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Đông Nam Á đang là khu vực nổi bật trên toàn cầu về quá trình di dân giữa các quốc gia.
Ở các nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), quá trình di dân vẫn đang
tiếp tục tăng dù tỉ lệ di dân nội bộ ở phần lớn các khu vực khác đã giảm. Người di trú từ
Campuchia, Lào, Myanma tìm đến Thái Lan để làm việc trong các ngành nghề nông nghiệp,
giúp việc nhà, xây dựng, chế tạo/chế biến. Người di dân Inđônêxia đến Malaixia để tìm các
công việc làm nông, giúp việc nhà. Trong khi đó, người Malaixia sang Xing-ga-po để tìm
việc, trong đó nhiều người còn đi về mỗi ngày qua Eo biển Johor để làm việc. Malaixia và
Thái Lan là hai trong số ít các nước đang phát triển hiện đã trở thành những điểm đến
chính của người di cư. Xing-ga-po (một điểm đến chính khác) và Philipin (một trong
những nước có nhiều người di dân nhất) là những nước có cơ chế quản lý di trú rất phức
tạp. Quá trình di dân trong khu vực dự kiến sẽ tăng do chương trình Cộng đồng Kinh tế
ASEAN bắt đầu tư năm 2015 chủ trương khuyến khích sự dịch chuyển tự do của lao động
chuyên môn, lành nghề trong khu vực.
Quá trình dịch chuyển này là hệ quả của việc khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh
tế nhanh và chênh lệch khá nhiều, đồng thời cũng góp phần vào sự sống còn của khu
vực trong thời gian tới. Chênh lệch trong nội bộ khối ASEAN là rất đáng kể: nước giàu
nhất trong khu vực giàu hơn nước nghèo nhất đến 25 lần. Độ tuổi trung vị của nước ASEAN
có dân số già nhất cao gần gấp đôi nước có dân số trẻ nhất. Ở một số nước, thiếu hụt
lao động đã nảy sinh trong khi những nước khác đang phải vất vả để tìm đủ việc làm cho dân
số trẻ và vẫn đang tăng của mình. Những nước như Xing-ga-po, Thái Lan, Việt Nam
hiện vẫn đang có lực lượng lao động sụt giảm trong khi Campuchia, Inđônêxia,
Lào, Myanma, Philipin dự kiến sẽ có lực lượng lao động tăng trong vòng 20 năm tới.
Mất cân đối cung cầu lao động sẽ thúc đẩy những người trong độ tuổi lao động đi tìm việc
làm ở những nước khác trong khu vực. Lao động di trú hiện đã có mức thu nhập
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cao hơn đáng kể nhờ sang nước khác làm việc. Mức lương bình quân ở Xing-ga-po, là nước
thu nhập cao, ít nhất cao hơn 5 lần so với các nước ASEAN khác, trong khi lao động di trú
Campuchia sang Thái Lan làm việc cũng kiếm được cao hơn gấp 3 lần. Kiều hối lao động di
trú gửi về nước giúp cải thiện cuộc sống của gia đình họ và cũng góp phần giảm nghèo. Lao
động di trú cũng mang về nước vốn, tri thức, kỹ năng khi hồi hương. Ở các nước tiếp nhận,
lao động di trú góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt của thị trường lao động, thúc đẩy sản
xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Tuy vậy, như báo cáo Di dân để tìm kiếm cơ hội cho biết, tiềm năng để thu được nhiều
lợi ích hơn nữa, cả đối với lao động di trú, gia đình họ, cũng như cả đất nước họ và quốc gia
mà họ đến làm việc vẫn chưa dừng ở đó. Trong khối ASEAN, do chính sách chưa phù hợp,
thể chế kém hiệu quả trong quản lý di trú mà chưa tận dụng được hết những cơ hội có
được. Đó là những trở ngại phát sinh từ các khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng của
những hộ nghèo nhất, thiếu thông tin về việc làm, cũng như chi phí cao trong tuyển dụng.
Hạn chế trong chính sách di trú và yếu kém trong cơ chế quản lý di trú đang là những thủ
phạm chính. Hậu quả là, nhiều lao động di trú tiềm năng, thường là những người nghèo
nhất, yếu thế nhất, không thể xuất cảnh trong khi số khác tìm đến những kênh phi chính
thức, mà thường cũng chứa đựng nhiều hiểm nguy, để tránh chi phí cao của các con đường
chính quy, an toàn.
Báo cáo Di dân để tìm kiếm cơ hội cũng đề xuất một số giải pháp chính sách để giảm
bớt những rào cản này, đem lại lợi ích cho cả nước xuất khẩu lao động và nước tiếp nhận.
Giải pháp bao gồm cung cấp thông tin cho lao động di trú về các cơ hội việc làm, tổ chức
các chương trình định hướng cho lao động di trú để bổ sung kinh nghiệm khi làm việc ở
nước ngoài, khớp nối giữa bộ máy tiếp nhận người di trú với nhu cầu của thị trường lao
động. Tựu chung, báo cáo nêu luận điểm các nước tiếp nhận cần hướng tới xây dựng
những cơ chế quản lý di trú thích ứng với nhu cầu của nền kinh tế nước mình cũng như
phù hợp với các chính sách trong nước. Về phần mình, các nước xuất khẩu lao động cần
tìm được sự cân bằng giữa việc bảo vệ cho người đi xuất khẩu lao động và các đòi hỏi về
duy trì tăng trưởng kinh tế.
Báo cáo chỉ ra rằng đã đến lúc các quốc gia Đông nam Á cần bảo đảm để chính sách di
trú của mình đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh tế ngày càng tăng của khu vực. Sự ra đời của
Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015 là một bước tiến đáng kể hướng tới hội nhập khu vực
sâu rộng hơn và cũng bao hàm những giải pháp khuyến khích dịch chuyển lao động trong
khu vực. Tuy nhiên, như đã trình bày trong báo cáo Di dân để tìm kiếm cơ hội, chúng ta cần
những giải pháp táo bạo hơn nữa để hiện thực hóa những lợi ích to lớn hơn cho bản thân
người lao động di trú cũng như cả nước xuất khẩu lẫn nước tiếp nhận lao động.
Sudhir Shetty
Chuyên gia Kinh tế trưởng
Khu vực Đông Á – Thái Bình Dương
Nhóm Ngân hàng Thế giới

Michal Rutkowski
Giám đốc Cấp cao
Ban Bảo trợ xã hội – Việc làm Toàn cầu,
Nhóm Ngân hàng Thế giới
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Báo cáo này do nhóm soạn thảo gồm thành viên từ Ban Bảo trợ xã hội – Việc làm và Ban
Thương mại – Cạnh tranh Toàn cầu của Ngân hàng Thế giới thực hiện. Đứng đầu nhóm là
ông Mauro Testaverde, với các thành viên gồm các ông bà Claire Hollweg, Harry Moroz,
Achim Schmillen. Các thành viên Jesse Doyle, Çağlar Özden, Farhan Samanani, Michele
Tuccio, Soonhwa Yi, Claudia Zambra tham gia đóng góp cho công trình. Tài liệu bổ trợ cho
báo cáo do các ông bà Claire Hollweg, Harry Moroz, Farhan Samanani, Michele Tuccio,
Claudia Zambra biên soạn, cùng với một khảo sát lấy ý kiến được nhóm chuyên gia thuộc
quản lý của ông Carl Patrick Hanlon, với thành viên gồm các ông bà Sharon Felzer, Bồ Thị
Hồng Mai, Livia Pontes Fialho, Diana Ya-Wai Chung, Jane Zhang thực hiện và phân tích.
Nhóm báo cáo xin cảm ơn ông Truman Packard đã tham gia hướng dẫn trong giai đoạn
đầu thực hiện báo cáo, và xin cảm ơn ông Manolo Abella đã có những đóng góp hữu ích.
Nhóm xin cảm ơn bà Wendy Cunningham đã có những ý kiến đóng góp, hỗ trợ chi tiết. Xin
cảm ơn ông Ahsan Butt đã có những hỗ trợ nghiên cứu quý báu. Báo cáo cũng có được
những đóng góp hữu ích thông qua thảo luận với đại diện của ILO, IOM, cũng như tham
vấn với các cán bộ của Ngân hàng Thế giới trong hội nghị tổ chức tháng 11/2015 tại Bắc
Kinh. Nhóm báo cáo cũng xin cảm ơn các văn phòng quốc gia của Ngân hàng Thế giới đã
giúp đỡ nhóm thu thập những số liệu cần thiết cho nghiên cứu. Nhóm xin cảm ơn ông Felix
Schmieding (Chương trình Phát triển LHQ) đã giúp thu thập số liệu của Myanma.
Trong quá trình soạn thảo báo cáo, nhóm nhận được những ý kiến sâu sắc và tư liệu hữu
ích từ các ông bà sau: Samik Adhikari, Andras Bodor, Laurent Bossavie, Yoonyoung Cho,
Gabriel Demombynes, Anastasiya Denisova, Camilla Holmemo, Manjula Luthria, Mattia
Makovec, Rafael Munoz Moreno, Darian Naidoo, Philip O’Keefe, Michael Packard, Ririn
Purnamasari, Frederico Gil Sander, Rebekah Lee Smith, Nikola Spatafora, Brasukra
Gumilang Sudjana, Mathis Wagner, Dewen Wang, Maria Monica Wihardja.
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Công trình được thực hiện dưới sự hướng dẫn chung của các ông Sudhir Shetty và Jehan
Arulpragasam. Nhóm báo cáo cũng xin cảm ơn các cán bộ của Ban thư ký ASEAN đã tham
gia những buổi thảo luận xây dựng trong giai đoạn xây dựng đề cương. Nhóm xin cảm ơn
những ý kiến tư vấn quý báu của hai chuyên gia bình duyệt trong giai đoạn xây dựng đề
cương là ông Ahmad Ahsan và bà Manjula Luthria, cũng như ba chuyên gia bình duyệt
trong giai đoạn thẩm định là bà Manjula Luthria, ông Saiyed Shabih Ali Mohib và bà
Elizabeth Ruppert Bulmer. Xin cảm ơn bà Maya Razat và Cecile Wodon đã có những hỗ trợ
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Sự dịch chuyển hiện nay của lao động ở Đông Nam Á
Di dân ở khu vực Đông Nam Á đang là một vấn đề ngày càng có tầm quan trọng lớn.
Các nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có người di cư khắp
nơi trên thế giới nhưng cũng là điểm đến quan trọng của người di cư trong khu vực.
Các nước ASEAN hiện cung cấp 8% tổng số người di cư trên thế giới, so với 6% của năm
1995. Những nước này tuy chỉ tiếp nhận 4% tổng số người di cư trên thế giới nhưng quá
trình di dân trong nội bộ khu vực đã tăng mạnh. ASEAN là một trong số ít các khu vực trên
thế giới có tỉ lệ di dân trong khu vực tăng từ năm 1995 đến 2015 (Hình O.1). Vì thế mà
những nước như Malaixia, Xing-ga-po, Thái Lan đã trở thành những trung tâm di dân của
khu vực (Hình O.2, cột a). Ba nước này hiện có 6,5 triệu người di dân trong khối ASEAN,
chiếm tới 96% tổng số người di dân. Campuchia, Inđônêxia, CHDCND Lào, Malaixia,
Myanma là những nước có người người đi di cư nhất trong khu vực (Hình O.2, cột b).
Lao động di trú đi khắp khu vực Đông Nam Á để tìm kiếm cơ hội kinh tế. Đa phần người
di trú trong khu vực là lao động phổ thông và thường là người nhập cư bất hợp pháp, đi tìm
những công việc có mức lương cao hơn. Cơ hội việc làm tồn tại dưới nhiều dạng. Campuchia
được biết đến là nước chuyển xuất khẩu lao động, nhưng Việt Nam cũng có nhiều người di
dân ở khu vực dọc đường biên giới dài với Campuchia để tìm các công việc ngư nghiệp và
xây dựng (MMN và AMC 2013). Philipin không chỉ là nước có nhiều người di dân sang khu
vực Trung Đông và Mỹ mà còn là nước xuất xứ của khoảng 1/4 các thủy thủ đoàn trên toàn
thế giới (IOM 2013). Lao động Malaixia đi về hàng ngày qua Eo biển Johor để sang Xingga-po làm việc. Tuy phần lớn người di dân trong khu vực là lao động trình độ thấp nhưng
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H Ì N H O. 1
Thay đổi trong tỉ lệ di dân trong khu vực, 1995-2015
ASEAN
Đông Á - TBD
Trung Đông & Bắc Phi
Mỹ Latinh – Caribê
Bắc Mỹ
Châu Âu & Trung Á
Hạ Xahara Châu Phi
Nam Á
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% thay đổi
Nguồn: LHQ 2015a.
Chú thích: ASEAN = Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á.

