệch khá lớn: Hộ phi nông nghiệp cao

nhất là 7.159.000 đồng/tháng, hộ kiêm là 3.470.000 đồng/tháng và hộ thuần nông là

1.471.000 đồng/tháng.

Có sự chênh lệch mức thu nhập đó là vì lao động xuất khẩu ở các hộ kiêm

và phi nông nghiệp có điều kiện về chi phí cũng như trình độ chuyên môn để đi lao

động ở các nước có thu nhập cao như Ôxtrâylia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... Mặt

khác trình độ học vấn của các lao động đi xuất khẩu ở các hộ kiêm và phi nông nghiệp

cao hơn nhiều so với trình độ học vấn của các lao động đi xuất khẩu ở hộ thuần nông

điều đó cũng tạo điều kiện cho họ có thể XKLĐ bằng con đường chính thống với chi

phí để đi không cao, có nhiều khả năng kiếm được những công việc ở nước ngoài có thu

nhập cao và ổn định hơn so với LĐXK của các hộ thuần nông.

 Ảnh hưởng đến chi tiêu, mức sống hộ gia đình

Bảng 2.17 cho thấy tình hình chi tiêu cho cuộc sống gia đình giữa các nhóm hộ

điều tra và các loại hộ có sự khác nhau rất rõ ràng do ảnh hưởng của XKLĐ.
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Nếu như trước khi có lao động đi làm việc ở nước ngoài thì chi tiêu của cả 2

nhóm hộ đều ở mức rất thấp và có sự chênh lệch nhau không đáng kể. Điều đó cho

thấy mức sống của các nhóm hộ điều tra trước khi có lao động đi làm việc ở nước

ngoài ở mức thấp, các khoản chi tiêu trong gia đình đều rất eo hẹp, đặc biệt là

khoản chi tiêu cho giải trí, chi tiêu cho giáo dục cũng chưa nhiều.

Khi có lao động đi làm việc ở nước ngoài, phần lớn các hộ gia đình đều dành

hơn một nửa thu nhập để tiêu dùng, thu nhập khá hơn nên chi tiêu cho cuộc sống gia

đình cũng có sự thay đổi. Đối với nhóm hộ 1, hộ đang có lao động đi làm việc ở nước

ngoài, họ dành 37,9% tổng chi tiêu cho các khoản chi tiêu khác ngoài cuộc sống hàng

ngày cao hơn rất nhiều so với lúc gia đình chưa có lao động đi làm việc ở nước ngoài

(15,9% tổng chi tiêu), nhóm hộ 2 chỉ dành 31,9% tổng chi tiêu cho các khoản chi tiêu

khác này. Lý do mà nhóm hộ 2 có khoản chi tiêu này ít hơn vì họ không còn khoản

thu nhập từ nước ngoài gửi về nữa. Mặc dù thời gian trước họ cũng có khoản tiền từ

nước ngoài về nhưng đa số họ tích lũy để xây dựng nhà cửa, mua sắm tiện nghi

trong gia đình hoặc tiết kiệm để lấy vốn kinh doanh, đầu tư làm dịch vụ...Đến nay cuộc

sống của họ đã ổn định tại quê nhà, họ cũng phải tự cân đối chi tiêu sao cho phù hợp với

nguồn thu hiện tại.

Bảng 2.17: Chi tiêu của các hộ điều tra

ĐVT:nghìn đồng/hộ/tháng

Chỉ tiêu

Nhóm 1 Nhóm 2 Bình quân

Trước
khi có
LĐXK

Đang
có

LĐXK

Trước
khi có
LĐXK

LĐXK
đã về
nước

Trước
khi có
LĐXK

Sau khi
có

LĐXK
1. LTTP 1.000 1.383 953 1.731 976,5 1.557
2. Giáo dục 340 560 374 660 357 610
3. Y tế 107 195 207 275 157 235
4. Chi cho giải trí 118 189 148 226 133 208
5. Các khoản khác 1.393 1.997 1.130 1.500 1.261,5 1.748,5
6. Tổng 2.958 4.224 2.812 4.392 2.732 4.308

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình
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Xét riêng các khoản chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày thì chi cho lương thực thực

phẩm chiếm phần lớn thu nhập của mỗi gia đình (nhóm hộ 1 chiếm 32,7%, nhóm hộ 2

chiếm 39,4% trong tổng mức chi tiêu của gia đình). Khoản chi tiêu cho giáo dục

và y tế cũng tăng lên sau khi có lao động đi xuất khẩu. Do ý thức của người dân về

sức khỏe và cho con cái học hành cũng được coi là một mục tiêu chính. Mức chi

tiêu chung của nhóm hộ 2 cao hơn so với nhóm hộ 1, mặc dù nhóm hộ 2 không

còn khoản thu nhập lớn từ nước ngoài gửi về nhưng do trước đó họ cũng có nguồn

thu nhập không nhỏ từ nước ngoài gửi về, ngoài việc mua sắm tiện nghi, sửa sang nhà

cửa ra họ còn tích lũy vốn để đầu tư phát triển sản xuất, do đó cuộc sống chi tiêu của

họ cũng khá hơn.

Biểu đồ 2.9: Tình hình chi tiêu của các hộ gia đình trước

và sau khi có XKLĐ

Qua biểu đồ 2.9 ta thấy XKLĐ đã ảnh hưởng làm cho mức chi tiêu của các hộ

gia đình có người đi làm việc ở nước ngoài tăng lên, đời sống được cải thiện, có điều

kiện hơn để chăm lo cho học hành và sức khỏe cũng như quan tâm hơn đến đời sống

tinh thần của các thànhviên trong gia đình.
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Khoản tiền người lao động gửi về nhà được chia làm hai phần: Một

phần gia đình chi tiêu vào việc nâng cao mức sống chăm sóc sức khỏe của gia đình, đặc

biệt là chi tiêu cho việc học tập của con cái góp phần nâng cao dân trí, một phần lớn

dành để tiết kiệm nhằm mục đích đầu tư trong tương lai. Kết quả thu được từ việc phỏng

vấn 30 lao động từng đi XKLĐ và 30 đại diện hộ gia đình có người đang làm việc ở

nước ngoài tại thời điểm nghiên cứu.

Bảng 2.18: Kết quả phỏng vấn ảnh hưởng XKLĐ

đến kinh tế hộ gia đình ở xã Vạn Trạch

Diễn giải

Các hộ gia đình

Thuần nông Hộ kiêm Phi nông nghiệp

SL

(người)

CC

(%)

SL

(người)

CC

(%)

SL

(người)

CC

(%)

