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Hầu hết những người Việt sinh sống và làm nghề đánh bắt cá ở khu vực quanh
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Tuy nhiên, khi về Việt Nam, do không có quốc tịch nên cuộc sống
h bấp
bênh. Nghiên cứu này tìm hiểu khả n ng iếp cận việc làm c người gốc Việt
không có quốc tị h i ư ự do từ Campuchia về Việt Nam. Ngoài các dữ liệu thứ
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Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - nơi được xem là có nhiề người Việt trở
về ừ
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1. MỞ ĐẦU
Trong lịch sử di cư của người Việt,
nhiều làn sóng di cư diễn ra do nhiều
nguyên nhân khác nhau. Hiện nay,
hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên
*, **

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ
Chí Minh.

thế giới có người Việt đang sinh sống,
định cư (Phan Thị Hồng Xuân, 2018).
Theo số liệu của Tổ chức Di cư Quốc
tế (International Organization for
Migration - IOM), trích lại từ nguồn dữ
liệu của Vụ Liên hiệp quốc về Vấn đề
kinh tế và xã hội (United Nations,
Department of Economic and Social
Affairs - UN DESA), từ năm 1990 đến
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năm 2015 có 2.558.678 người Việt di
cư ra nước ngoài theo tất cả các loại
hình di cư, nhưng chủ yếu là di cư để
lao động, kết hôn và du học. Các
nước có đông người Việt là Mỹ, Úc,
Canada và các nước láng giềng như
Lào, Campuchia, Trung Quốc.
Sự di cư quay về phần lớn xảy ra khi
người lao động hết hợp đồng lao động,
du học sinh tốt nghiệp và trường hợp
kết hôn với người nước ngoài nhưng
ly thân hay ly hôn. Làn sóng trở về
của người Việt do không thể tiếp tục
cuộc sống ở nước ngoài như ở
Campuchia xuất hiện trong những
năm gần đây với số lượng ngày càng
tăng phần lớn hông thuộc những
nguy n nhân này.
Cộng đồng người Việt ở Campuchia
có những điểm khác biệt với cộng
đồng người Việt ở các quốc gia khác
về nguy n nhân di cư, địa vị xã hội,
lĩnh vực nghề nghiệp… Khu vực
quanh Biển Hồ (Tonle Sap) - hồ nước
ngọt lớn nhất Đông Nam Á - là nơi
người Việt tập trung đông nhất và
hầu hết là không có quốc tịch. Những
năm gần đây, do chính sách về
người Việt của Campuchia và cả
những nguy n nhân hác, nhóm người
này đang đứng trước nguy cơ bị trục
xuất hoặc buộc phải di cư ra hỏi
Campuchia.
Người Việt di cư tự do từ Campuchia
về Việt Nam ngày càng tăng và sinh
sống ở dọc các tuyến biên giới và khu
vực sông hồ ở các tỉnh Bình Phước,
An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên
Giang và Tây Ninh. Đa số họ không
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có giấy tờ tùy thân, ảnh hưởng rất lớn
đến việc ổn định cuộc sống ở Việt
Nam (Châu Như Quỳnh, 23/8/2016).
Dù chưa có số liệu thống kê chính
thức cấp quốc gia, nhưng so sánh các
số liệu báo cáo của các tỉnh có đông
người Việt từ Campuchia về sinh sống
thì Tây Ninh là tỉnh tiếp nhận nhiều
người trở về nhất. Trong phạm vi bài
viết này ch ng tôi tập trung vào việc
phân tích khía cạnh lao động, việc làm
của người gốc Việt di cư tự do từ
Campuchia về Việt Nam, đang cư tr
tại xã Tân Thành và Tân Hòa, huyện
Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý luận
Có nhiều nghiên cứu phân tích các
khía cạnh khác nhau về các vấn đề di
cư của người Việt. Những bài viết về
lịch sử hình thành cộng đồng người
Việt ở Campuchia tập trung tìm hiểu
về sự di cư, quá trình hình thành và tổ
chức đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội
của người Việt ở Campuchia (Derks &
Sukhum, 2009; Goshal, 1993; Nguyễn
Cảnh Toàn, 2011; Nguyễn Sỹ Tuấn,
2006; Tarr, 1992; Trần Trọng Đăng
Đàn, 1997, 2005). Các nghiên cứu
những xung đột Việt Nam - Campuchia
và ảnh hưởng của những xung đột
này đến người Việt sống ở Campuchia
phân tích vấn đề Việt Nam - Campuchia
dưới góc nhìn lịch sử và quan hệ quốc
tế (Abuza, 1995; Amer, 1997, 2010;
Chandler, 1975; Kiernan, 2002;
Kiernan & Hughes, 2009). Một chủ đề
cũng được nhiều nhà nghiên cứu
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quan tâm là ảnh hưởng của chính
sách về người iệt của Campuchia
đến cuộc sống của những người Việt
đang cư tr tr n đất nước này (Amer,
1994, 2013; Berman; Kirchner, 2015;
Nguyễn Sỹ Tuấn, 2012; Owsley,
1995). Ngay những người Việt đã có
quốc tịch Campuchia vẫn chịu những
tác động tiêu cực bởi những chính
sách dành cho nhóm dân tộc thiểu số
người Việt so với các chính sách dành
cho người gốc Khmer. Các công trình
nghiên cứu về người Việt ở Campuchia
há phong ph và đa dạng. Những
nghiên cứu trên tập trung giới thiệu
cộng đồng người Việt (cả có quốc tịch
và chưa có quốc tịch) ở Campuchia
và phân tích ảnh hưởng của các yếu
tố lịch sử, chính trị cũng như mối quan
hệ giữa hai nước đến cuộc sống của
nhóm người Việt sinh sống tại quốc
gia này. Song, nghiên cứu về người
Việt không có quốc tịch, không thể
tiếp tục sống ở Campuchia buộc phải
di cư tự do về Việt Nam đang còn là
khoảng trống.