H Ì N H O. 2
Tỉ lệ phân bổ di dân trong ASEAN, 2015
a. Theo nước đến

b. Theo nước đi

Myanmar (33%)
Thái Lan (55%)
Inđônêxia (18%)

ASEAN
Malaixia (22%)
Xing-ga-po (19%)
Brunei Darussalam (1%)
Cam-pu-chia (1%)
Inđônêxia (1%)
Việt Nam (1%)
Lào PDR (0%)
Philippines (0%)
Myanmar (0%)

ASEAN

Malaysia (17%)
Lào PDR (14%)
Cam-pu-chia (12%)
Việt Nam (2%)
Xing-ga-po (2%)
Thailand (2%)
Philippines (1%)
Brunei Darussalam (0%)

Nguồn: LHQ 2015a.

Malaixia và Xing-ga-po cũng có các chương trình đặc biệt để thu hút lao động trình độ cao
trên khắp thế giới.
Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ đi sâu vào ảnh hưởng của di trú đến cuộc sống của người
lao động, những vấn đề mà người lao động gặp phải khi di dân để tìm kiếm cơ hội, cũng
như các giải pháp để tháo gỡ những trở ngại này. Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh
tế ở khu vực Đông Nam Á đồng nghĩa với việc luôn có những cơ hội lớn để người lao động
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tìm được những công việc tốt hơn, có mức lương cao hơn. Báo cáo sẽ trình bày nguyên
nhân khiến người lao động không phải lúc nào cũng tận dụng được những cơ hội trên,
những gì lao động để mất khi không tận dụng được cơ hội, và những chính sách có tiềm
năng giúp lao động tăng tiếp cận cơ hội.

Các chủ đề xuyên suốt của báo cáo
1.

Các nước ASEAN tuy có số lượng đáng kể người di trú trên thế giới, nhưng cũng là
những điểm đến quan trọng đối với người di trú trong khu vực.

2.

Những làn sóng di dân lớn trong nội bộ ASEAN là kết quả của sự chênh lệch kể về
trình độ phát triển kinh tế trong khu vực.

3.

Dịch chuyển lao động quốc tế và trong nước ở ASEAN do có chi phí đáng kể nên khiến
người lao động bị hạn chế khi muốn chuyển chỗ làm, ngành nghề, địa điểm.

4.

Tác động của di dân trong khu vực nhìn chung là tích cực, tuy một số đối tượng cũng
chịu thiệt hại, đồng thời chính sách trong nước sẽ đóng vai trò quan trọng đối với
những tác động tạo ra.

5.

Nếu có thể làm cho sự dịch chuyển lao động giữa các nước ASEAN và trong từng nước
ít tốn kém hơn thì sẽ nâng cao được phúc lợi cho người lao động ASEAN.

6.

Yếu kém trong bộ máy quản lý di trú làm tăng chi phí dịch chuyển lao động quốc tế,
nhưng bằng cách cải cách chính sách, ta có thể giải quyết những vấn đề này.

Phần còn lại của mục khái quát nội dung này có bố cục như sau: Sau khi bàn về những
bước đi mà các quốc gia thành viên ASEAN đã thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho
dịch chuyển lao động trong bối cảnh hội nhập kinh tế, phần khái quát sẽ: (1) trình bày vì
sao hạ rào cản đối với dịch chuyển lao động sẽ nâng cao được phúc lợi cho người lao động;
(2) tìm hiểu xem những cải thiện này sẽ biểu hiện dưới hình thái nào; (3) thảo luận vắn tắt
về các xu hướng dịch chuyển lao động quốc tế ở các nước ASEAN; (4) chỉ tên những rào
cản đang cản trở dịch chuyển lao động. Cuối cùng, mục khái quát nội dung sẽ kết thúc bằng
phần bàn về các chính sách để giảm rào cản đối với quá trình dịch chuyển lao động quốc tế.

Dịch chuyển lao động là một phần quan trọng
trong hội nhập kinh tế của ASEAN
Thông qua một loạt các hiệp định trên nhiều lĩnh vực, từ thuế quan đến thống nhất hợp
chuẩn một thị trường khu vực Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), khối luôn theo đuổi
chính sách hội nhập. Phần nào nhờ những nỗ lực này mà mức thuế quan trong khu vực đã
giảm đáng kể, đồng thời tỷ trọng thương mại của khu vực trên thế giới đã tăng từ 17% năm
1990 lên khoảng 25% hiện nay (OECD 2016). Tuy nhiên, quá trình hội nhập trong khu vực
vẫn chưa đầy đủ. Các rào cản phi thuế quan vẫn là một vấn đề đáng kể, trong khi về thương
mại dịch vụ, các nước ASEAN có thể nói vẫn chưa có mức độ mở cửa thông thoáng lẫn
nhau hơn so với các nước khác ngoài khối (Ban Thư ký ASEAN, Ngân hàng Thế giới 2015;
OECD 2016). Thực ra, theo các nghiên cứu gần đây, chính việc hội nhập chưa đầy đủ lại
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đang là yếu tố kéo lùi ASEAN. Nếu xóa bỏ được những rào cản còn lại đối với quá trình hội
nhập thì sẽ làm tăng đáng kể tổng sản phẩm quốc nội (GDP), xuất khẩu và tổng lượng việc
làm, cũng như đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu của một số quốc gia (ILO, ADB 2014).
Lợi ích dành cho người lao động lớn đến mức nào từ những cơ hội tạo ra nhờ tiếp tục
hội nhập sẽ tùy thuộc phần nào vào việc người lao động được tự do di chuyển đến mức nào.
Người lao động phải được di chuyển giữa các công việc, ngành nghề và thậm chí là quốc gia
để tận dụng được các cơ hội kinh tế mới. Tuy nhiên, rào cản đối với dịch chuyển lao động
đang khiến sự dịch chuyển trên trở nên tốn kém. Đó là những rào cản từ việc phải mất
nhiều thời gian để tìm việc, chênh lệch về trình độ khi mà kỹ năng của người lao động
không đồng đều hoàn toàn giữa các doanh nghiệp, nghề nghiệp hay lĩnh vực, những chính
sách việc làm cứng nhắc như các luật định bảo vệ người lao động, cơ chế quản lý di trú chặt
chẽ, cũng như chi phí tuyển dụng cao. Nếu không có những rào cản này thì người lao động
sẽ được tự do chuyển việc để có được mức lương cao hơn. Thay vào đó, người lao động
đành phải bỏ những công việc lương cao vì chênh lệch lương không khỏa lấp được những
rào cản đi kèm (Hollweg và các tác giả khác, 2014).
Các quốc gia thành viên ASEAN đã có một số biện pháp giảm rào cản đối với dịch
chuyển lao động trong nỗ lực thúc đẩy hơn nữa hội nhập khu vực sâu rộng (Hình O.3).
Hiệp định khung về Dịch vụ ASEAN năm 1995 quy định về dịch chuyển tạm thời lao động
chuyên môn có tay nghề giữa các nước. Các cam kết về dịch chuyển lao động sau này được
tập hợp lại trong Hiệp định ASEAN về sự Dịch chuyển của Thể nhân. Một trong 5 nội dung
trọng tâm của AEC, với định hướng về một thị trường khu vực, chính là tự do dịch chuyển
lao động có tay nghề, song song với tự do dịch chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, cũng như
tự do hóa dòng vốn. Khi công khai định hướng cho AEC trong Tuyên bố về Hiệp ước
ASEAN II năm 2003, các quốc gia thành viên ASEAN cam kết “tạo điều kiện thuận lợi cho
sự dịch chuyển của doanh nhân, lao động có tay nghề, nhân tài” nhằm tăng cường hội nhập
kinh tế. Kế hoạch tổng thể AEC 2007 đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu này,

H Ì N H O. 3
Giải pháp của ASEAN để tạo thuận lợi cho dịch chuyển lao động, 1995-2015
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Bảo vệ, Khuyến
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• Hội nghị 8

• Ký Hiệp định
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Đầu tư Toàn diện
ASEAN

Chú thích: ASEAN = Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á; AEC = Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
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trong đó có việc giản tiện hóa việc cấp thị thực, giấy phép lao động, cũng như hợp tác để
hợp quy, hợp chuẩn trình độ lao động. Kế hoạch tổng thể AEC 2025 xác định giảm thiểu,
chuẩn hóa các quy định về hồ sơ, tăng cường công nhận chung bằng cấp chuyên môn.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện các cam kết khu vực liên quan đến dịch chuyển lao động
vẫn còn hạn chế. Các thỏa thuận công nhận chung, trong đó nhiều nước đồng ý công nhận
các bằng cấp chuyên môn, tạo thuận lợi cho việc dịch chuyển của lao động chuyên môn
trong những lĩnh vực liên quan, là những bước tiến lớn của AEC trên con đường này. Các
thỏa thuận còn khá hạn chế về phạm vi điều chỉnh, hiện chỉ mới áp dụng cho các ngành
nghề bác sỹ, nha sỹ, điều dưỡng, kỹ sư, kiến trúc sư, kế toán, người làm nghề du lịch, vốn
chỉ chiếm khoảng 5% số lượng việc làm của các nước ASEAN (Batalova, Shymonyak,
Sugiyarto 2017). Ở các nước vẫn tồn tại những thủ tục xét chọn, chứng nhận khá rườm rà,
kể cả đối với những ngành nghề trên. Điều cuối cùng và có lẽ cũng là quan trọng nhất là
quy định về di dân của các quốc gia thành viên vẫn có giá trị tối cao, nghĩa là quyết định cấp
bao nhiêu thị thực lao động, loại nào; chấp nhận hay từ chối đơn xin cấp thị thực vẫn sẽ là
quyền của từng quốc gia thành viên ASEAN. Lấy ví dụ, Thái Lan hiện cấm người nhập cư
làm việc trong 39 ngành nghề, như xây dựng, kế toán, kiến trúc, là những nghề đã có trong
thỏa thuận công nhận chung.
Hơn nữa, AEC do chú trọng vào lao động nhập cư trình độ cao mà không quan tâm đến
đa số người di trú ở ASEAN là những lao động trình độ thấp và thường là người nhập cư
không giấy tờ. AEC chưa có kế hoạch nới lỏng quy định nhập cư lao động tay nghề thấp hay
trung bình, dù đã có một số đối thoại khu vực. Trong Tuyên bố Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền
của Lao động di trú 2007 (Tuyên bố Cebu về Lao động di trú), các quốc gia thành viên
ASEAN đã nhất trí đề cao nhân phẩm của người lao động nhập cư, kể cả những người
không có giấy tờ, cũng như quy định về nghĩa vụ của các quốc gia tiếp nhận, xuất xứ và
chính bản thân ASEAN. Diễn đàn ASEAN về Lao động di trú được tổ chức nhằm đẩy mạnh
công tác triển khai, với sự tham dự của đại diện các quốc gia thành viên, người sử dụng lao
động, người lao động và các tổ chức xã hội (Nhóm công tác Chuyên đề RCM Châu Á – Thái
Bình Dương 2015). Tuy nhiên, Tuyên bố Cebu không phải là văn bản ràng buộc, trong khi
công cụ để bảo vệ lao động nhập cư nêu trong văn kiện vẫn chưa được thông qua (Nhóm
công tác Chuyên đề RCM Châu Á – Thái Bình Dương 2015; Martin, Abella 2014).