1. XKLĐ làm KT giảm sút 0 0 0 0 1 14,28

2. XKLĐ làm KT không thay đổi 0 0 0 0 3 42,86

XKLĐ làm KT tăng từ 0 - 20% 14 40 10 55,56 2 28,58

XKLĐ làm KT tăng từ 21 - 50% 12 34,29 6 33,33 1 14,28

5. XKLĐ làm KT tăng trên 50% 9 25,71 2 11,11 0 0

6. Tổng 35 100 18 100 7 100

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình

Bảng 2.18 cho thấy: Ảnh hưởng của XKLĐ đến kinh tế hộ gia đình phân hóa

theo loại hộ. Các hộ nông và hộ kiêm cho rằng XKLĐ làm kinh tế hộ gia đình tăng

lên từ 0 - 50% với tỷ lệ rất cao khoảng 80%, các hộ thuần nông và hộ kiêm thường là

những hộ nghèo, hoặc những hộ có kinh tế gia đình trung bình, vì vậy sẽ có sự thay đổi

lớn khi hộ có người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đa số họ là những người có

trình độ học vấn không cao nhưng bù lại họ rất chăm chỉ chịu thương chịu khó, ham

học hỏi tiêu pha tiết kiệm, XKLĐ để tích lũy một ít vốn sau đó về nước làm ăn. XKLĐ

không tác động mạnh đến kinh tế gia đình của các hộ phi nông nghiệp do trước khi

XKLĐ họ là những hộ có kinh tế khá giả hay cũng có thể do thói quen tiêu tiền

không tiết kiệm, sa vào những tệ nạn như đánh bạc, rượu chè...nên họ không mang

về cho gia đình được nhiều.
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XKLĐ mang lại thu nhập cao hơn nhiều cho người lao động nhưng không phải

ai đi XKLĐ cũng có kết quả như mong đợi, vẫn có tỷ lệ 5% nhận thấy kinh tế gia đình

không thay đổi và 1,67% cho rằng kinh tế gia đình họ bị giảm sút là vì trong quá trình

XKLĐ họ gặp phải những vấn đề rủi ro không mong muốn như bị lừa đi theo đường

dây XKLĐ chui, phải về nước trước thời hạn…

Theo kết quả điều tra các hộ gia đình bảng 2.19 thì có 93,3% ý kiến cho rằng mức

sống (chi tiêu sinh hoạt gia đình) tăng lên, trong đó khoảng 50%  gia đình cho rằng

XKLĐ làm mức sống tăng từ 0 - 20% và 38,3%  gia đình cho rằng mức sống tăng từ 21 -

50% , chỉ một tỷ lệ rất nhỏ (6,7%) cho rằng mức sống gia đình không thay đổi và có

phần giảm sút. Tỷ lệ này cũng phù hợp với ý kiến về thu nhập và kinh tế gia đình. Khi

thu nhập tăng lên sẽ tạo điều kiện cho họ có tiền để xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mua

sắm tiện nghi trong gia đình, đầu tư cho con cái học hành, có điều kiện để quan tâm đến

chất lượng của cuộc sống và ngược lại đối với các hộ gia đình thu nhập của họ không

thay đổi hoặc giảm sút thì mức sống của họ cũng khó có thể được cải thiện.

XKLĐ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguồn vốn đầu tư phát triển vào sản xuất

kinh doanh. Theo số liệu điều tra có 65% ý kiến là tăng lên, XKLĐ làm nguồn vốn

đầu tư tăng từ 0 - 20% nhiều nhất (40%), khoảng 33,3% ý kiến là không thay đổi và

1,7% ý kiến cho là giảm sút. Hầu hết các LĐXK đều có tiền gửi về sau khi chi trả một

phần kinh phí vay mượn trước khi đi, họ sẽ tiết kiệm chi tiêu vào việc nâng cao mức

sống gia đình và sẽ dành một phần lớn để đầu tư trong tương lai. Các ý kiến cho

rằng vốn đầu tư không thay đổi là vì họ đã gặp những rủi ro làm cho thu nhập và kinh

tế gia đình không thay đổi hoặc giảm sút hoặc số tiền họ tiết kiệm ở nước ngoài gửi

về chỉ đủ trang trải cho xây dựng nhà cửa, nâng cao mức sống cho gia đình.
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Bảng 2.19: Kết quả phỏng vấn ảnh hưởng XKLĐ đến mức sống

và nguồn vốn đầu tư vào SXKD của hộ gia đình

ĐVT:%

Diễn giải
Giảm

sút

Không

thay đổi

Tăng từ

0-20%

Tăng từ

21- 50%

Tăng

trên 50%
Tổng

1. XKLĐ làm mức

sống gia đình

5 1,7 50 38,3 5 100

2. XKLĐ làm vốn

đầu tư SXKD

1,7 33,3 40 15 10 100

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình

Như vậy XKLĐ ảnh hưởng tới kinh tế hộ gia đình dưới nhiều góc độ thông

qua thu nhập, chi tiêu, mức sống và nguồn vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh của hộ

gia đình. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của XKLĐ tới kinh tế hộ gia đình có sự

phân hóa giữa các nhóm hộ: Đối với nhóm hộ 1 họ có mức thu nhập cao hơn so với

nhóm hộ 2 do họ đang có khoản thu từ nước ngoài gửi về nhưng nhóm hộ 2 lại có tổng

mức chi tiêu cao hơn so với nhóm hộ 1, do trước đó họ cũng có khoản thu không nhỏ ở

nước ngoài, họ dùng số tiền đó đầu tư sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ...họ có thu

nhập lớn mà không phải trả các khoản nợ về chi phí đi nên mức chi tiêu của họ cao.

XKLĐ ảnh hưởng làm mức sống hộ gia đình và nguồn vốn đầu tư vào sản xuất kinh

doanh của hộ gia đình tăng lên chiếm tỷ lệ cao nhưng bên cạnh đó vẫn còn những hộ

gia đình cho rằng mức sống và nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của hộ không

tăng thậm chí là giảm sút khi có lao động tham gia XKLĐ.

2.3.3.2. Ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình

 Mối quan hệ trong gia đình

Qua thực tế điều tra thấy, mối quan hệ gia đình của những lao động đang

tham gia XKLĐ ở nhóm hộ 1 và nhóm hộ 2 như sau:



Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Nữ Minh Phương

SVTH: Hoàng Thị Lệ Thiết 50

Bảng 2.20: Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình

ĐVT:%

Quan hệ

gia đình

Nhóm 1 Nhóm 2
BQ

Đang có LĐXK LĐXK về nước

Tốt hơn 30 26,7 28,35

Không thay đổi 56,7 50 53,35

Xấu đi 13,3 23,3 18,30

Tổng 100 100 100

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình

Quan hệ gia đình được thể hiện thông qua quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa bố

mẹ với con cái và giữa anh em họ hàng với nhau. Số hộ gia đình của những người

lao động tham gia XKLĐ giữ được mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên chiếm tỷ

lệ rất cao 53,35%, tình cảm gia đình được duy trì mặc dù có sự xa cách về thời gian

và không gian, họ liên lạc với nhau chủ yếu qua điện thoại và internet, vợ chồng vẫn

chung thuỷ, hôn nhân vẫn được duy trì và con cái thì ngoan ngoãn và học tập tốt. Những

người đi XKLĐ đã về có quan hệ gia đình tốt hơn hoặc không thay đổi chiếm tỷ lệ là

76,7%, thấp hơn so với nhóm hộ 1 (86,7%) do sau khi đi XKLĐ về tình cảm lâu ngày

cũng bị phai nhạt, khó có thể được gần gũi, thân mật như xưa.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn giữ được mối quan hệ gia đình bố mẹ

và con cái thuận hòa, tình cảm vợ chồng trong ấm ngoài êm, gia đình hạnh phúc mà

đạt được cả mục đích về kinh tế ở nơi xứ người. Có khoảng  18,3% các gia đình có

mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng xấu đi trong nhóm hộ 1 là 13,3% và ở

nhóm hộ 2 là 23,3%. Mối bất hoà đó do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một bộ

phận người XKLĐ gửi tiền về gia đình nhưng số tiền đó không được sử dụng một

cách hiệu quả: Có tiền người lớn không sử dụng vào việc chăm lo cho gia đình mà lại

lao vào cờ bạc, rượu chè. Người  trẻ hơn trong gia đình như con cái, anh hoặc em

của người đi XKLĐ cũng có chiều hướng tha hóa hư hỏng như bỏ học, chơi điện tử ,

lang thang gây rối. Điều đó dẫn đến sự bất đồng, làm sứt mẻ tình cảm giữa các thành

viên trong gia đình.
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 Chức năng gia đình và vai trò của giới