định cư ở Campuchia, và tuy sinh
sống ở Campuchia nhưng chưa được
chính quyền Campuchia trao tư cách
là công dân của nước này.

Về mặt thuật ngữ, bài viết này sử
dụng thuật ngữ “người Việt” (ethnic
Vietnamese) hay “Việt kiều” là một từ
Hán - Việt được hiểu tương đương
với khái niệm “người Việt Nam định
cư ở nước ngoài” “là người có quốc
tịch Việt Nam và người Việt Nam đang
cư tr , làm ăn, sinh sống lâu dài ở
nước ngoài” (Điều 3, khoản 3 của
Nghị định số 138/2006/NĐ). “Người
Việt” trong bài viết là những người có
nguồn gốc từ Việt Nam, có hay chưa
có quốc tịch Việt Nam; đã di cư và

Tr n phương diện pháp luật, “hồi
hương” (repatriation) được hiểu là
công dân của một quốc gia cư trú ở
nước ngoài quay trở lại đất nước mà
công dân đó có quốc tịch (Luật Quốc
tịch Việt Nam, Luật số 7/1998/QH10).
Gần đây, nhiều người Việt quyết định
quay về Việt Nam do áp lực trực tiếp
hoặc gián tiếp từ chính sách của
chính quyền Campuchia. Trong bài
viết này nhóm người iệt quay về cố
hương là nhóm người không có quốc
tịch Việt Nam. Do vậy, nghiên cứu này
sử dụng cụm từ “hồi hương” với ý
nghĩa quay về qu hương, gia đình
những người di cư tự do này ở iệt
Nam.
Bên cạnh việc sử dụng thuật ngữ “hồi
hương”, bài viết này cũng dùng cụm
từ “di cư tự do” (migration) và “di cư
trở về” (return migration) thường được
các nghiên cứu về di dân sử dụng.
Trở về được xem là bước hoàn thành
vòng di cư, trong đó người di cư quay
về nước nhưng sống ở một nơi hác
hay quay về chính qu hương mình
(Anarfi & Jägare, 2008; Eastmond,
2006). Sự trở về có thể không nằm
trong dự tính của người di cư mà xảy
ra trong bối cảnh họ bị trục xuất vì
người cư tr bất hợp pháp tại nước
tiếp nhận do thị thực đã hết hạn
(Cassarino, 2008). Các nghiên cứu
của Nguyen (2017) và Chimni (2004)
đã chỉ ra rằng những người di cư
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buộc phải quay về nước một cách
không tự nguyện thường gặp nhiều
khó hăn trong việc tái hòa nhập cộng
đồng nơi họ xuất cư, đặc biệt là tìm
kiếm việc làm và ổn định cuộc sống.
De Bree et al. (2010) cho rằng trở về
không chỉ đơn thuần là việc đi về quê
nhà và định cư lâu dài mà còn là việc
người di cư có được cảm giác “thuộc
về” hay không. Mặc dù trở về chính
cộng đồng của mình, điều đó hông
có nghĩa là người di cư có thể tiếp tục
cuộc sống trước đây của mình mà họ
phải nỗ lực để có thể tồn tại và được
cộng đồng chấp nhận. Sau một thời
gian rời xa qu di cư ra nước ngoài,
cộng đồng có thể có nhiều thay đổi và
bản thân những người di cư cũng có
nhiều thay đổi sau hi đã có những
trải nghiệm xuy n văn hóa (Chae,
2010; Ghanem, 2003; Hammond,
1999). Do vậy, sau khi trở về, việc
người di cư hòa nhập nhanh chóng,
ổn định cuộc sống của bản thân là
một quá trình đầy hó hăn, đặc biệt
khi họ là người không có quốc tịch và