Giảm rào cản dịch chuyển lao động sẽ có lợi
cho lao động của khu vực
Giảm rào cản đối với dịch chuyển lao động trong ASEAN sẽ nâng cao phúc lợi cho người
lao động nhờ hội nhập kinh tế. Các mô hình hội nhập thương mại thường mặc nhiên cho
rằng người lao động có khả năng di chuyển tự do giữa các công việc vì hội nhập đem lại
những cơ hội kinh tế mới. Tuy nhiên, nỗ lực của người lao động nhằm đối phó với các ‘cú
sốc’ thương mại có thể bị phá hỏng bởi một loạt các rào cản (Hollweg và tác giả khác 2014).
Nhận thức được những rào cản này để lồng ghép chúng vào các mô hình hội nhập thương
mại sẽ cho ta bức tranh toàn diện hơn về tác động của hội nhập đến người lao động. Các
mô hình kinh tế trong báo cáo này cho thấy hội nhập thương mại có tác động dương khá
lớn đối với tất cả các nước ASEAN nếu giảm được các rào cản dịch chuyển đối với lao động
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H Ì N H O. 4
Ước tính thay đổi về phúc lợi trong bối cảnh hội nhập thương mại ASEAN,
phân theo quốc gia
b. Hạ rào cản dịch chuyển cho mọi đối tượng lao
động so với chỉ hạ rào cản đối với lao động có tay nghề
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a. Hạ rào cản dịch chuyển đối với lao động trình độ
cao so với không hạ rào cản

Nguồn: Hollweg 2016.

lành nghề, đúng như định hướng hiện thời của AEC.1 Tính cả khu vực, phúc lợi của người
lao động sẽ tăng 14% nếu hạ được những rào cản này (Hình O.4a). Khi rào cản dịch chuyển
lao động giảm, người lao động sẽ có thể tìm được mức lương cao hơn, khai thác được
những cơ hội việc làm mới, có nhiều phương án để tìm đến những cơ hội việc làm mới hơn.
Phúc lợi của người lao động sẽ được nâng cao hơn nữa ở khắp các nước ASEAN nếu hạ
được các rào cản di biến động cho mọi lao động. Tính toàn khu vực, phúc lợi của người lao
động sẽ tăng 29% nếu hạ được rào cản di biến động đối với mọi đối tượng lao động thay vì
chỉ cho các lao động tay nghề cao (Hình O.4b).
Mức tăng phúc lợi thể hiện dưới nhiều hình thức. Một loạt các nghiên cứu về tác động của
di dân đối với tình hình của thị trường lao động cho ta những ví dụ cụ thể về ảnh hưởng của
quá trình dịch chuyển lao động đối với phúc lợi của người lao động ở các nước lao động nhập
cư, lao động của những nước có lao động di trú, cũng như bản thân người lao động di trú.
Trước hết, di trú có thể có tác động tích cực đến việc làm và mức lương của người lao
động ở các nước lao động đến, dù những tác động này thường nhỏ. Phần lớn bằng chứng
từ các nước thu nhập cao đều nhận thấy di dân chỉ có tác động nhỏ đến tình hình thị
trường lao động của lao động trong nước (Docquier, Özden, Peri 2014; Longhi, Nijkamp,
Poot 2010). Kết quả ở khu vực Đông Á cũng thường là nhỏ, dù một số trường hợp đã có
những tác động khá lớn. Ví dụ, ở Malaixia, cứ 10 người nhập cư đến một bang sẽ dẫn đến
việc có thêm 5 người địa phương có việc làm vì người lao động Malaixia sẽ chuyển đến bang
đó (Del Carpio và đồng nghiệp 2015). Tác động của di dân đến mức lương ở mức nhỏ và
theo hướng tích cực đối tượng lao động địa phương, nhưng lớn hơn và tiêu cực đối với lao
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động nhập cư hiện thời (Özden, Wagner 2016). Ở Malaixia, lao động nhập cư rẻ có lẽ đã
làm hạ chi phí sản xuất, dẫn đến tăng sản lượng, từ đó cần sử dụng thêm lao động.
Tuy vậy, một số đối tượng lao động địa phương ở các nước lao động đến, nhất là lao
động trình độ thấp, có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực từ di dân, dù những ảnh hưởng này
thường nhỏ và có thể là kết quả của một thị trường lao động thiếu linh hoạt. Nhìn chung,
lao động tay nghề thấp có trình độ tương đương với lao động nhập cư sẽ có nguy cơ cao
hơn, chịu ảnh hưởng ít tích cực hay tiêu cực hơn. Ở Thái Lan, tác động của di dân đến
mức lương là tương đối tiêu cực đối với những lao động địa phương ít học vấn, nhưng lại
là tích cực đối với những người có học vấn cao hơn (Hình O.5). Các chính sách của thị
trường lao động trong nước có thể là lý do gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với lao
động địa phương. Thị trường lao động cứng nhắc, đặc trưng bởi các luật định bảo vệ
người lao động chặt chẽ, như quy định về sa thải, tuyển dụng tạm thời, cho thôi việc hàng
loạt, có thể khiến lao động khó chuyển việc làm, chỗ làm, cũng như địa phương hơn để
thích ứng và có được lợi ích từ sự hiện diện của lao động nhập cư (Angrist, Kugler 2003;
D’Amuri, Peri 2014).
Thứ hai, lao động không di trú sẽ hưởng lợi vì di cư thường làm tăng mức lương ở nước
có lao động di trú. Di trú đáng kể có thể dẫn đến thu hẹp nguồn cung lao động, từ đó giảm
bớt cạnh tranh, nâng cao mức lương cho những lao động không di trú. Ở Mêhicô, cứ giảm
10% lao động trong một nhóm trình độ nhất định do di trú thì sẽ tăng được mức lương
bình quân khoảng 4% (Mishra 2007). Tác động tương tự cũng phát hiện được ở Hônđurát,
Mônđôva, Ba Lan, Puéctô Ricô (Mishra 2014).
Thứ ba, chính người lao động nhập cư cũng được hưởng lợi từ di trú do những chênh
lệch đáng kể về mức lương giữa các nước ASEAN, từ đó tạo cơ hội cho lao động của những
nước có mức lương thấp hưởng lợi đáng kể khi chỉ cần chuyển qua bên kia biên giới
(Hình O.6). Mức lương tháng bình quân của Xing-ga-po năm 2013 là 3.694 US$, cao hơn của
H Ì N H O. 5
Thay đổi mức lương của lao động Thái Lan do tăng gấp đôi quy mô lực lượng lao động nhập
cư ở 5 tỉnh có nhiều người nhập cư
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Nguồn: Lathapipat 2014.
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H Ì N H O. 6
Mức lương tháng bình quân của các nước ASEAN năm 2013

Lương tháng bình quân (US$)
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Nguồn: ILO 2014.
Chú thích: Năm xem xét là 2013 đối với tất cả các nước, trừ Campuchia là năm 2012. ASEAN = Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á.

Campuchia tới 30 lần. Mức lương tháng bình quân của Malaixia cao gấp 3 lần Inđônêxia,
Philipin, Việt Nam.
Ngay cả những thành viên gia đình không di dân cũng được hưởng lợi nhờ nhận được
kiều hối để tăng ngân sách và giảm nghèo. Năm 2015 có khoảng 62 tỉ US$ được chuyển về
các nước ASEAN. Tổng lượng kiều hối bằng với 10% GDP của Philipin, 7% của Việt Nam,
5% của Myanma và 3% của Campuchia (Hình O.7). Kiều hối giúp các nước giảm nghèo.
Khi nghiên cứu 71 nước thu nhập thấp và trung bình, Adams và Page (2005) ước tính kiều
hối cứ tăng 10% sẽ giảm được tỉ lệ hộ nghèo 3,5%. Ở Philipin, những hộ gia đình đưa được
người nhà đi nước ngoài có cơ hội thoát nghèo cao gấp 2 hay 3 lần (Ducanes 2015). Những
tác động tích cực tương tự cũng có ở Inđônêxia và Việt Nam (Adams, Cuecuecha 2014;
Nguyễn 2008).
Ngoài việc làm lợi trực tiếp cho người lao động, di dân quốc tế còn có tác động tích cực
rộng khắp đến toàn bộ các nền kinh tế. Tác động của di dân đối với tăng trưởng kinh tế là
đáng kể vì quyết định những đối tượng hưởng lợi từ di dân có bù đắp được cho những
người bị thiệt hại từ di dân hay không (Felbermayr, Kohler 2009). Phần lớn các bằng chứng
từ ASEAN đều cho thấy di trú có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Chẳng hạn, ở
Malaixia, các nghiên cứu mô phỏng nhận thấy cứ 10% thực tăng về số lao động nhập cư phổ
thông sẽ tăng được GDP thực tế 1,1% (Ahsan và tác giả khác 2014). Ở Thái Lan, phân tích
gần đây cho thấy nếu không có người nhập cư trong lực lượng lao động thì GDP sẽ giảm
0,75% (Pholphirul, Kamlai, Rukumnuaykit 2010). Tuy bằng chứng về tác động của di dân
lên năng lực sản xuất của ASEAN còn chưa rõ ràng nhưng cũng không có bằng chứng chắc
chắn nào cho thấy lao động phổ thông nhập cư có ảnh hưởng tiêu cực. Trong một số trường
hợp, người nhập cư có thể nói còn tạo điều kiện cho việc nâng cao trình độ địa phương, ví
dụ như ở Malaixia, những trào lưu nhập cư đáng kể đã khiến trình độ học vấn tăng nhanh.
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H Ì N H O. 7
Tỉ lệ kiều hối gửi về nước trên GDP của các nước ASEAN năm 2015
12
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Nguồn: Bảng tổng hợp tình hình Kiều hối Song phương (cơ sở dữ liệu) của Ngân hàng Thế giới.

Tuy có một số lo ngại về việc có thể xảy ra ảnh hưởng tiêu cực do “chảy máu chất xám”
ở các nước có người di trú nhưng những ảnh hưởng này có thể đã bị thổi phồng và cũng bị
lấn át bởi hiện tượng “tuần hoàn chất xám”. Tỉ lệ di cư của lao động trình độ cao của một số
nước ASEAN là khá cao, ở Campuchia và Lào là 15%, và khoảng 10% ở Việt Nam và Xingga-po. Việc những người có trình độ cao này di cư thường bị coi là gây tốn kém vì nước xuất
xứ phải trả chi phí đào tạo nhưng trình độ đào tạo đó lại được sử dụng ở nước ngoài, làm
cạn kiện nguồn vốn con người cần thiết để tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, có một số lý do
khi nói ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng ‘chảy máu chất xám’ có thể đã bị cường điệu hóa
cũng như vì sao ‘tuần hoàn chất xám’ lại là một cụm từ chính xác hơn để mô tả về hiện
tượng di cư của người có trình độ cao. Một là, lao động di trú trình độ cao có mô hình giáo
dục, kinh nghiệm làm việc, di cư phức tạp, phi tuyến tính, trong đó các kinh nghiệm đào
tạo và làm việc diễn ra bên trong và bên ngoài nước khai sinh (Özden, Phillips 2015).
Thứ hai, lao động di trú trình độ cao có thể khuyến khích việc hình thành nguồn vốn con
người ở nước xuất xứ nhờ khuyến khích tâm lý muốn quay lại với việc học mà ở nước ngoài
thường phổ biến hơn, cũng như khuyến khích người không di trú đầu tư hơn vào học hành.
Các nghiên cứu nhận thấy điều này đúng cho một số nhưng không phải là toàn bộ các nước
ASEAN (Beine, Docquier, Rapoport 2008). Sau cùng, người di trú sẽ tiếp tục giữ liên hệ với
nước xuất xứ, qua đó sẽ giúp giảm chi phí chuyển giao tri thức, ý tưởng, nguồn vốn, dẫn tới
tăng giao thương, nâng cao làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài, cải thiện thể chế (Docquier,
Rapoport 2012).