Bảng 2.21: Kết quả điều tra nghiên cứu 60 hộ gia đình về chức năng gia đình

và vai trò của giới thu được kết quả như sau

ĐVT: %

Ảnh hưởng chức năng gia

đình và vai trò của giới

Loại hộ BQ

TN Kiêm PNN

Không thay đổi 25,72 33,09 28,64 29,15

Ít thay đổi 42,86 50,27 57,18 50,04

Bị đảo lộn 31,42 16,74 14,28 20,81

Tổng 100 100 100 100

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình

Phần lớn các hộ gia đình điều tra đều chịu ảnh hưởng của XKLĐ đến chức năng

gia đình và vai trò giới, nhưng mức độ ảnh hưởng đó lại không giống nhau ở mỗi loại

hộ. Qua nghiên cứu thì hộ phi nông nghiệp ít ảnh hưởng nhất, chỉ có 14,28% cho là

bị đảo lộn, tiếp theo đến hộ kiêm 16,74% và loại hộ chịu ảnh hưởng nhiều nhất là hộ

thuần nông 31,42%. Hộ thuần nông là những hộ chỉ làm nông nghiệp, công việc nhà

nông luôn bận rộn, vất vả nhưng thu nhập lại không cao, họ sống tình cảm và cũng là

những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, điều đó lý giải họ là loại hộ cảm nhận chức

năng gia đình và vai trò giới bị thay đổi nhiều khi gia đình có lao động đi làm việc ở

nước ngoài.

Sau khi một hộ gia đình có người đi XKLĐ là cha hoặc mẹ của những đứa con

nhỏ và đồng thời cũng là những người con của những ông bố bà mẹ đã già đến thời

điểm cần được chăm sóc thì việc XKLĐ đó ảnh hưởng lớn đến vai trò giới và chức

năng gia đình. Nếu người xuất khẩu là người chồng thì người vợ ở nhà đảm nhận vai trò

vừa làm cha vừa làm mẹ với những đứa con, vừa phải thay chồng trong việc chăm sóc

bố mẹ chồng già yếu và đồng thời cũng là người lao động chính trong nhà đảm nhận

tất cả các công việc nhà và công việc đồng áng...Còn người XKLĐ lại là người vợ thì

ngược lại.

Ở xã Vạn Trạch lao động đi XKLĐ chủ yếu nằm trong độ tuổi 20-40, đặc biệt là

khoảng độ tuổi 25-37, ở các độ tuổi này gia đình có 1 con dưới 6 tuổi là tương đối phổ
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biến. Việc thiếu đi một người, đặc biệt là người mẹ, trong việc chăm sóc trẻ nhỏ thực

sự là một thách thức lớn đối với người ở nhà. Phải sống thiếu mẹ trong một thời

gian khá dài (ít nhất là 3 năm), những đứa trẻ không tránh khỏi những hụt hẫng,

thiếu thốn tình cảm. Vậy mà cũng có những gia đình cả hai vợ chồng đều đi XKLĐ

để lại con nhỏ ở nhà cho bố mẹ già chăm sóc.

Với câu hỏi “cháu có muốn bố (mẹ) cháu đi nước ngoài không?” dành

cho 15 cháu có bố (mẹ) đi XKLĐ thì thu được kết quả là: 3 cháu trả lời “cháu thích bố

cháu đi nước ngoài, vì bố gửi tiền cho mẹ mua tivi và quà cho cháu”, 2 cháu trả lời

“cháu thích mẹ cháu đi nước ngoài”, 7 cháu trả lời “cháu không thích mẹ cháu đi

nước ngoài. Vì mẹ đi bố cũng đi chơi suốt ngày”, 3 cháu trả lời “nếu mẹ cháu không

đi nước ngoài thì bố mẹ cháu sẽ không bỏ nhau”.

Câu trả lời rất hồn nhiên của những đứa trẻ nhưng lại là nỗi đau xót của bậc làm

cha, làm mẹ. Những câu trả lời này đã cho chúng ta thấy đa số những đứa trẻ không

thích mẹ đi XKLĐ. Vậy câu hỏi đặt ra là phụ nữ “nên” hay “không nên” đi XKLĐ?

Phụ nữ đi XKLĐ không thực hiện được thiên chức chăm sóc gia đình. Theo

truyền thống phương Đông, phụ nữ Việt Nam có thiên chức cực kỳ quan trọng là làm

vợ, làm mẹ và chăm sóc gia đình. Phần lớn phụ nữ đi làm việc ở nước ngoài ở độ tuổi

20 - 40, đây là quãng thời gian phụ nữ có nhu cầu cao độ thực hiện thiên chức của mình,

mặt khác gia đình, chồng con cũng khao khát sự chăm sóc, nuôi dạy con cái của người

phụ nữ.

Thực tế cho thấy, phần lớn các gia đình có người vợ đi làm việc ở nước ngoài,

con cái họ thiếu hụt tình mẫu tử, người chồng cũng có những biểu hiện không cân bằng

trạng thái tâm, sinh lý. Không ít gia đình khi người vợ đi làm việc ở nước ngoài, người

chồng ở nhà đi ngoại tình hoặc tiêu xài xa sỉ khoản tiền của vợ gửi về hoặc sa vào các

tệ nạn xã hội khác.

Tất cả những vấn đề trên tôi đưa ra để dẫn đến câu hỏi: phải chăng đó là sự đánh

đổi mà người nghèo phải chấp nhận? chức năng gia đình bị biến đổi, mối quan hệ gia

đình trở nên lỏng lẻo dẫn đến nhiều vấn đề như tha hoá đạo đức, lối sống, quan hệ tình

dục ngoài hôn nhân, gia đình lục đục, tan vỡ, con cái thiếu quản lý, giáo dục…
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2.3.3.3. Ảnh hưởng xã hội

 Giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo

Chương trình quốc gia đã và đang được thực thi nhằm mục tiêu tới năm 2020 xoá

hết đói nghèo. Hàng tỷ đồng đã chi cho chương trình này, riêng đối với xã Vạn

Trạch tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 9,2% năm 2012. Trong chương trình giảm

nghèo của xã Vạn Trạch có chủ trương đẩy mạnh XKLĐ vì XKLĐ đem lại nguồn ngoại

tệ hàng năm khá lớn, góp phần tạo chuyển biến bộ mặt nông thôn.

XKLĐ là một biện pháp xoá đói giảm nghèo có hiệu quả, đồng thời tạo ra việc

làm và vốn cho người lao động. Người đi XKLĐ vừa có điều kiện giúp gia đình họ thoát

nghèo, lại vừa có vốn và tay nghề để tạo việc làm sau khi về nước. Từ 2005 đến nay xã đã

giải quyết được cho 1.458 lao động đi xuất khẩu, giảm tỷ lệ thất nghiệp đáng kể.

 Ảnh hưởng tới giáo dục và việc làm

Qua điều tra phỏng vấn 60 hộ gia đình có người đi xuất khẩu thì nhiều người đi

XKLĐ để phục vụ nhu cầu học tập của con cái hoặc anh chị em trong gia đình. Có tới

65% số hộ nói rằng đã sử dụng tiền gửi về cho chi phí giáo dục trong đó 53% số hộ sử

dụng tiền gửi về cho con đi học tiếp bao gồm cả học nghề và học đại học. Nhìn chung

XKLĐ có ảnh hưởng tích cực đến giáo dục.

Bảng 2.22: Kết quả phỏng vấn về công việc của 30 lao động sau khi về

Chỉ tiêu Tỷ lệ (%)

Làm nghề cũ (làm ruộng, thợ xây…) 20

Làm việc ở công ty, xưởng sản xuất 16,7

Góp vốn, tự đầu tư kinh doanh 33,3

XKLĐ tiếp 13,3

Thất nghiệp 16,7

Tổng 100

Nguồn: Số liệu điều tra hộ gia đình

Ở lĩnh vực việc làm sau khi LĐXK trở về nước thì có 16,7% lao động xin

được việc làm ở các công ty, xưởng sản xuất, khoảng 33,3% lao động dùng số tiền tiết

kiệm được gửi về nước làm vốn tự đầu tư kinh doanh (mở quán bán hàng, cafe...),

làm kinh tế gia đình VAC hoặc góp vốn đầu tư kinh doanh, 13,3% số lao động thì đi
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XKLĐ tiếp do không kiếm được công việc ổn định ở quê nhà, một số quay trở lại làm

nông nghiệp (20%), số còn lại 16,7% lao động về nước vẫn thất nghiệp. Nhìn chung

chưa nhận thấy sự thay đổi tích cực hoặc cải thiện việc làm của các lao động sau khi

đi XKLĐ về.

2.3.3.4. Ảnh hưởng tới người lao động xuất khẩu

 Ảnh hưởng tới trình độ chuyên môn của người lao động

Phần lớn những người đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian vừa qua là lao

động phổ thông, tay nghề thấp. Thông qua XKLĐ, trình độ của người lao động được

nâng cao nhờ được đào tạo và đào tạo lại trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Đặc điểm của người lao động là sáng tạo, do tiếp xúc với khoa học công nghệ tiên

tiến, quá trình lao động đồng thời cũng chính là quá trình người lao động tự đào tạo. Vì

vậy, lao động Việt Nam nói chung và lao động của xã Vạn Trạch nói riêng với đức tính

cần cù và thông minh đã tiếp thu và nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp,

nâng cao trình độ ngoại ngữ, tính kỷ luật, tác phong làm việc. Đó là những yếu tố quan

trọng giúp bản thân họ có thể tự tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống cũng như có cơ

hội làm việc trong các công ty với mức lương ổn định.

Điều này được thể hiện rõ ở bảng 2.22 là khoảng 16,7% lao động của xã Vạn

Trạch sau khi về nước họ đã có việc làm tại các công ty, các xưởng sản xuất có vốn đầu

tư nước ngoài. Nhiều lao động là nông dân sau khi trở về nước họ đã mạnh dạn đầu tư

mở doanh nghiệp tạo thêm việc làm cho người lao động. Mặt khác sau XKLĐ về người

lao động được tiếp thu công nghệ mới hiện đại, học hỏi được kinh nghiệm tổ chức và

quản lý kinh tế, quản lý xã hội, thay đổi tư duy và cách nghĩ theo hướng tích cực từ đó

tạo điều kiện nâng cao đời sống xã hội, gia đình và bản thân.

 Ảnh hưởng trình độ ngoại ngữ của người lao động

Để có thể ra nước ngoài làm việc, người lao động không những phải có kỹ năng

nghề nghiệp mà còn phải có một trình độ ngoại ngữ nhất định theo yêu cầu của chủ

sử dụng. Tùy vào nước mà LĐXK đến sử dụng ngoại ngữ gì để trước khi đi họ sẽ

được tổ chức cho học 3 - 5 tháng về ngoại ngữ đó. Vì vậy trước khi XKLĐ trình độ

ngoại ngữ chung của lao động được nâng lên. Sau khi ra làm việc ở nước ngoài cuộc

sống và công việc buộc họ phải tự trau dồi vì vậy trình độ ngoại ngữ về kỹ năng nghe
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và nói của họ sẽ thành thạo hơn. Khi hết hợp đồng về nước, trình độ ngoại ngữ của

nhiều người lao động đã tốt hơn trước rất nhiều cụ thể: điều tra 30 người lao động

đi XKLĐ về khoảng 76% đồng ý trình độ ngoại ngữ được nâng cao từ đó có thể tìm cho

mình một công việc khá ổn định như làm cho các công ty nước ngoài ở tại Việt Nam,

có người làm phiên dịch... Bên cạnh đó, cũng có những lao động sau khi về nước họ lại

trở lại với nông nghiệp, với những công việc không cần ngoại ngữ, thời gian sẽ làm mai

một, họ quên dần và chỉ nhớ được một số từ giao tiếp thông thường hoặc quên hẳn. Vì

vậy trình độ ngoại ngữ của họ không thay đổi hoặc kém đi.

2.3.4. Đánh giá chung ảnh hưởng của XKLĐ đến đời sống hộ gia đình xã

Vạn Trạch

XKLĐ ảnh hưởng tới đời sống hộ gia đình trong xã được thể hiện thông qua

các khía cạnh như: ảnh hưởng tới kinh tế, cuộc sống gia đình, xã hội, quan hệ vợ

chồng, cha mẹ, con cái...

 Ảnh hưởng tích cực:

- XKLĐ làm kinh tế hộ gia đình có lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng lên,

thu nhập của hộ gia đình tăng nhanh (trước khi có XKLĐ thu nhập/hộ/tháng là trên 2,5

triệu đồng, khi có lao động XKLĐ thu nhập/hộ/tháng là trên 6 triệu đồng ), tăng mức chi

tiêu do đó mức sống của hộ gia đình được nâng cao, vốn đầu tư sản xuất kinh doanh

tăng làm quy mô sản xuất được mở rộng, thu nhập cao hơn thúc đẩy sự phát triển kinh tế

xã hội của địa phương.

- XKLĐ giúp họ nhận thấy vai trò quan trọng của gia đình, của các thành viên

trong gia đình và khi thiếu đi một ai đó thì có thể chức năng gia đình, vai trò giới sẽ bị

đảo lộn. XKLĐ giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động thất nghiệp,

những người có việc làm không ổn định, những người có thu nhập thấp...xóa đói giảm

nghèo đối với những hộ nghèo và cận nghèo, giúp họ vươn lên làm giàu chính đáng.

- Ngoài ra XKLĐ còn làm tăng trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp,

nâng cao trình độ ngoại ngữ, tác phong làm việc của người lao động.

Qua phân tích tình hình của các hộ gia đình có thể nhận thấy XKLĐ ảnh hưởng tới

nhiều khía cạnh trong đó XKLĐ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và tác động nhiều nhất là

yếu tố thu nhập của hộ gia đình.
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 Ảnh hưởng tiêu cực :

- Rủi ro, lừa đảo còn xảy ra khá phổ biến làm kinh tế hộ gia đình giảm sút, nợ

nần chồng chất, có nhiều hình thức lừa đảo người LĐXK như: lừa người LĐXK chui, thu

tiền đặt cọc, phí xuất cảnh nhưng đưa người lao động đi XKLĐ không an toàn hoặc

không đưa được người lao động đi xuất khẩu.