Người lao động vẫn đối mặt với những chi phí di trú đáng kể
Chênh lệch về kinh tế của ASEAN đồng nghĩa với việc sẽ có những cơ hội đáng kể để lao
động di trú tìm việc làm. Nhiều nước ASEAN đã góp phần vào sự tăng trưởng ấn tượng của
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khu vực, nhưng những chênh lệch lớn trong khu vực về thu nhập và mức độ già hóa dân số
vẫn tồn tại, khiến di dân bên trong ASEAN trở thành một giải pháp hấp dẫn. Như đã nêu,
mức lương tháng bình quân của Xing-ga-po cao hơn tới 30 lần của Campuchia (ILO 2014).
Chênh lệch trong khu vực về GDP đầu người hiệu chỉnh theo sức mua cũng lớn không
kém: ở tất cả 10 hàng lang di dân lớn nhất ASEAN trừ một nơi, GDP đầu người của nước
lao động đến ít nhất cao gấp đôi của nước xuất xứ (Hình O.8). Mức độ già hóa dân số khác
nhau cũng ảnh hưởng đến sự dịch chuyển lao động tìm việc ở ASEAN. Dân số trong độ tuổi
lao động của Xing-ga-po, Thái Lan và cả Malaixia sẽ giảm trong mấy thập kỷ tới, từ đó mà
tạo ra cơ hội việc làm cho người nhập cư từ những nước có dân số trẻ hơn. Chẳng hạn, năm
2015, độ tuổi trung vị của Xing-ga-po và Thái Lan cao hơn tất cả các nước chủ yếu có người
di cư đến hai nước này (Hình O.9).
Tuy nhiên, các rào cản dịch chuyển lao động trong khu vực vẫn hạn chế gia tăng phúc
lợi nhờ di dân do ngăn cản một số người muốn di cư tìm việc làm, cũng như khiến một
số đối tượng khác tìm cách di dân theo con đường phi chính thức. Sự tốn kém của di dân
quốc tế đồng nghĩa với việc những hộ nghèo nhất không có đủ điều kiện để di dân. Các
thủ tục di dân thường rất rườm rà, đòi hỏi nhiều thời gian, nguồn lực, khiến người di trú
tìm đến những kênh phi chính thức. Trong những trường hợp này, người di trú sẽ tránh

H Ì N H O. 8
Tỉ số GDP đầu người giữa nước lao động đến và nước xuất xứ của 10 hành lang di dân lớn
nhất ASEAN năm 2015
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Nguồn: UN 2015a; Chỉ số Phát triển Thế giới (cơ sở dữ liệu).
Chú thích: Đường nằm ngang chỉ sự ngang bằng giữa GDP đầu người của nước lao động đến và nước xuất xứ, tính theo tương đương
sức mua (Đôla quốc tế không đổi năm 2011).
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H Ì N H O. 9
Độ tuổi trung vị của các hàng lang di trú lớn ở ASEAN năm 2015
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Thái Lan

Nguồn: LHQ 2015b.

được việc phải mất quá nhiều thời gian, tiền bạc bằng cách vượt biên qua con đường
không chính thức, vào nước khác làm việc nhưng không có thị thực lao động, hay lưu trú
quá thời hạn của giấy phép lao động. Nam giới Inđônêxia di cư đến Malaixia thông qua
các kênh phi chính thức thường cần ít thời gian hơn để di trú và cũng phải chi ít tiền hơn
những người di dân qua con đường chính quy (Hình O.10). Di trú phi chính thức là một
vấn đề đáng kể của ASEAN, khi mà phần lớn người di trú ở Thái Lan và phần đông người
di trú ở Malaixia là phi chính thức. Chi phí dịch chuyển lao động là sự lượng hóa của
những rào cản mà người lao động gặp phải khi muốn thay đổi công việc giữa các nơi làm
việc, ngành nghề hay quốc gia. Trong số những rào cản này có những chi phí người lao
động gặp phải ở trong nước, cũng như chi phí phát sinh trong quá trình đi tìm việc, luật
định bảo vệ người lao động, và thậm chí cả do chênh lệch trình độ lao động. Người di dân
quốc tế gặp phải cùng những kiểu chi phí như người di dân trong nước nhưng cũng phải
đối mặt với những chi phí khác nữa, gồm những chi phí bằng tiền trực tiếp như phí hồ
sơ, tuyển dụng, chi phí gián tiếp phát sinh do chính sách di dân chặt chẽ, chi phí cơ hội
từ tiền lương không kiếm được khi làm thủ tục di cư. Có thể tính toán tổng chi phí mà
lao động gặp phải khi di cư trong nước và quốc tế bằng cách so sánh những chênh lệch
về tiền lương nhìn thấy giữa các công việc (một chỉ số về mức độ hấp dẫn) với số liệu về
dòng chảy việc làm thực tế. Chẳng hạn, nếu một nước có mức lương cao nhưng không có
nhiều người di cư đến đó để tìm việc thì chi phí dịch chuyển lao động nhiều khả năng sẽ
cao. Nói cách khác, chi phí dịch chuyển lao động có thể tính được bằng cách so sánh xem
người lao động có thể đáp ứng đến mức nào với các tín hiệu (tức các mức lương cao) từ
cơ hội kinh tế.
Những nước ASEAN muốn mở cửa toàn cầu hóa và đã xây dựng được bộ máy quản lý di
trú hiện đại hơn cũng thường có chi phí dịch chuyển lao động quốc tế thấp hơn. Malaixia và
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H Ì N H O. 1 0
Chi phí di trú bình quân bằng tiền của nam giới Inđônêxia di trú ở Malaixia
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Nguồn: NHTG 2016.
Chú thích: Tỉ giá 2014 US$1 = 11.865 Rp.

Tỉ lệ của chi phí dịch chuyển lao động
trên lương bình quân

H Ì N H O. 1 1
Chi phí dịch chuyển lao động quốc tế của ASEAN trong những năm 2000
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Nguồn: Hollweg 2016.

Xing-ga-po là 2 nước có chi phí dịch chuyển lao động quốc tế thấp nhất trong khối ASEAN
(Hình O.11).2 Thời những năm 2000, lao động vào Malaixia phải chịu chi phí dịch chuyển
lao động cao gấp 3 lần mức lương bình quân hàng năm, trong khi những người vào Xingga-po phải bỏ ra chi phí cao gấp 5 lần mức lương bình quân mỗi năm. Trái lại, lao động di
trú đến Myanma và Việt Nam phải chịu chi phí cao gấp hơn 11 lần mức lương bình quân năm.

Tổng quan

l

13

Chi phí dịch chuyển lao động quốc tế thấp của Malaixia và Xing-ga-po cho thấy mức độ mở
cửa của các nước này với toàn cầu hóa, nỗ lực của hai nước trong việc thiết lập bộ máy quản
lý di trú nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, và vị trí trung tâm về mặt địa lý của
hai nước trong khu vực. Trong số những nước tiếp nhận người nhập cư lớn của ASEAN,
Thái Lan có cơ chế quản lý di trú ít phát triển hơn, có tỉ lệ nhập cư bất hợp pháp cao hơn, và
chi phí dịch chuyển lao động cũng cao hơn. Những nước có người di trú nhiều nhất ASEAN
thường áp dụng quy định hạn chế người nhập cư, kể cả lao động trình độ cao, do vậy có
chi phí dịch chuyển lao động cao. Dù người lao động muốn di cư đến đâu trong ASEAN thì
vẫn phải đối mặt với chi phí dịch chuyển cao gấp vài lần mức lương bình quân năm, qua đó
có thể thấy yếu kém trong quá trình di dân có thể gây khó khăn cho những người di cư để
tìm việc làm.
Tóm lại, các rào cản dịch chuyển lao động, tính bằng chi phí dịch chuyển lao động, đang
ngăn cản các nước ASEAN gặt hái đầy đủ thành quả của quá trình di dân quốc tế. Nếu
hạ được rào cản di dân bằng cách giảm chi phí cho lao động nhập cư để tìm kiếm cơ hội
kinh tế thì sẽ nâng cao được phúc lợi cho người lao động trong tiến trình hội nhập khu vực.
Vậy làm thế nào để hạ những rào cản này?

Yếu kém trong bộ máy quản lý di trú làm tăng chi phí di dân
Bộ máy quản lý di trú điều tiết các nhu cầu nhiều khi trái ngược nhau của các nước xuất
khẩu và tiếp nhận lao động, người sử dụng lao động và cả chính người di dân. Những nước
tiếp nhận như Malaixia, Xing-ga-po, Thái Lan cần cả lao động phổ thông và có tay nghề
nhập cư để bù đắp thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, những nước này luôn thận trọng với thái
độ của công chúng, vì người dân có thể phản đối lao động nhập cư trình độ thấp. Người sử
dụng lao động của các nước tiếp nhận cũng sử dụng người nhập cư để bù vào thiếu hụt. Tuy
vậy, mục tiêu của họ là tối đa hóa lợi nhuận. Những nước xuất khẩu lao động như
Campuchia, Lào, Myanma có thể hưởng lợi từ di dân nhờ chuyển giao kỹ năng, thất nghiệp
giảm, kết nối được với các mạng lưới kinh doanh quốc tế, và cả kiều hối, nhưng cũng lo
ngại về sự thất thoát nguồn vốn con người do hiện tượng ‘chảy máu chất xám’ và hành xử
với người nhập cư khi ở nước ngoài (Ratha, Yi, Yousefi 2016). Cuối cùng, chính người di
dân cũng được hưởng lợi từ các cơ hội việc làm và mức lương cao hơn, nhưng cũng thường
phải chịu những chi phí ban đầu đáng kể để có thể di dân.
Các bộ máy quản lý di trú thường có cấu phần quản trị hệ thống và 4 nội dung chính.
Những bộ phận này kết hợp với nhau để điều tiết nhu cầu của nước sở tại và nước xuất xứ,
người sử dụng lao động, người di cư.
• Quản trị hệ thống quản lý di trú là muốn nói đến khung pháp lý, thể chế tổ chức nên bộ
máy, cũng như những hiệp định song phương giữa nước xuất khẩu và nước tiếp nhận. Vai
trò của các nhân tố trong bộ máy quản lý di trú, gồm người di dân, người sử dụng lao
động, nước xuất xứ và nước tiếp nhận, có cấu trúc dựa trên các mục tiêu di dân, như nêu
trong các kế hoạch kinh tế và di dân, cũng như các luật định quốc gia về di dân, lao động
v.v. Những chức năng này cũng được điều phối bởi các hiệp định lao động song phương,
là công cụ quản lý vấn đề di dân giữa hai quốc gia.
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• Nội dung tiếp nhận là phần quyết định ai là người di cư, số lượng bao nhiêu, thông qua
các ngõ vào, các quy định hạn chế số lượng, và công tác tuyển dụng. Bộ máy quản lý di trú
của các nước tiếp nhận thường bố trí những đường đi khác nhau cho người nhập cư có
trình độ lao động chênh lệch. Đặc biệt, đối với lao động nhập như trình độ thấp, ngõ vào
có thể bị hạn chế cho một số nước xuất xứ và/hoặc một số ngành nghề hay nghề nghiệp.
Bộ máy quản lý di trú của nước xuất khẩu lao động cũng có thể có ảnh hưởng đến các
ngõ vào này thông qua các hiệp định song phương. Quy định hạn chế về số lượng có thể
đặt ra hạn mức nhập cư hay áp dụng hạn chế về số lượng lao động nhập cư. Những quy
định hạn chế này có thể được áp dụng dưới hình thức hạn mức theo số lượng hay dưới
dạng các loại phí mà người sử dụng lao động hay lao động nước ngoài phải trả. Tuyển
dụng là quá trình khớp nối giữa lao động nhập cư và người sử dụng lao động. Hoạt động
tuyển dụng của nhà nước tuy có diễn ra ở một số nơi, nhưng tuyển dụng tư nhân do các
đơn vị, hãng môi giới tuyển dụng thực hiện, trên cơ sở có thu phí để hỗ trợ lao động
nhập cư, mới là phương thức chính ở ASEAN.
• Nội dung việc làm liên quan đến thời hạn lao động và những bảo đảm dành cho người
lao động. Các chính sách di dân điều tiết việc sử dụng lao động nhập cư có liên quan mật
thiết đến các ngõ vào tiếp nhận lao động. Ngõ vào thường quyết định điều kiện việc làm,
với những thời hạn lao động rộng rãi hơn, như hợp đồng thời hạn dài hơn, cho phép
người phụ thuộc di cư cùng, một chế độ thường dành cho lao động di trú trình độ cao.
Chế độ bảo trợ dành cho lao động nhập cư khi làm việc tại nước sở tại gồm bảo đảm
mức lương tối thiểu, cho phép đổi người sử dụng lao động, được hưởng một số phúc lợi
bảo trợ xã hội, được sử dụng các cơ chế khiếu kiện trong trường hợp bị vi phạm những
quyền này. Công tác bảo trợ cũng gồm cả việc nước xuất xứ hướng dẫn cho người di cư
về làm việc ở nước ngoài trước khi đi thông qua các lớp bổ túc, rà soát hợp đồng lao
động, và sau khi đi thông qua tùy viên lao động ở nước sở tại.
• Nội dung kết thúc di trú liên quan đến việc người lao động nhập cư trở lại nước xuất
xứ. Giai đoạn kết thúc bao gồm các chế độ thưởng phạt của nước sở tại được đặt ra để
phạt những đối tượng nhập cư tạm thời ở lại quá thời hạn giấy phép lao động, và thưởng
cho những người trở về nước; hoạt động kết nối cộng đồng nhập cư của nước xuất xứ
nhằm thiết lập cầu nối với kiều dân; và các chính sách tái hòa nhập của nước xuất xứ
nhằm giúp lao động nhập cư về nước tái tham gia thị trường lao động.
• Nội dung thực thi liên quan đến việc thực hiện chính sách di dân và giám sát của các
thành phần khác trong bộ máy quản lý di trú. Thực thi liên quan đến giám sát quy trình
xuất nhập cảnh để bảo đảm lao động xuất nhập cư hợp pháp, giám sát công ty xuất khẩu
lao động để bảo đảm tuyển dụng hợp pháp, và giám sát người sử dụng lao động để bảo
đảm lao động nhập cư được đối xử theo đúng pháp luật. Đặc biệt, thực thi còn liên quan
đến các công việc điều phối thực hiện chính sách di dân giữa các cơ quan nhà nước, các
cấp chính quyền, cũng như xác định đối tượng giám sát là lực lượng quản lý biên giới,
nội vụ, người sử dụng lao động, người đi xuất khẩu lao động.
Các thất bại, yếu kém trong từng bộ phận của bộ máy quản lý di trú sẽ làm tăng chi phí
di dân quốc tế (Hình O.12). Chi phí di dẫn đến phát sinh do thủ tục nhập cảnh rườm rà và
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H Ì N H O. 1 2
Bộ máy quản lý di trú và chi phí phát sinh ở từng nội dung

QUẢN TRỊ
Luật pháp, hiệp định thương mại song phương, trách nhiệm của các cơ quan thiếu nhất quán, rõ ràng, dẫn
tới quy trình thiếu hiệu quả, góp phần vào sai sót ở những nội dung khác của bộ máy quản lý di trú.