- Hệ lụy của XKLĐ làm cho chức năng gia đình lỏng lẻo, tha hóa đạo đức. Gia

đình đổ vỡ, con cái hư hỏng. Khi còn nhỏ thiếu sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ thì trẻ

khó có sự phát triển nhân cách hoàn thiện, còn khi lớn hơn, nhất là ở tuổi vị thành niên,

thiếu chăm sóc của mẹ, lại thiếu sự giám sát của cha, trẻ rất dễ sa ngã. Nhiều người bố có

bồ bịch, mang mặc cảm có lỗi lại lấy tiền cho con để thay thế sự quan tâm, càng khiến trẻ

có cơ hội để chơi bời, hư hỏng.

- Cha mẹ già không ai phụng dưỡng: Chức năng gia đình bị đảo lộn, vai trò giới

bị thay đổi, người già yếu, trẻ em là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đối tượng

cần được bao bọc giúp đỡ thì nay lại phải gánh vác thêm các công việc như ông bà phải

nuôi dạy, chăm lo cho cháu.

- Ảnh hưởng tới  người LĐXK: Bản thân người lao động do trình độ ngoại

ngữ hạn chế, nên hiểu biết, chấp hành pháp luật nước sở tại là khó khăn. Họ dễ vi

phạm pháp luật nước sở tại và cũng không biết vận dụng pháp luật nước sở tại để

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nên họ dễ bị tổn thương về tinh thần do bị

phân biệt đối xử.

- Ảnh hưởng tới cộng đồng: Các tệ nạn xã hội xảy ra nhiều hơn, tỷ lệ thất nghiệp

tự nguyện tăng cao, lãng phí những lao động có trình độ tay nghề đã được đào tạo. Từ

những ảnh hưởng tiêu cực đó cần phải xem xét lại vấn đề XKLĐ để làm sao sự đánh

đổi giữa cái được và cái mất ít nhất, hạn chế sự đánh đổi về mặt tình cảm của người

đi XKLĐ và người thân của họ.

Đối với những tác động tiêu cực thì yếu tố chịu sự ảnh hưởng lớn nhất của XKLĐ

là quan hệ gia đình, vợ chồng, con cái. Đây là yếu tố nhảy cảm mà con người rất dễ bị

tổn thương.

2.3.5. Phân tích ma trận SWOT của việc xuất khẩu lao động
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Ma trận SWOT là một trong những công cụ của phương pháp nghiên cứu nông

thôn PRA. Phân tích ma trận SWOT nhằm đưa ra những điểm mạnh (Strengths), điểm

yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunities) và thách thức (Threats) của vùng, đối tượng

nghiên cứu. Từ đó có thể giúp chính quyền địa phương cũng như người lao động tận

dụng được những điểm mạnh có sẵn và những cơ hội để phát triển, khắc phục những

khó khăn, biến những thách thức thành cơ hội để phát triển.

Qua quá trình nghiên cứu thực trạng XKLĐ ở xã Vạn Trạch, có thể đưa ra được

những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức của XKLĐ Việt Nam nói chung và

của địa phương nói riêng thông qua mô hình sau:

ĐIỂM MẠNH

- LĐXK của xã nói chung đa số đều

là những người nghèo chủ yếu làm

nông vì vậy họ mang trong mình đức

tính cần cù, chịu khó làm việc chăm

chỉ, ham học hỏi do đó mà những

người chủ nước ngoài rất thích lao

động Việt Nam.

- Ý thức được trách nhiệm và nghĩa

vụ của mình từ đó tham gia lao động

tại các nước sở tại một cách nghiêm

túc, có tính kỷ luật cao tránh tình

trạng bị trục xuất gây ảnh hưởng xấu

cho lao động Việt Nam và gánh nặng

nợ nần cho gia đình.

ĐIỂM YẾU

- LĐXK của địa phương chủ yếu là lao

động phổ thông chưa qua đào tạo vì vậy

trình độ chuyên môn còn thấp, tiếp cận với

các công nghệ nước ngoài còn nhiều bỡ ngỡ.

- Trình độ ngoại ngữ của lao động còn

hạn chế.

- Chi phí XKLĐ quá cao, vì vậy người

lao động không có đủ tiền để tự trang trải

chi phí đi làm việc ở nước ngoài, để đi

được thì họ phải vay mượn số tiền khá lớn

điều này hết sức khó khăn đối với những

hộ nghèo.

- Nhận thức của người dân địa

phương nói chung, LĐXK của xã nhà nói

riêng về XKLĐ còn rất hạn chế, đa số họ

XKLĐ theo con đường không chính

thống, phải qua trung gian nên chi phí

cao và dễ bị lừa.
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CƠ HỘI
- Nền kinh tế của những thị trường

truyền thống tiếp nhận nhiều lao động
Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài
Loan, Malaysia… vẫn tăng trưởng và vẫn
có nhu cầu cao trong việc tiếp nhận lao
động nước ngoài.

- Cố gắng đáp ứng được đòi hỏi khá
cao của các thị trường lao động như Nhật
Bản, Hàn Quốc… sẽ tạo ra một bước
đệm để nâng cao chất lượng nguồn lao
động Việt Nam.

- Người đi XKLĐ vừa có điều kiện
giúp gia đình họ thoát nghèo, lại vừa có
vốn và tay nghề để tạo việc làm sau khi
về nước.

- Giải quyết được công ăn việc làm
cho một lượng lao động vừa ra trường,
tạo điều kiện cho lao động nâng cao trình
độ tay nghề, nâng cao thu nhập…cụ thể
là việc ký thỏa thuận quốc gia về tiếp
nhận y tá và hộ lý Việt Nam của Nhật
Bản đã mở ra một cơ hội mới cho lao
động Việt Nam được sang làm việc tại
thị trường này trong ngành nghề có thu
nhập cao và khá được coi trọng.

- Là một trong những cơ hội để Việt
Nam tăng cường và củng cố mối quan hệ
hợp tác phát triển với các quốc gia đó.

THÁCH THỨC
- Kinh tế thế giới hiện đang hồi phục

nhưng vẫn diễn biến khó lường, tình hình
chính trị bất ổn tại các quốc gia ở khu vực
Trung Đông và Bắc Phi, cũng như ảnh
hưởng của khủng hoảng nợ công ở một số
quốc gia châu Âu dẫn đến việc thị trường
lao động quốc tế bị thu hẹp, sụt giảm.

- Sự cạnh tranh giữa các quốc gia
cung ứng lao động ngày càng trở nên gay
gắt hơn trong năm 2013 và sẽ ảnh hưởng
đến việc phát triển các thị trường mới của
Việt Nam.

- Tình trạng lao động bỏ trốn và cư trú
bất hợp pháp đang là vấn đề nóng của
XKLĐ Việt Nam hiện nay, nếu không
kịp thời giải quyết tình trạng này thì
XKLĐ Việt Nam sẽ bị ngưng trệ trong
thời gian tới.

- Hiện tượng vi phạm hợp đồng và bóc
lột lao động của chủ sử dụng và nhà môi
giới ngày càng khó kiểm soát.

- Các doanh nghiệp được cấp phép
hoạt động XKLĐ có quy mô nhỏ, cách
làm manh mún, chưa phối hợp chặt chẽ
với chính quyền địa phương trong việc
cấp các thủ tục cho người lao động đi
xuất khẩu.