TIẾP NHẬN
Ngõ vào
Thủ tục nhập cảnh có thể phát
sinh chi phí bằng tiền như phí,
lệ phí, chi phí cơ hội do thủ tục
kéo dài, phức tạp.
Hạn chế số lượng
Áp đặt các chi phí không cần
thiết khi mục tiêu không xác
định, hạn chế không liên quan
đến nhu cầu kinh tế.
Tuyển dụng
Thiếu giám sát, thiếu thông tin,
dẫn tới chi phí khớp nối lao
động nhập cư với việc làm cao.

LAO ĐỘNG
Thời hạn
Thời hạn lao động quá cứng
nhắc hạn chế lợi ích.
Gia hạn giấy phép lao động có
thể phát sinh chi phí bằng tiền
và chi phí cơ hội.
Bảo vệ
Thiếu tiếp cận các cơ chế bảo
vệ hạn chế lợi ích của người di
trú. Cơ chế bảo vệ quá cồng
kềnh của nước xuất xứ có thể
làm phát sinh chi phí bằng
tiền và chi phí cơ hội cao.

KẾT THÚC
Chế tài, khuyến khích Quá
phụ thuộc vào chế tài làm tăng
chi phí đưa lao động về nước,
khuyến khích lao động không
hợp lệ ở lại.
Tiếp cận cộng đồng kiều dân
Cộng đồng kiều dân thiếu kiến
thức về cách liên hệ về quê
hương.
Tái hòa nhập
Đưa hồi hương những lao động
có thể đã mất liên lạc với thị
trường lao động trong nước,
khiến việc tìm kiếm việc làm
trở nên khó khăn.

THỰC THI
Phối hợp kém hiệu quả, thực thi thiếu mục tiêu khiến chi phí tăng trong toàn bộ bộ máy quản lý di trú, như
khi người sử dụng lao động vi phạm quy định về bảo vệ lao động nhập cư nhưng không bị xử lý.

CÁC NỘI DUNG CÓ VẤN ĐỀ

1. Thiếu đáp ứng các nhu cầu kinh tế
2. Bất xứng thông tin
3. Thiếu phối hợp giữa các bên liên quan
4. Tranh thủ kiếm lợi
5. Tầm nhìn ngắn hạn

các quy định hạn chế số lượng không phản ánh đúng nhu cầu kinh tế. Chi phí gắn với tuyển
dụng có thể là đáng kể, nhất là tiền phí phải trả cho công ty xuất khẩu lao động để khớp nối
giữa lao động và người sử dụng lao động. Những thời hạn lao động quá khắt khe sẽ hạn chế
các lợi ích của di dân, như đã thấy khi thời hạn hợp đồng quá ngắn. Nhiều chi phí có liên
quan đến công tác bảo trợ lao động nhập cư trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Tiền
lương, phúc lợi thấp hơn mong đợi, nhất là thấp hơn mức quy định trong hợp đồng hay vi
phạm mức lương tối thiểu theo luật, sẽ làm phát sinh chi phí cho lao động nhập cư, cũng như
những chế độ bảo vệ lao động, lợi ích không được thực thi. Trước khi người lao động đi cũng
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có những chi phí cũng phát sinh do quy định của chế độ bảo vệ lao động ở nước xuất xứ.
Đó là những chi phí tài chính như đóng góp cho quỹ phúc lợi di trú và chi phí cơ hội khi phải
làm các thủ tục cần thiết. Chi phí cũng phát sinh nếu người di cư không có cơ hội để sử dụng
những kỹ năng mới trang bị được khi trở về nhà. Các hoạt động quản trị, thực thi trong bộ
máy quản lý di trú có ảnh hưởng đến những chi phí phát sinh trong toàn bộ mọi cấu phần
khác của bộ máy. Đây là thực tế xảy ra khi pháp luật thiếu rõ ràng và khi trách nhiệm của các
cơ quan liên quan bị chồng chéo hay không nhất quán. Thực thi yếu gây bất lợi cho thậm chí
những khung pháp lý, thể chế mạnh nhất, làm phát sinh chi phí ở mỗi khâu nêu trên.
Có thể phân loại các sai sót, yếu kém trong bộ máy quản lý di trú thành 5 nhóm vấn đề
chính làm tăng chi phí phát sinh cho người di cư tìm việc làm ở nước ngoài.
• Bộ máy quản lý di trú thường gặp khó khăn khi đáp ứng nhu cầu kinh tế. Hạn chế số
lượng người nhập cư quốc gia có thể tiếp nhận thường không phù hợp với nhu cầu của
thị trường lao động. Chẳng hạn, Malaixia đánh thuế lao động nước ngoài một phần
cũng để kiểm soát số lượng lao động nhập cư trình độ thấp vào nước này; tuy nhiên, khi
nền kinh tế phát triển lên, thuế này vẫn không được điều chỉnh trong thời gian dài, như
các giai đoạn 1999–2005, 2005–09, 2011–16.
• Có sự bất xứng thông tin giữa lao động nhập cư và người sử dụng lao động. Lao động
nhập cư ở ASEAN dựa nhiều vào công ty xuất khẩu lao động và những đơn vị môi giới
lao động phi chính quy để giảm thiểu những chênh lệch này. Công ty xuất khẩu lao động
là những bên trung gian quan trọng có vai trò hướng dẫn lao động nhập cư của
Campuchia, Lào, Myanma qua các bước của thủ tục nhập cư phức tạp theo các biên bản
ghi nhớ (MOU) quy định về hoạt động nhập cư chính thức vào Thái Lan.
• Người sử dụng lao động và công ty xuất khẩu lao động có thể khai thác sự bất xứng
thông tin để hưởng lợi từ bộ máy quản lý di trú. Đơn vị môi giới giới thiệu lao động cũng
thu được tỉ lệ đáng kể trong phần chênh lệch tiền lương giữa nước xuất khẩu và nước
tiếp nhận lao động chỉ nhờ kết nối giữa người sử dụng lao động và lao động nhập cư
(Ahsan và các tác giả khác 2014). Tại Thái Lan, lao động nhập cư Campuchia và Lào
muốn nhập cư hợp pháp phải trả phí môi giới lao động nhiều hơn tới hàng trăm đôla
(Jalilian, Reyes 2012).
• Ngay trong các nước xuất khẩu lao động và nước tiếp nhận, cũng như giữa những nước
này, giữa người sử dụng lao động, các nghiệp đoàn lao động, người lao động và người
nhập cư còn thiếu sự phối hợp với nhau. Trường hợp Inđônêxia, do thiếu quy định rõ
ràng về trách nhiệm của những cơ quan chính chịu trách nhiệm về nhập cư mà dẫn tới
tranh chấp giữa các cơ quan, gây lúng túng cho người nhập cư về cơ quan cần liên hệ khi
cần, cũng như chồng chéo thủ tục. Một số hiệp định song phương tuy đã có để điều phối
nhập cư giữa nước xuất khẩu lao động và nước tiếp nhận trong khối ASEAN, nhưng
những hiệp định này thường thiếu minh bạch cũng như ý kiến đóng góp của cả người
sử dụng lao động và lao động nhập cư.
• Các nước xuất khẩu lao động và tiếp nhận lao động thường chú trọng vào các lợi ích, chi
phí ngắn hạn của hoạt động nhập cư. Chẳng hạn, Thái Lan đã gặp nhiều khó khăn trong
việc xây dựng chính sách nhập cư dài hạn. Các biện pháp như kiểm tra định kỳ người
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nhập cư bất hợp pháp, quy trình kiểm ra quốc tịch được sử dụng như những chính sách
nhập cư trên thực tế. Các nước xuất khẩu lao động đã bắt đầu cân nhắc các lợi ích tiềm
tàng của quá trình nhập cư đối với thị trường lao động nói riêng và tình hình phát triển
kinh tế nói chung. Tuy nhiên, các chương trình hỗ trợ người xuất khẩu lao động về nước
và kết nối với cộng đồng kiều dân hiện vẫn còn sơ khai.

Cải thiện chính sách sẽ hạ được rào cản dịch chuyển lao động
Các can thiệp trong toàn bộ bộ máy quản lý di trú có thể giảm được chi phí dịch chuyển lao
động nhờ xử lý những sai sót, yếu kém trong từng cấu phần của bộ máy. Chính sách nào là
phù hợp với từng nước sẽ khác nhau, tùy vào vị trí của nước đó là nước chủ yếu xuất khẩu
hay tiếp nhận lao động, trình độ phát triển của bộ máy quản lý di trú và trình độ phát triển
chung của các nước. Trong phần này, ta sẽ bàn về một số can thiệp khả thi trong từng phần
của bộ máy quản lý di trú đang được áp dụng rộng rãi ở các nước.
Cải cách chính sách lao động trong nước có thể sử dụng kết hợp với các chính sách nhập
cư. Dù không phải là nội dung trọng tâm của báo cáo này, nhưng chính sách thị trường lao
động trong nước có thể giúp giảm chi phí dịch chuyển lao động nội bộ nhờ tạo điều kiện để
người lao động chuyển đổi lĩnh vực, nghề nghiệp hay địa điểm ngay từ trong nước thay vì
ở nước ngoài. Đó là những cải cách như giảm sự cứng nhắc của thị trường lao động, như
về chi phí, các quy định về sa thải, hạn chế sử dụng lao động tạm thời (Ngân hàng Thế giới
2014). Những chính sách này có thể góp phần giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của lao động
nhập cư đối với lao động địa phương.