- Điều kiện thời tiết, khí hậu cũng như
phong tục tập quán, ngôn ngữ nước sở tại
làm người lao động gặp khó khăn, bỡ
ngỡ khi hòa nhập với cuộc sống ở đó.
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CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM

HẠN CHẾ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA XUẤT KHẨU

LAO ĐỘNG ĐẾN ĐỜI SỐNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI XÃ VẠN TRẠCH

3.1. Một số định hướng cho vấn đề xuất khẩu lao động xã Vạn Trạch

3.1.1. Định hướng chung

Tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về vấn đề giải quyết việc làm cho

người lao động đặc biệt là đẩy mạnh xuất khẩu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở

thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các

nguồn lực nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến xuất khẩu lao động

của tỉnh nói chung và của xã nhà nói riêng tiến tới thực hiện mục tiêu mà Đại hội Đảng

bộ xã Vạn Trạch khóa XVII đã đề ra, phấn đấu đến năm 2015 đưa xã nhà thoát khỏi

tình trạng một xã nghèo.

3.1.2. Định hướng cụ thể

Từ quan điểm và chủ trương của Đảng đề ra, cùng với thực tế phát triển xuất

khẩu lao động của xã Vạn Trạch, cần phải có định hướng xuất khẩu lao động cho xã

trong thời gian tới. Cụ thể như sau:

- Phấn đấu mỗi năm đưa được khoảng 300 – 400 lao động đi làm việc ở nước

ngoài, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7%, tạo công ăn việc làm cho con em xã nhà và nâng

cao mức sống của các hộ gia đình.

- Giữ vững các thị trường truyền thống như là Malaysia, Đài Loan, Nga, Hàn

Quốc, Nhật Bản…và có chiến lược mở rộng hơn nữa các thị trường mới như các nước

Trung Đông, thăm dò và thí điểm đưa lao động sang các thị trường hoàn toàn mới như

Mỹ, các nước EU khác.

- Nâng cao trình độ học vấn cũng như  trình độ tay nghề cho con em trong địa

bàn xã làm cơ sở để nâng cao chất lượng lao động.

- Cần phải có định hướng giải quyết công ăn việc làm cho lao động về nước, tận

dụng lao động đã được đào tạo ở nước ngoài để góp phần phát triển kinh tế xã nhà.



Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Nữ Minh Phương

SVTH: Hoàng Thị Lệ Thiết 60

3.2. Giải pháp cho vấn đề xuất khẩu lao động ở xã Vạn Trạch

3.2.1. Giải pháp về phía các cơ quan quản lý Nhà nước

- Hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động

xuất khẩu như: các quy định về thủ tục, quy trình đăng ký hợp đồng, các chính

sách hỗ trợ xuất khẩu lao động, chính sách cho vay vốn… nhằm đảm bảo tính đồng

bộ và chặt chẽ của các văn bản, chính sách liên quan đến hoạt động XKLĐ. Nhà nước

cần tạo lập một hệ thống các chế tài đủ mạnh để ngăn chặn, xử lý và răn đe những

trường hợp vi phạm pháp luật và quy định về XKLĐ đối với người lao động cũng như

các trung tâm, doanh nghiệp môi giới. Tìm hiểu kỹ lưỡng pháp luật của các nước tiếp

nhận lao động của ta để có những hướng dẫn văn bản sao cho phù hợp.

- Đại sứ quán Việt Nam tại các nước cần có những chính sách giúp đỡ những

LĐXK tại nước đó về vấn đề tìm hiểu pháp luật ở các nước sở tại cũng như quyền lợi và

trách nhiệm của họ khi sống ở nước ngoài.

- Cần có sự phối hợp giữa các quốc gia có mối quan hệ XKLĐ nhằm ký kết các

điều ước quốc tế để tạo ra sự thuận lợi cho hoạt động XKLĐ và để bảo vệ quyền, lợi

ích của người Việt Nam lao động ở nước ngoài.

- Tuyên truyền một cách sâu rộng những quy định pháp luật liên quan đến vấn

đề XKLĐ tới các doanh nghiệp cũng như người dân để họ nắm vững được pháp luật và

hiểu rõ hơn về hoạt động này, tránh những vi phạm do thiếu hiểu biết gây ra.

- Bộ, Sở và phòng LĐTB&XH cần tham mưu triển khai thực hiện tốt những

chính sách khuyến khích XKLĐ, để mọi đơn vị, cá nhân được thụ hưởng chính sách

kịp thời và chính xác.

- Xây dựng chính sách giải quyết việc làm cho người lao động khi trở về nước

để ổn định cuộc sống của bản thân họ và gia đình. Những đối tượng còn có nhu cầu

tiếp tục đi XKLĐ thì phải có chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để

lao động có thể tiếp tục đi XKLĐ.

- Đẩy mạnh phát triển mô hình liên kết xã, phường, thị trấn với các doanh

nghiệp XKLĐ. Tổ chức các đợt tư vấn XKLĐ cho lao động tại các thôn, tổ dân phố,

công tác tư vấn XKLĐ cần được tập trung vào những nước hiện nay được người lao

động đánh giá cao như : Đông Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc …
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- Quản lý chặt chẽ và tăng cường hiệu quả cho công tác đào tạo nghề, đào tạo

giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài sao cho

chất lượng lao động ngày càng được nâng cao. Quy định các mức phí cần thiết để vừa

đảm bảo lợi nhuận cho các cơ sở đào tạo vừa giảm thiểu chi phí tối đa cho người lao động.

- Tăng cường kiểm tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời các cơ sở dạy nghề, dạy

ngoại ngữ để XKLĐ trái phép và hiện tượng môi giới đưa người đi XKLĐ chui để tránh

thiệt hại cho người lao động.

- Về công tác vay vốn đi XKLĐ, NHCSXH cần có chính sách hỗ trợ vốn cho

những hộ nghèo để họ có điều kiện tham gia XKLĐ, đồng thời thông báo rộng rãi, phổ

biến rõ các thủ tục cho người lao động được vay vốn Nhà nước.

- Các cấp, các ngành cần nhìn nhận cả những tác động tiêu cực về mặt xã hội từ

XKLĐ để có những giải pháp hữu hiệu, hạn chế tác động tiêu cực của nó đối với hôn

nhân gia đình, ví dụ như thành lập những “Mô hình can thiệp hỗ trợ gia đình”. Từ mô

hình này, những người có chồng hoặc vợ đi XKLĐ sẽ được thông tin, chia sẻ, tư vấn,

động viên và trang bị những kỹ năng sống để bảo vệ hạnh phúc gia đình khi vợ chồng

xa nhau, bố mẹ xa con cái và cần làm gì để xây đắp cuộc sống gia đình sau khi người

thân đi XKLĐ trở về.

- Hội liên hiệp phụ nữ huyện, hội phụ nữ xã, thôn tổ chức tư vấn về cách quản

lý, chi tiêu, nuôi dạy con cái, cách sử dụng vốn để phát triển kinh tế gia đình, đồng thời

giúp đỡ các gia đình có phụ nữ đi XKLĐ những việc liên quan đến chức năng của giới

để người đi xa yên tâm lao động, người ở nhà bớt vất vả .

3.2.2. Giải pháp đối với người lao động xuất khẩu

- Nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và tay nghề thông qua việc tham gia

vào các lớp đào tạo nghề. Người lao động cần phải chủ động tham gia vào các khoá

đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân mình, chuẩn bị cho việc

đăng ký tuyển chọn đi XKLĐ.