Quản lý nhà nước
Chiến lược di trú quốc gia: Chiến lược di trú quốc gia có thể hướng dẫn quá trình hoạch
định chính sách của cả nước xuất khẩu và nước tiếp nhận lao động. Quy hoạch di trú quốc
gia cần xác định mục tiêu di dân cả trong ngắn hạn và dài hạn, và phải bao trùm được toàn
bộ mọi vấn đề của quá trình di dân cũng như điều phối được chính sách di trú với các chiến
lược về nguồn nhân lực khác. Ở những nước chủ yếu tiếp nhận lao động, chiến lược di trú
cần làm rõ cho người sử dụng lao động và các bên tham gia trên thị trường lao động khác
về quan điểm của giới hoạch định chính sách đối với lao động nhập cư, cũng như dự định
điều tiết số lượng, trình độ của lao động nhập cư để thực hiện các mục tiêu kinh tế dài hạn.
Quy hoạch cũng cần ghi nhận những ảnh hưởng tiêu cực có thể có của lao động nhập cư
đối với một số đối tượng lao động, đặc biệt là lao động phổ thông, đồng thời chú trọng đến
những biện pháp hỗ trợ. Ở khu vực Đông Á, các bộ máy quản lý di trú thường được xây
dựng với giả định rằng nhập cư là một hiện tượng tạm thời. Tuy nhiên, các bằng chứng
ngày càng cho thấy nhập cư là một đặc điểm thuộc về cơ cấu của nền kinh tế khu vực, nghĩa
là cần phải có quy hoạch dài hạn để điều phối giữa chính sách nhập cư và các chính sách về
nguồn cung lao động khác. Định hướng dài hạn về nhập cư cần làm rõ cho người sử dụng
lao động và người lao động biết về đường đi sắp tới của chính sách để họ biết được các ảnh
hưởng đối với quá trình sản xuất, kinh doanh và vấn đề việc làm. Ở những nước chủ yếu
xuất khẩu lao động, chiến lược di trú cần cho biết giới hoạch định chính sách sẽ nhìn nhận
vai trò của quá trình di trú cũng như đề ra giải pháp bảo vệ người xuất khẩu lao động khi ở
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nước ngoài. Văn bản này cũng cần cân nhắc đến các mục tiêu dài hạn như sử dụng di trú
làm giải pháp để phát triển kinh tế, theo đó sẽ cần đưa ra chính sách về tiếp cận cộng đồng
kiều dân và tái hòa nhập cho người lao động trở về.
Có thể sử dụng quy hoạch di dân quốc gia của Hàn Quốc và kinh nghiệm của Campuchia
trong xây dựng chiến lược nhập cư quốc gia làm hình mẫu. Hàn Quốc ban hành chiến lược
di trú quốc gia từ năm 2008. Quy hoạch sơ bộ lần 1 của Chính sách Nhập cư (2008-12) đặt
mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và vạch ra một chính sách nhập cư
dài hạn, nhất quán (Bộ Tư pháp 2009). Quy hoạch này nêu rõ mục tiêu, xác định ưu tiên,
quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan, cũng như chỉ ra các lĩnh vực cần
hợp tác. Quy hoạch lần 2 (2013-17) thực hiện đánh giá lại Quy hoạch sơ bộ lần 1 trên một
số chỉ tiêu. Campuchia có hai quy hoạch nhập cư quốc gia. Chính sách di trú Lao động
Campuchia 2010-2015 xác định các mục tiêu chính của chính sách di trú lao động; tiếp đó
chính sách giai đoạn 2015-18 đề ra các giải pháp cụ thể, cơ quan chịu trách nhiệm triển
khai. Khác với văn kiện chiến lược lần đầu, văn bản năm 2015-18 được xây dựng sau khi
cân nhắc các chiến lược việc làm, phát triển khác của quốc gia.
Khung thể chế: Cần quy định trách nhiệm rõ ràng đối với các cơ quan để giảm thời gian
thực hiện thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn cho người nhập cư. Sau đây là những điển
hình tốt về bộ máy quản lý di trú có quy định trách nhiệm rõ ràng cho các cơ quan liên quan
của một nước tiếp nhận (Xing-ga-po) và nước xuất khẩu lao động (Philipin). Ở Xingga-po, Bộ Nhân lực chịu trách nhiệm xây dựng, thực hiện các chính sách lao động đối
ngoại. Các vụ cục, phòng ban trong bộ này giám sát các vấn đề liên quan đến phúc lợi của
lao động nước ngoài, giấy phép lao động, thực thi quy định về lao động nước ngoài. Còn ở
Philipin, một số cơ quan phụ trách vấn đề di dân được bố trí gần như nằm ngay trong Bộ
Lao động Việc làm. Chức năng, nhiệm vụ của những cơ quan này được quy định rõ ràng,
trong đó Cục Lao động Hải ngoại Philipin (POEA) chịu trách nhiệm chính về quản lý di trú
và Cục Phúc lợi Lao động Hải ngoại (OWWA) chịu trách nhiệm về bảo vệ lao động di trú.
Hiệp định song phương: Hiệp định song phương có thể tạo thuận lợi cho hợp tác giữa
nước xuất khẩu và nước tiếp nhận lao động. Nước xuất khẩu và nước tiếp nhận lao động
tuy có những mục tiêu trùng khớp nhưng cũng khác nhau về di dân, vì thế thường dẫn
đến sự thiếu hiệu quả trong quy trình di dân. Các biện pháp nhằm giảm thiểu những sự
thiếu hiệu quả này bị hạn chế do luật định trong nước chỉ có phạm vi áp dụng nhất định.
Các hiệp định song phương và MOU là cơ sở để nước xuất xứ và nước tiếp nhận kết hợp
hài hòa các quyền lợi của mình cũng như thống nhất các khung pháp lý, thể chế riêng,
cho dù những hiệp định này cũng có những hạn chế tương tự. Khi đạt hiệu quả cao nhất,
những hiệp định này sẽ giúp chính thức hóa quy trình đàm phán thường xuyên liên quan
đến việc quản lý, bảo vệ lao động nhập cư. Hiệu quả của hiệp định phụ thuộc vào khả
năng tự điều chỉnh theo những nhu cầu mới của thị trường lao động, sự tham gia liên tục
của đại diện nước xuất xứ và nước tiếp nhận, và khả năng bổ sung lẫn nhau của các
khung chính sách về di dân, việc làm của các nước (KNOMDA 2014). Hợp đồng lao động
mẫu, các biện pháp bảo vệ tiền lương (như các cơ chế gửi lương tự động vào tài khoản
của lao động nhập cư), minh bạch về nội dung của các MOU, sự tham gia của các cơ quan

Tổng quan

l

19

quản lý lao động nhà nước của nước xuất xứ và nước tiếp nhận, cân nhắc các vấn đề về
giới, cũng như các biện pháp thực hiện, đánh giá cụ thể đều là các tập quán tốt về hiệp
định song phương và MOU (Wickramasekar 2015).

Tiếp nhận
Ngõ vào: Quy trình tiếp nhận đạt hiệu quả cao nhất nếu minh bạch và khi các ngõ vào
được xác định rõ ràng. Những thủ tục đăng ký rối rắm, thiếu rõ ràng dẫn đến kém hiệu
quả, làm tăng chi phí di dân, làm dấy lên hoài nghi về tính đúng đắn của thủ tục. Cần tăng
cường minh bạch, bảo đảm để cả người sử dụng lao động và lao động nhập cư đều biết rõ
về các quy định xét chọn, tiêu chuẩn xét chọn cho nhập cảnh. Những cơ chế cho phép
người sử dụng lao động và lao động nhập cư theo dõi được tiến độ thực hiện thủ tục nhập
cảnh sẽ nâng cao lòng tin vào cơ chế, giúp nhà nước thực hiện những thay đổi khi phát
hiện các điểm nghẽn. Niu Dilân áp dụng cơ chế “bày tỏ nguyện vọng”, qua đó thực hiện
xét chọn những đối tượng nhập cư đủ điều kiện từ một tập hợp người đăng ký đã bày tỏ
nguyện vọng được nhập cư và đáp ứng một loạt các điều kiện ban đầu. Cơ chế này giúp
loại bỏ tình trạng tồn đọng hồ sơ nhờ sàng lọc ban đầu và định kỳ chấm dứt thời hạn
đăng ký (Bedford, Spoonley 2014). Khi có tiêu chuẩn rõ ràng để phân chia ngõ vào thì có
thể xác định được các dạng lao động khác nhau cho từng nguồn. Xing-ga-po có 3 nguồn
đầu vào được xác định rõ ràng cho lao động trình độ thấp, trình độ vừa và trình độ cao,
trong đó sử dụng các quy định về tiền lương, trình độ học vấn để phân nhóm lao động có
trình độ tay nghề khác nhau. Việc phân chia nguồn đầu vào này được kết hợp với thời
hạn lao động, trong đó có những quy định nhập cư chặt chẽ liên quan đến những thời
hạn hợp đồng có lợi hơn.
Danh mục những lĩnh vực thiếu lao động là cơ chế hiệu quả để cải thiện khả năng đáp
ứng của cơ chế tiếp nhận đối với nhu cầu của thị trường lao động. Danh mục các lĩnh vực
thiếu lao động giải quyết vấn đề những đối tượng nhập cư nào được phép nhập cư.
Những danh mục này là một phương thức xác định các thiếu hụt của thị trường lao động
căn cứ vào số liệu, dựa trên các bằng chứng định lượng và định tính, bao gồm các điều
tra về lực lượng lao động, số liệu hành chính, tham vấn với các bên liên quan. Sử dụng số
liệu để xác định các thiếu hụt của thị trường lao động sẽ tạo ra một quy trình phản hồi
khép kín giữa bộ máy quản lý di trú và thị trường lao động, từ đó giúp xác định những
đối tượng lao động nhập cư theo những ngành nghề có nhu cầu cao nhất. Danh sách
thiếu hụt có thể bảo đảm để người sử dụng lao động lấp đầy những khoảng trống về cả
lực lượng lao động trình độ cao lẫn trình độ thấp mà lao động trong nước không đáp ứng
được. Các danh mục này cũng bảo đảm với công chúng rằng giới hoạch định chính sách
có theo dõi sát sao thị trường lao động và vấn đề nhập cư. Cuối cùng, danh sách thiếu hụt
có thể đẩy nhanh quy trình tiếp nhận nhờ loại bỏ việc người sử dụng lao động phải đăng
quảng cáo việc làm để kiểm tra thị trường lao động. Danh sách thiếu hụt hiện đã được sử
dụng tại Ốtxtrâylia, Niu Dilân, Anh và Malaixia. Danh mục các nghề thiết yếu của
Malaixia xác định những ngành nghề chiến lược, quan trọng, khó tìm lao động phù hợp
theo từng lĩnh vực, và được sử dụng để cung cấp thông tin đầu vào cho cả các chính sách
nhập cư và phát triển nguồn nhân lực.
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Hạn chế số lượng: Hạn chế số lượng là các chỉ tiêu về nhập cư, hoặc thường gặp hơn ở
ASEAN là các ngưỡng trần hay thuế đánh vào số lượng lao động nhập cư. Khi đặt ra và
chỉnh sửa các quy định hạn chế về số lượng cần sử dụng các phương pháp biện chứng. Hạn
chế số lượng cần phản ánh đúng nhu cầu kinh tế và phù hợp với tình hình mới của nền
kinh tế. Khi xác định mức hạn chế cần căn cứ vào các chỉ số định lượng được có nguồn gốc
từ các số liệu điều tra, số liệu hành chính (gồm số liệu chương trình và ngân sách), và các
nguồn mới như các thông tin tức thời về thị trường lao động. Cần sử dụng phân tích, ý kiến
tham gia của các bên liên quan, như người sử dụng lao động, công đoàn, các đối tượng khác
để xác định mức giá cả hay hạn mức lao động nhập cư. Có thể sử dụng đơn vị nghiên cứu
độc lập để phân tích các số liệu kỹ thuật, thu thập ý kiến của các bên liên quan. Sau đó sử
dụng cơ quan ba bên để xem xét ý kiến của đơn vị nghiên cứu độc lập này và đưa ra khuyến
nghị cho các nhà hoạch định chính sách.
Tuyển dụng: Tăng cường giám sát lĩnh vực tuyển dụng, trong đó có các quy định bổ sung
về cấp phép, là một giải pháp giảm chi phí dịch chuyển lao động và tăng cường bảo vệ lao
động di trú. Tăng cường quy định về cấp phép, tăng giám sát tuân thủ sẽ góp phần bảo đảm
để các công ty xuất khẩu lao động cung cấp dịch vụ có chất lượng cho lao động nhập cư, dù
hiệu quả của những giải pháp này còn phụ thuộc vào năng lực, nguồn lực. Ở Xing-ga-po,
các công ty xuất khẩu lao động phải có chương trình đào tạo trước khi được cấp phép và
phải tổ chức lại hoạt động đào tạo này nếu đơn vị vi phạm một số lần nhất định. Ở Philipin,
các công ty xuất khẩu lao động phải tham gia hội thảo phổ biến trước khi được cấp phép và
một hội thảo về đào tạo liên tục để được gia hạn giấy phép. Cuối cùng, các nước xuất khẩu
lao động nên cân nhắc yêu cầu các đơn vị có giấy phép phải có trách nhiệm về khiếu kiện
của người lao động xuất khẩu đối với người sử dụng lao động, như trường hợp đã xảy ra ở
Philipin. Dù thế nào thì việc thắt chặt quy định về cấp phép cũng phải cân đối với năng lực
cưỡng chế, răn đe đối với các đơn vị tư nhân tham gia. Quy định quá hà khắc có thể sẽ dẫn
đến khuyến khích những đối tượng môi giới phi pháp.
Tăng cường tiếp cận thông tin sẽ giúp giảm bất xứng thông tin, cải thiện đối khớp giữa
người sử dụng lao động và lao động, đồng thời cũng tránh phải sử dụng các công ty xuất
khẩu lao động. Trong số các giải pháp cải thiện tiếp cận thông tin cho người nhập cư có các
cơ quan quản lý lao động nhà nước là nơi tạo ra cơ hội việc làm ở nước ngoài cho lao động
xuất khẩu và các khóa tập huấn cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục nhập cư. Cơ quan EPS
của Hàn Quốc có trang web thuận tiện cung cấp thông tin cho lao động nước ngoài bằng
tiếng mẹ đẻ. Philipin có danh sách các cơ hội việc làm ở nước ngoài trên trang web quảng
cáo việc làm JobStreet.com, cũng như có chương trình định hướng cho lao động tìm kiếm
việc làm ở nước ngoài. Hội thảo Hướng dẫn trước khi đi Xuất khẩu lao động (PEOS) có nội
dung gồm nhiều phần về làm việc ở nước ngoài, tìm kiếm việc làm, tuyển dụng phi pháp,
các loại phí hợp lệ, điều khoản cần có của hợp đồng lao động, thông tin về quốc gia. PEOS
là hoạt động bắt buộc đối với người muốn đi xuất khẩu lao động, nhưng cũng có thể tham
gia trực tuyến miễn phí. Cục Xúc tiến Lao động Kỹ năng Quốc gia của Marốc có chức năng
xúc tiến việc làm cho lao động có tay nghề và kiểm kê lao động nước ngoài cũng như thanh
niên Marốc để bố trí việc làm. Bằng cách tăng cường tiếp cận thông tin cũng có thể cải thiện
chức năng giám sát các công ty xuất khẩu lao động và bảo vệ lao động. Chính phủ của cả
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nước xuất khẩu và tiếp nhận lao động nên sử dụng các thông tin công khai nhằm tăng
cường giám sát các công ty xuất khẩu lao động. Có cơ chế cấp phép, quản lý các công ty xuất
khẩu lao động tư nhân là yêu cầu bắt buộc của ASEAN. Tuy nhiên, những cơ quan nhà
nước có chức năng giám sát thường thiếu nhân sự, nguồn lực để thực hiện thanh kiểm tra
định kỳ các đơn vị xuất khẩu lao động. Có một giải pháp ít chi phí để đạt được mục tiêu này
là công bố thông tin về các công ty xuất khẩu lao động. Nội dung thông tin gồm các vi phạm
về lao động, tỉ lệ người lao động được giữ lại, khả năng bố trí việc làm cho lao động, như đã
làm ở Xing-ga-po. Ở Xing-ga-po đã công bố cơ chế cho phép người sử dụng lao động nước
ngoài giúp việc gia đình chấm điểm công ty xuất khẩu lao động dựa trên năng lực hướng
dẫn thủ tục đăng ký, tư vấn, lựa chọn đối tượng lao động. Ngoài ra còn có thể áp dụng cơ
chế đầy đủ hơn cho phép người lao động chấm điểm công ty xuất khẩu lao động. Nên
khuyến khích hiệp hội các công ty xuất khẩu lao động áp dụng các quy tắc ứng xử, chấm
điểm năng lực của các công ty thành viên, công bố kết quả chấm điểm. Tổ chức Lao động
Quốc tế đã hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động ở một số nước ASEAN để thực hiện
việc này. Những doanh nghiệp có thành tích tốt cũng được biểu dương công khai nhờ hoạt
động hiệu quả, như đã làm ở Philipin, hay thậm chí còn được ưu tiên xử lý cấp phép hay
miễn gia hạn giấy phép.

Lao động
Thời hạn lao động: Thời hạn hợp đồng lao động được xác định hợp lý được cân đối với ngõ
vào để phân nhóm đối tượng lao động nhập cư theo trình độ, năng suất, có thời hạn linh
hoạt, có thể dễ dàng gia hạn. Nước tiếp nhận nên chấp nhận những thời hạn rộng rãi hơn
áp dụng cho lao động nhập cư trình độ cao, như cấp giấy phép lao động có kỳ hạn dài hơn,
cho phép lao động mang theo người phụ thuộc. Xing-ga-po áp dụng mô hình này, quy định
thời hạn hợp đồng theo trình độ lao động. Các nước cũng có thể quy định thời hạn lao
động rộng rãi hơn để khuyến khích nâng cao năng suất lao động. Có thể linh động thời hạn
lao động để cho phép lao động nước ngoài đổi người sử dụng lao động. Ở các nước ASEAN,
lao động nước ngoài thường chỉ được làm cho một người sử dụng lao động. Sự cứng nhắc
này trên thị trường lao động dành cho lao động nước ngoài sẽ hạn chế năng suất lao động
do cản trở người sử dụng lao động và người lao động tìm được đối tượng phù hợp hơn cho
nhau, đồng thời khiến lao động nước ngoài dễ có nguy cơ bị chủ lao động ngược đãi hơn,
vì về bản chất, chủ lao động chính là người có thể hủy giấy phép lao động của người lao
động. Trong cơ chế EPS của Hàn Quốc, lao động nước ngoài được phép đổi việc làm tối đa
3 lần. Ở Malaixia và Xing-ga-po đều có một loại giấy phép lao động dành riêng cho những
lao động nhập cư có trình độ rất cao và không ràng buộc về người sử dụng lao động.
Bảo vệ lao động nhập cư: Phổ biến trước khi lao động đi xuất khẩu và các chương trình
bổ túc trình độ tài chính là những công cụ bổ sung kinh nghiệm làm việc cho lao động
nhập cư ở nước ngoài. Phần lớn các nước ASEAN đều có chương trình hướng dẫn cho
người lao động trước khi ra nước ngoài làm việc. Những chương trình này được tổ chức
nhằm tăng cường bảo vệ cho lao động nhập cư nhờ trang bị cho họ kiến thức về các
quyền họ được hưởng, về nước họ đến, và về các cơ chế khiếu kiện có thể sử dụng.
Philipin thường được khen ngợi vì cam kết nâng cao kiến thức cho lao động nhập cư.
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Những cách làm tốt trong các chương trình hướng dẫn cho lao động của Philipin có thể
kể đến như đưa các đối tác nhà nước và tổ chức phi chính phủ vào cuộc để lồng ghép
phạm trù quyền lao động, tổ chức hội thảo hướng dẫn cho lao động sau khi lao động đến
để bảo đảm quá trình hướng dẫn này không chỉ kết thúc khi họ bắt đầu lên đường, xây
dựng các chương trình hướng dẫn cho công ty xuất khẩu lao động, cung cấp thông tin về
nhập cư tới cấp địa phương (Asis, Agunias 2012). Sử dụng nội dung chuẩn thức và giám
sát triển khai là những yếu tố quan trọng để bảo đảm thành công của chương trình.
Chương trình thí điểm bổ túc kiến thức tài chính cho lao động nhập như làm nghề giúp
việc gia đình ở khu vực Malang mở rộng và quận Blitar, Đông Java, Inđônêxia, đã cải
thiện thói quen chi tiêu ngân sách, tiết kiệm, nâng cao kiến thức tài chính và nhận thức
về bảo hiểm bắt buộc cho lao động nhập cư cho những thành viên khác trong gia đình,
dù không làm tăng kiều hối về lượng hay tần suất (Doi, McKenzie, Zia 2014). Đặc biệt,
tác động thường thấy rõ nhất khi cả người lao động nhập cư và thành viên gia đình được
bổ túc, ít thấy rõ hơn khi chỉ có thành viên gia đình được bổ túc, và không hề có nếu chỉ
có lao động nhập cư được bổ túc.
Các nước xuất xứ nên cân nhắc cho lao động nhập cư vay vốn để hỗ trợ các chi phí nhập
cư cho họ. Một số nước xuất xứ đã và đang triển khai các chương trình cho vay vốn trước
xuất khẩu lao động, như Bănglađét, Nêpan, Xri Lanka, Việt Nam. Đã có một số bằng chứng
cho thấy tháo gỡ các vướng mắc về tài chính sẽ có thể tăng cường quá trình di dân, qua đó
chứng tỏ các chính sách khuyến khích di dân sẽ có hiệu quả thúc đẩy quá trình di dân đối
với các hộ gia đình muốn di cư (Angelucci 2015; Bryan, Chowdhury, Mobarak 2014). Tuy
nhiên, kinh nghiệm về cho vay trước khi lao động đi xuất khẩu cũng cho thấy tầm quan
trọng của các bước triển khai, vì đã có thông tin về một số vấn đề trong trả nợ vay ở Xri
Lanka, cũng như việc chương trình cho vay vốn của Philipin đã phải dừng hoạt động do
thiếu khả năng trả nợ (Martin 2009). Ngược lại, các chiến dịch thông tin, tuyên truyền lại
không làm tăng di cư (Beam, McKenzie, Yang 2015).

Kết thúc di trú
Chế tài, khuyến khích: Có thể kết hợp giữa các chế tài và khuyến khích trong giai đoạn
kết thúc di trú ở nước tiếp nhận để khuyến khích lao động tự giác về nước khi thời hạn
lao động kết thúc. Ngoài áp dụng chế tài đối với lao động để khuyến khích lao động trở
về nước đúng hạn, như ở Malaixia và Xing-ga-po, người ta còn có thể giữ lại tiền lương
hay gửi lương vào tài khoản tiết kiệm bắt buộc cho đến khi lao động trở về nước xuất xứ.
Ở Hàn Quốc, người sử dụng lao động buộc phải tham gia bảo hiểm bảo đảm lao động
ra về, còn người lao động phải tham gia bảo hiểm chi phí về nước. Phần đóng góp hàng
tháng của người sử dụng lao động sẽ được chuyển cho người lao động khi họ rời khỏi
Hàn Quốc hay thay đổi chủ lao động, còn tiền bảo hiểm chi phí về nước chỉ được giải
chấp khi kết thúc thời hạn lao động. Theo cách tương tự, Chương trình Lao động Nông
nghiệp Mùa vụ của Canađa yêu cầu người lao động phải chuyển một phần tiền vào tài
khoản tiết kiệm bắt buộc và chỉ được hoàn trả khi lao động trở về nước. Tuy nhiên, việc
giữ lại tiền sẽ làm tăng rủi ro cho những lao động nhập cư làm việc cho những chủ sử
dụng lao động bất chấp nguyên tắc, sẵn sàng để cho giấy phép lao động của người lao

Tổng quan

l

23

động hết hạn (OECD 2013). Vì thế, thiết kế chính sách là yếu tố cực kỳ quan trọng.
Mặt khác, ta cũng có cả chế độ khuyến khích lao động trở về nước. Ví dụ về dạng khuyến
khích này là hoàn thuế, bảo đảm cơ hội làm việc sau này, hay hỗ trợ đi lại, khám sức
khỏe, sửa soạn hồ sơ (OECD 2013). Các lao động trong chương trình EPS của Hàn Quốc
được tập huấn tay nghề và tư vấn việc làm miễn phí trong thời gian làm việc, được
hưởng các dịch vụ về tìm việc làm phù hợp với người sử dụng lao động Hàn Quốc ở quê
nhà, được tiếp cận các mạng lưới của người lao động trở về nước, là những việc mà Hàn
Quốc luôn chú trọng để nâng cao cơ hội việc làm.
Tiếp cận cộng đồng kiều dân: Các nước xuất khẩu lao động sẽ có lợi nhờ chủ động tiếp
cận cộng đồng kiều dân. Người lao động khi về nước sẽ mang theo các nguồn lực tài
chính, nguồn vốn con người. Những thành viên của cộng đồng kiều dân ở nước ngoài là
một nguồn cung cấp kinh nghiệm cho các chuyên gia trong nước, cũng như tạo cầu nối
tài chính với nước tiếp nhận. Các chính sách tăng tiếp cận cộng đồng kiều dân góp phần
xây dựng mạng lưới cộng đồng kiều dân, để từ đó chuyển giao ý tưởng, công nghệ và cả
nguồn vốn (Dickerson, Özden, sắp công bố). Các chương trình như chương trình Nghiên
cứu và Nhà khoa học ở Nước ngoài của Áchentina, dự án Ngăn chặn nạn Chảy máu chất
xám của Thái Lan, Chương trình Tình nguyện Kiều dân của Êtiôpia đều có tác dụng xây
dựng cầu nối với những thành viên tài năng trong cộng đồng kiều dân để giúp quê hương.
Jamaica có cơ sở dữ liệu về những người nhập cư đang làm việc ở nước ngoài mà người
sử dụng lao động có thể sử dụng để nhận diện lao động (McKenzie, Yang 2015). Trung
tâm Hỗ trợ Người Ấn ở Nước ngoài của Ấn Độ thực hiện xúc tiến đầu tư và xây dựng
mạng lưới tri thức. Ban Dịch vụ Tài chính của Bộ các Vấn đề về Người Ấn Độ Hải ngoại
tư vấn về đầu tư vào Ấn Độ (Thimothy và các tác giả khác 2016). Các chính sách đối với
lao động trở về có mục tiêu phá bỏ rào cản chính sách đối với người trở về cũng như
khuyến khích lao động trở về thông qua các ưu đãi thuế, lợi ích về tư cách công dân hay
thường trú dành cho lao động trở về hay vợ/chồng, người phụ thuộc, hoặc công nhận
trình độ tay nghề (Dickerson, Özden, sắp công bố). Một phân tích tác động gần đây về
Chương trình Thu hút Chuyên gia Về nước của Malaixia (REP) cho thấy chính sách trên
có kết quả tích cực. Chương trình khuyến khích lao động Malaixia trình độ cao ở nước
ngoài về nước này được cho là làm tăng xác suất trở về 40% đối với những người đã có lời
mời làm việc, và chỉ có tác động tài chính không lớn (Del Carpio và các tác giả khác
2016). Triển khai hiệu quả những chương trình này là yếu tố quan trọng để bảo đảm tính
hiệu quả - chi phí. Có mục tiêu rõ ràng, có cộng đồng kiều dân mục tiêu, có ngân sách xác
định và thời hạn chương trình rõ ràng là những yếu tố quan trọng để bảo đảm thành công
(Dickerson, Özden, sắp công bố).
Tái hòa nhập: Cần tiếp tục nghiên cứu về những gì các nước xuất khẩu lao động có thể làm
để giúp lao động trở về tái hòa nhập vào thị trường lao động. Một số nước có thể có chính
sách ưu đãi đối với người lao động trở về để tái hòa nhập, như các chính sách chủ động về
thị trường lao động để giúp lao động tìm việc hay mở doanh nghiệp khi về nước. Hình thức
can thiệp này có thể là biện pháp cần thiết để tái hòa nhập lao động về nước vào lực lượng
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lao động sau khi họ đã mất liên lạc với mạng lưới tìm việc cũ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn
rất ít nghiên cứu về hiệu quả của các chương trình tái hòa nhập. Qua đánh giá một số
chương trình ở Philipin đã phát hiện những trở ngại đáng kể.