- Tích cực trau dồi ngoại ngữ, ý thức kỷ luật, học hỏi tác phong làm việc thông

qua các lớp học tiếng nước ngoài và các chương trình đào tạo giáo dục định hướng của

các đơn vị XKLĐ tổ chức.

- Nâng cao nhận thức của người lao động tránh tình trạng vi phạm hợp đồng hoặc
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pháp luật của Việt Nam và nước sở tại. Nhận thức đúng đắn về hoạt động XKLĐ, tìm hiểu

và nắm rõ những quy định của Nhà nước về hoạt động này để xác định mục tiêu đi lao động

chứ không phải là đi du lịch từ đó có ý thức lao động và tuân thủ kỷ luật lao động.

- Thường xuyên liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại và cơ

quan đại diện hoặc người quản lý của doanh nghiệp XKLĐ của mình để khi cần thiết

có thể giúp mình giải quyết những tranh chấp hoặc sự cố xảy ra.

- Cần tìm hiểu kỹ về những thủ tục cần thiết và đảm bảo tính hợp pháp cho việc

đi XKLĐ của mình. Khi trở về nước, người lao động phải thực hiện tốt những nghĩa vụ

khai báo, làm thủ tục cần thiết với cơ quan Nhà nước để nhập cảnh trở về quê hương.

- Gia đình phải thường xuyên gọi điện hỏi thăm, quan tâm, động viên người thân

của mình để bù đắp sự thiếu hụt tình cảm, tạo động lực làm việc và cùng nhau gìn giữ

hạnh phúc gia đình.

- Sau khi XKLĐ về, người lao động cần phải tích cực tìm kiếm việc làm cho bản

thân và sử dụng hợp lý khoản thu nhập mà bản thân dành dụm được trong thời gian

lao động ở nước ngoài để ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã nhà.

3.2.3. Giải pháp đối với các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động và

nhà môi giới

- Các doanh nghiệp, công ty môi giới cần kiểm tra chặt chẽ về sức khỏe và các

thủ tục xuất cảnh của người lao động tránh tình trạng người lao động không đủ sức

khỏe để đi làm việc, qua nước sở tại không thích nghi được với thời tiết khí hậu ở đó

gây ra hậu quả xấu.

- Thẩm định chất lượng hợp đồng, tuyển chọn những lao động được đào tạo và

có năng lực, kinh nghiệm làm việc trước khi đi.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm ở địa phương để

thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý LĐXK của doanh nghiệp, công ty.

-Thu tiền môi giới đúng quy định, báo cáo danh sách LĐXK cho Sở, Phòng Lao

Động TB&XH nơi doanh nghiệp định cư.

- Phải có trách nhiệm quan tâm đến nghĩa vụ và quyền lợi người lao động.

- Thực hiện đúng các cam kết như trong hợp đồng.
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PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Vạn Trạch là một xã có truyền thống về nông nghiệp, tỷ lệ hộ lao động nông

nghiệp còn rất lớn khoảng 80%, bình quân đất NN/khẩu là 600 m2 tương đối cao

nhưng do sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế không cao nên số hộ nghèo của xã

còn đông, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động, giảm nghèo và xóa nghèo là

một vấn đề nan giải cho các cấp các ngành và cả người dân địa phương. Vì vậy nắm

bắt chủ trương của Nhà Nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng xã Vạn Trạch,

chương trình giảm nghèo xuất khẩu lao động đã được Hội đồng nhân dân, Ủy ban

nhân nhân xã quan tâm chỉ đạo, người dân ở xã nhà cũng đã tìm đến con đường xuất

khẩu lao động để thoát nghèo.

Khác biệt so với các địa phương khác, là một xã có tỷ lệ lao động đi xuất khẩu

thứ 2 trong toàn huyện. Bình quân cứ 6 hộ trong xã lại có một hộ có lao động đi xuất

khẩu, tổng số lao động toàn huyện đi xuất khẩu lao động giai đoạn 2005 - 2012 đạt

1.458 người. Lao động đi xuất khẩu của xã tập trung chủ yếu ở lứa tuổi 26 đến 40 tuổi,

đây là nhóm tuổi đã lập gia đình và tỷ lệ nam giới đi xuất khẩu lao động (64,68%) cao

hơn nhiều so tỷ lệ nữ giới là 35,32%. Họ tập trung đi ở các nước như Malaysia, Đài

Loan, Nga, Ăngôla, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Trung Đông….

Từ việc đánh giá, phân tích và so sánh giữa các nhóm hộ, loại hộ có lao động

đang tham gia xuất khẩu lao động, đã đi xuất khẩu lao đông về nước. Cho thấy, xuất

khẩu lao động đã mang lại nhiều lợi ích cho địa phương, cho hộ gia đình có người đi

xuất khẩu lao động như xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc

làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho hộ gia đình, nâng cao trình độ chuyên môn

và ngoại ngữ cho người lao động...Tuy nhiên việc xuất khẩu lao động cũng mang đến

không ít những hệ lụy cho người dân như kinh tế gia đình giảm sút, nợ nần chồng chất,

cha mẹ già không được chăm sóc, con cái hư hỏng, quan hệ gia đình tan vỡ, mất trật tự

xã hội, tỷ lệ thất nghiệp tự nguyện tăng cao…Từ những thực tế nghiên cứu hoạt động

xuất khẩu lao động ở xã Vạn Trạch cho thấy, những năm tới xã cần có những biện pháp

thiết thực hơn nữa để khuyến khích lao động tham gia XKLĐ, đảm bảo sự phát triển
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bền vững nguồn lao động xuất khẩu, những hoạt động xuất khẩu phải có hiệu quả hơn

nữa, hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra với người lao động, để lao động vừa có

việc làm, có thu nhập cao mà gia đình lại bền vững, xã hội phát triển giàu mạnh.

2. Kiến nghị

 Đối với chính quyền địa phương

- Vạn Trạch là xã có số lượng người đi xuất khẩu lao động hằng năm nhiều,

nguồn vốn vay hỗ trợ từ NHCSXH huyện còn hạn chế vì vậy ở nhiều thời điểm hồ sơ

tồn đọng lớn, thời gian kéo dài gây khó khăn cho người đi xuất khẩu lao động. Đề nghị

NHCSXH tỉnh, Sở, Phòng LĐTB&XH có sự can thiệp, điều chuyển nguồn vốn để đáp

ứng nhu cầu của người vay đi xuất khẩu lao động ở huyện Bố Trạch nói chung cũng

như xã Vạn Trạch nói riêng.

- Để kiểm soát, quản lý tốt các doanh nghiệp, đơn vị về khai thác lao động xuất

khẩu lao động trên địa bàn xã, huyện đề nghị phòng chính sách lao động giới thiệu

thẳng về phòng LĐTB&XH để phòng có sự kiểm soát tốt hồ sơ doanh nghiệp trên cơ

sở đó nắm được hoạt động của doanh nghiệp về khai thác lao động trên địa bàn.

- Quan tâm hơn nữa trong việc mở các lớp dạy nghề tại địa phương, động

viên những gia đình có lao động đi xuất khẩu lao động, nhất là phải làm công tác tư

tưởng cho những người chồng, vợ ở nhà chăm sóc gia đình để tránh tình trạng “tan vỡ”

gia đình.

- Tạo điều kiện cho những lao động đã trở về nước để họ có công việc ổn định

như làm nghề tiểu thủ công nghiệp, làm nông nghiệp theo hình thức VAC, buôn bán…

 Đối với các hộ gia đình có lao động tham gia xuất khẩu lao động

- Động viên tinh thần cho người thân của mình để họ yên tâm làm việc ở nước ngoài.