Thực thi
Thực thi phối hợp: Để thực thi luật di dân cần có sự phối hợp của các giải pháp cưỡng chế
cả trong nước và tại cửa khẩu, cũng như phối hợp trong sử dụng số liệu giữa các cơ quan
chịu trách nhiệm về di dân. Bảo đảm để người nhập cư chắc chắn không được nhập cảnh
hay làm việc không có giấy tờ hợp lệ đòi hỏi phải làm nhiều việc hơn là kiểm soát biên giới,
và dù có hiệu quả trong một số trường hợp, nhưng cũng khá tốn kém, đặc biệt với những
nước có đường biên giới dài như Thái Lan với Lào và Myanma. Những biện pháp thực thi
luật pháp trong nước có đối tượng là người sử dụng lao động nhằm bảo đảm chủ lao động
chỉ sử dụng lao động hợp lệ và đối xử phù hợp với lao động nhập cư là giải pháp có thể hiệu
quả. Những cơ quan có trách nhiệm quản lý lao động nhập cư (cũng thường là nơi lưu giữ
số liệu về lao động nhập cư và người sử dụng lao động) và các cơ quan có nhiệm vụ thực thi
luật pháp tại cửa khẩu (có số liệu về xuất nhập cảnh) có thể khai thác tri thức này khi tổ
chức các hoạt động phối hợp thực thi pháp luật. Đồng bộ hóa quy trình giữa các cơ quan sẽ
giúp đánh giá rủi ro, giám sát phát hiện các trường hợp không tuân thủ bằng cách xây dựng
các công cụ giám sát dựa trên rủi ro để định hướng cho công tác thực thi luật. Ở những nơi
năng lực thấp, phối hợp hoạt động thậm chí còn có tầm quan trọng lớn hơn trong việc bảo
đảm nguồn nhân lực, tài lực hạn chế được khai thác tối đa.
Chọn đối tượng cưỡng chế: Thực thi luật di trú, nhập cư đối với người sử dụng lao động,
bên cạnh đối tượng lao động nhập cư, là một biện pháp giúp tăng cường tuân thủ luật pháp
nhập cư. Lao động nhập cư thường có nguy cơ phải chịu chế tài cao hơn do vi phạm luật
pháp nhập cư so với người sử dụng lao động. Hàn Quốc và Xing-ga-po đã có những biện
pháp tăng cường thực thi chế tài đối với người sử dụng lao động. Ở trường hợp Hàn Quốc,
Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra đột xuất tại chỗ, phạt những đối tượng sử dụng lao động thuê
mướn lao động nhập cư không có giấy tờ. Những đối tượng bị phát hiện vi phạm luật lao
động hay các quy định liên quan đến EPS sẽ bị phạt và bị tước tư cách tham gia chương
trình EPS. Các thanh tra tích cực tìm cách giải quyết mâu thuẫn giữa người lao động và
người sử dụng lao động. Xing-ga-po quy định mức phạt đáng kể đối với người sử dụng lao
động, đồng thời còn phạt tù nếu tái phạm. Để tăng cường tuân thủ luật pháp về nhập cư của
người sử dụng lao động còn cần phải có những chính sách khuyến khích tuân thủ. Một số
nước có thu nhập cao sử dụng các cơ chế chứng nhận hay tài trợ vào mục đích này. Những
cơ chế này tiến hành đánh giá mức độ tuân thủ các luật định về lao động, nhập cư liên quan,
hồ sơ các trường hợp được chấp thuận của người sử dụng lao động, tình hình tuyển dụng
lao động, cơ sở vật chất và hệ thống đào tạo, công tác tuyển dụng, huấn luyện cho lao động
địa phương (OECD 2013). Tham gia vào các chương trình này có lợi ích dưới nhiều hình
thức. Chẳng hạn, Niu Dilân miễn cho những người sử dụng lao động đủ tiêu chuẩn không
phải thỏa mãn điều kiện trên thị trường lao động có lao động địa phương phù hợp với công
việc hay không; Ốtxtrâylia ưu tiên xử lý thủ tục.
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Ưu tiên của từng nước: Nước tiếp nhận
Các nước tiếp nhận cần xây dựng được bộ máy quản lý di trú đáp ứng được nhu cầu kinh
tế và phù hợp với chính sách trong nước.
• Là nước có tỉ lệ nhập cư phi chính thức rất thấp và có cơ chế phức tạp để quản lý ngõ vào
căn cứ vào năng lực lao động, Xing-ga-po cần tiếp tục nỗ lực nâng cao lòng tin của công
chúng vào bộ máy quản lý di trú cũng như tăng cường bảo vệ lao động nhập cư.
• Với tỉ lệ nhập cư phi chính quy cao nhưng có bộ máy quản lý di trú ít phức tạp hơn Xingga-po, Malaixia cần cố gắng làm sao để bảo đảm bộ máy quản lý di trú của mình đáp
ứng tốt hơn các nhu cầu kinh tế cũng như phối hợp chặt chẽ hơn với cả người sử dụng
lao động và các nước xuất xứ.
• Là nước có tỉ lệ nhập cư phi chính thức cao, Thái Lan cần có biện pháp chính thức hóa
số lượng lớn người nhập cư chưa có giấy tờ của mình, hoàn thiện những thủ tục nhập
cảnh tốn kém, mất nhiều thời gian, cũng như xem xét lại những chính sách nhập cư như
thuế nhập cư, quỹ hỗ trợ lao động về nước, vốn đã có trong luật nhưng chưa được hiện
thực hóa và đang làm suy giảm uy tín của bộ máy quản lý di trú.
• Để khuyến khích tăng tỉ lệ việc làm cho lao động trong nước ở khu vực kinh tế tư nhân,
Brunây Đarútxalam cần bảo đảm cơ chế hạn mức, thuế tương đối phức tạp căn cứ trên
yếu tố địa lý, ngành nghề, người sử dụng lao động hỗ trợ cho mục tiêu này, đồng thời
cũng phải đáp ứng được các nhu cầu kinh tế.

Ưu tiên của từng nước: Nước xuất khẩu lao động
Các nước xuất khẩu lao động nên cân đối mục tiêu bảo vệ lao động nhập cư với nhu cầu
phát triển kinh tế.
• Philipin có hệ thống hỗ trợ cho lao động di trú rất phát triển và là hình mẫu cho các
quốc gia xuất khẩu lao động khác. Để phát huy lợi thế này, Philipin cần tiếp tục đánh giá,
hoàn thiện bộ máy quản lý xuất nhập cư của mình, với việc giám sát các công ty xuất
khẩu lao động, các chương trình dành cho lao động trở về nước, tăng cường chia sẻ,
tương thích số liệu.
• Inđônêxia nên có biện pháp tăng cường phối hợp trong hoạt động giữa các cơ quan chịu
trách nhiệm quản lý xuất nhập khẩu lao động, cũng như hoàn thiện các thủ tục để lao
động kết thúc đợt làm việc ở nước ngoài nhằm khuyến khích di trú hợp pháp.
• Việt Nam cần đánh giá các chính sách hiện hành về khuyến khích xuất khẩu lao động
nhằm xác định có đáp ứng được các nhu cầu của đất nước hay chưa. Những chính sách
này tuy về ý định là đáng hoan nghênh nhưng cũng cần có những cải cách khác nữa, như
xem xét lại việc các công ty xuất khẩu lao động thường xuyên hay chí ít cũng là ngầm yêu
cầu người lao động phải đóng tiền ký quỹ để bảo đảm sẽ trở về nước, sau đó lại thường
xuyên không trả lại số tiền này. Có thể căn cứ vào chiến lược di trú quốc gia để định
hướng cho những cải cách này.
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• Những nước có năng lực còn thấp như Campuchia, Lào, Myanma cần tiếp tục cân nhắc
vai trò của vấn đề di trú trong chiến lược phát triển kinh tế của mình, xây dựng chương
trình để giảm chi phí, chính thức hóa việc người dân đi xuất cảnh, cũng như thiết lập
quan hệ với cộng đồng kiều dân để tạo thuận lợi cho việc chuyển giao kiến thức, nguồn
vốn. Những nước này nên học hỏi kinh nghiệm của Philipin để xây dựng các thể chế
phục vụ cho người di trú, cũng như những dịch vụ như chương trình hướng dẫn trước
khi xuất cảnh.

Ưu tiên của khu vực
Ban thư ký ASEAN có thể hỗ trợ các chương trình trong nước bằng cách giữ vai trò là nơi
tập hợp các tập quán tối ưu và cơ quan điều phối. Ban thư ký ASEAN có thể tập hợp các
hiệp định song phương, MOU trong ASEAN và trên thế giới để thông tin về những tập
quán tối ưu cũng như thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình soạn thảo hiệp định và các
nội dung chính của hiệp định. Căn cứ vào những nỗ lực của chương trình Diễn đàn ASEAN
về Lao động di trú và Tuyên bố Cebu, cùng với các công ước quốc tế và tập quán tối ưu của
khu vực, ASEAN có thể cân nhắc xây dựng một khuôn khổ chung, linh hoạt cho các hiệp
định song phương, quy chế về bảo vệ lao động nhập cư, và thậm chí là cả các hợp đồng mẫu
chi tiết. Sau cùng, ASEAN nên cân nhắc thiết lập cổng thông tin về thị trường lao động để
cung cấp cho những người muốn đi xuất khẩu lao động thông tin về các cơ hội việc làm,
quy định, tập quán lao động của các nước tiếp nhận.

Chú thích
1. Tăng cường hội nhập thương mại trong khối ASEAN theo mô hình được xây dựng là việc loại
bỏ thuế quan trong khu vực, dỡ bỏ rào cản phi thuế quan về hàng hóa và dịch vụ, áp dụng các
biện pháp tạo thuận lợi thương mại tiên tiến. Nhưng khác với mô hình thương mại chuẩn, mô
hình sử dụng trong mô phỏng không giả định rằng lao động có thể thay đổi công việc mà không
gặp vấn đề gì. Lao động có thể dịch chuyển nhưng sẽ tốn kém.
2. Mức ước tính chi phí dịch chuyển lao động chính xác phụ thuộc vào một số giả định. Do có sự
nhạy cảm như vậy nên so sánh mức chi phí dịch chuyển lao động tương đối giữa các nước sẽ có
giá trị hơn so sánh tuyệt đối.
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