- Sử dụng đồng vốn gửi từ nước ngoài về sao cho có hiệu quả nhất, không

chơi bời, cờ bạc…

- Nâng cao nhận thức về pháp luật, đặc biệt là Luật Người lao động Việt Nam

đang làm việc ở nước ngoài. Khuyến cáo rộng rãi đến người dân, khi có nhu cầu đi

làm việc ở nước ngoài thì người lao động cần liên hệ trực tiếp với Cục quản lý lao động

ngoài nước và Sở, Phòng LĐTB&XH địa phương, các công ty có chức năng xuất khẩu

lao động để tránh tình trạng bị lừa.
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ĐƠN VỊ QUY ĐỔI

1 thước 330m2

1 sào 500m2

1 ha 10.000m2

1 USD 20.800 VNĐ

1 TWD (Tiền Đài Loan) 630 VNĐ

1 KRW (Hàn Quốc Won) 189 VNĐ

1 AUD (Đồng Úc) 19.942 VNĐ

1 RM ( Ringgit Malaysia) 6.900 VNĐ



Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Nữ Minh Phương

SVTH: Hoàng Thị Lệ Thiết

PHIẾU ĐIỀU TRA ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐẾN MỨC

SỐNG HỘ GIA ĐÌNH XÃ VẠN TRẠCH TẠI THỜI ĐIỂM THÁNG 2/2013

Ngày điều tra:………………………….

1. Các thông tin về chủ hộ gia đình.

1.1. Họ và tên chủ hộ:……………………………… Nam (Nữ)…………………….....

1.2. Loại hộ:…………………………………………………………………………….

1.3. Địa chỉ của hộ:

- Thôn:……………. - Xã: Vạn Trạch

- Huyện: Bố Trạch - Tỉnh: Quảng Bình

1.4. Số nhân khẩu, lao động trong hộ.

- Số lượng nhân khẩu của hộ:…………….(người).

Nam:…………(người) Nữ:………(người)

- Số lao động trong hộ: …………….(người)

Nam:………..(người) Nữ:………(người)

2. Tình hình đất đai của hộ

ĐVT: m2

Loại đất
Trước khi có LĐ

đi XKLĐ

Sau khi có LĐ đi

XKLĐ

1. Đất ở và vườn

2. Đất làm dịch vụ

3. Đất nông nghiệp

4. Đất mua thêm do LĐXK gửi tiền về

5. Đất khác

Lý do tăng giảm diện tích đất: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Các thông tin về lao động đi XKLĐ của hộ.

3.1. Hộ có mấy người đi XKLĐ kể từ năm 2005:

Một  Hai  Ba
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Họ & tên:………………………Tuổi:……Nam(Nữ):…Trình độ chuyên môn:…………...

Họ & tên:………………………Tuổi:……Nam(Nữ):…Trình độ chuyên môn:…………...

Họ & tên:………………………Tuổi:……Nam(Nữ):…Trình độ chuyên môm:………….

3.2. Tên nước đến:

 Đài Loan  Hàn Quốc  Trung Đông

 Nga  Ăngôla Malaysia

Nước khác:…………………………...(ghi cụ thể tên nước)

3.3. Ngành nghề của lao động sau khi xuất khẩu sang các nước:

 CN & XD  Nông nghiệp  Phục vụ cá nhân và xã hội

3.4. Kinh phí để đi là bao nhiêu:

 30– 50 triệu  50-80 triệu  80-140 triệu  Trên 140

triệu

3.5. Nguồn kinh phí để đi XKLĐ:

 Tự có  Đi vay  Nguồn khác

3.6. Lương bao nhiêu triệu đồng một tháng:

 7-10 triệu  11-17 triệu  18-24 triệu

 25- 30 triệu  Trên 30 triệu
3.7. Bao lâu hoàn vốn:

 1- 6 tháng  7- 12 tháng  13 – 18 tháng  Trên 18 tháng

3.8. Mức độ thường xuyên gửi tiền về:

 Không bao giờ  Hiếm khi (1 – 2 lần /năm)

 Thỉnh thoảng (3-4 lần / năm)  Thường xuyên ( 6 – 12 lần/ năm)

3.9. Đi theo các kênh xuất khẩu:

 Tổ chức Môi giới  Bảo lãnh người thân  Kênh khác

3.10.  Nghề trước khi đi XKLĐ:

 Nông nghiệp  Thương mại – dịch vụ  Nghề khác
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3.11. Tình trạng hôn nhân trước khi đi XKLĐ:

 Chưa kết hôn  Đang kết hôn  Ly hôn

3.12. Lao động đi xuất khẩu đã về nước chưa:

 Đã về  Chưa về nước

Nếu lao động đã về nước thì trả lời tiếp các câu hỏi ở dưới, nếu chưa về thì đi đến trả lời

ở phần 5:

3.13. Thời gian đi xuất khẩu là bao lâu:

 Hai năm  Ba năm  Bốn năm  Trên bốn năm

3.14. Nghề sau khi đi XKLĐ về:

 Làm nghề cũ  Góp vốn, đầu tư kinh doanh  XKLĐ tiếp

 Làm việc ở công ty, xưởng sản xuất  Thất nghiệp

3.15. Tình trạng hôn nhân sau khi đi về:

 Chưa kết hôn  Đang kết hôn  Ly hôn

4. Tình hình thu nhập của hộ

ĐVT: 1000đ/tháng

Chỉ tiêu Trước khi có
LĐ đi XKLĐ

Sau khi có
LĐ đi XKLĐ Ghi chú

Thu từ nông nghiệp

Thu từ dịch vụ

Thu từ nước ngoài

Thu khác

5. Tình hình chi tiêu của hộ

ĐVT: 1000đ/tháng

Chỉ tiêu Trước khi có LĐ đi XKLĐ Sau khi có LĐ đi XKLĐ

1.Lương thực, thực phẩm

2.Chi cho giáo dục

3.Chi khám chữa bệnh

4.Chi cho giải trí

5. Chi khác

6. Theo gia đình việc đi XKLĐ có tác động gì đến cuộc sống của gia đình

6.1. Kinh tế gia đình:

 Giảm sút  Không thay đổi  Tăng lên từ 0 –

20%  Tăng 21 – 50%  Tăng trên 50%
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6.2. Mức sống gia đình:

 Giảm sút  Không thay đổi  Tăng lên từ 0 –

20%  Tăng 21 – 50%  Tăng trên 50%

6.3. Nguồn vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh:

 Giảm sút  Không thay đổi  Tăng lên từ 0 –

20%  Tăng 21 – 50%  Tăng trên 50%

6.4. Nâng cao trình độ cho người đi XKLĐ:

 Ngoại ngữ  Nghề nghiệp  Trình độ khác

6.5. Quan hệ gia đình, bố mẹ, vợ chồng, con cái:

 Tốt hơn  Xấu đi  Không thay đổi

6.6. Chức năng gia đình và vai trò của giới:

 Đảo lộn hoàn toàn  Thay đổi một chút  Không thay đổi

Ngoài ra tôi còn điều tra thêm những gia đình mà bố (mẹ) hoặc cả 2 cùng đi XKLĐ

hiện đang có con nhỏ (dưới 10 tuổi) với câu hỏi: “Cháu có muốn bố, mẹ cháu đi nước ngoài

không?”

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………