có những hạn chế về tiếp cận việc làm.
Tình trạng không có quốc tịch
(statelessness) được luật pháp quốc
tế đề cập có ý nghĩa hác nhau. Công
ước năm 1954 của Liên hiệp quốc liên
quan đến tình trạng của người không
có quốc tịch với mục đích bảo vệ
quyền và tự do của những người
không có quốc tịch. Theo Điều 1 của
Công ước này “người không có quốc
tịch là người hông được công nhận
là công dân của một quốc gia nào cả
dưới sự vận hành của luật pháp”
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(UNHCR, 1954). Hiện nay, khái niệm
do Công ước 1954 vẫn được sử dụng
phổ biến nhất trong các nghiên cứu và
các diễn đàn bàn về người không có
quốc tịch do tính bao hàm của nó.
Ngoài ra, bài viết này còn dựa trên
khái niệm tình trạng bấp bênh
(precarity hay précarité) để phân tích
về khả năng tiếp cận việc làm của
những người Việt di cư tự do. Những
người không có quốc tịch bị đặt trong
tình trạng bấp bênh về mặt pháp lý,
dẫn đến những hó hăn hác trong
việc tiếp cận các dịch vụ phục vụ cho
các nhu cầu cơ bản của cuộc sống,
đặc biệt là tìm việc làm. Khái niệm tình
trạng bấp bênh phản ánh sự thiếu an
toàn li n quan đến các chính sách
nhằm kiểm soát di dân và số người
nhập cư (Goldring et al., 2009: 245).
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Nguồn dữ liệu thứ cấp (tài liệu, thống
kê, chính sách, luật, báo cáo của địa
phương, báo cáo hoa học của các
nghiên cứu trước đây) được sử dụng
để giới thiệu số lượng người di cư
quay về và phân tích chính sách hiện
thời liên quan đến những người này.
Bên cạnh đó, nghi n cứu dựa tr n dữ
liệu sơ cấp thu thập từ các cuộc
phỏng vấn sâu bán cấu trúc và quan
sát tham dự ở thực địa trong thời gian
từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2019 tại
hai địa bàn xã Tân Thành và xã Tân
Hòa, huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh nơi được xem là có nhiều người Việt
từ Campuchia trở về nhất. Thông tin
từ phỏng vấn sâu cho biết tình trạng
pháp lý, tiếp cận việc làm; quan sát hộ
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gia đình và quan sát cộng đồng cho
biết hiện trạng cuộc sống. Những
người trả lời bao gồm: người Việt di
cư tự do trở về từ Campuchia (41
người), lãnh đạo địa phương (5 người)
và đại diện tổ chức tôn giáo (1 người).
Mẫu nghiên cứu chính là những người
di cư về Việt Nam đang cư tr tại bốn
ấp: xã Tân Thành có ấp Tà Dơ (12
người) và ấp Đồng Kèn 2 (17); xã Tân
Hòa có ấp Cây Khế (8) và ấp Tân
Thuận (4). Sự phân bố hông đồng
đều về số lượng mẫu giữa hai xã Tân
Thành và Tân Hòa là do tổng số
hộ/người di cư tự do đang cư tr tại
xã Tân Thành cao hơn nhiều so với
Tân Hòa.

Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã
thống nhất: người Việt ở Campuchia
nếu chưa có quốc tịch Campuchia thì
được xem là người Việt Nam nên khi
quay về Việt Nam sẽ được chính
quyền tiếp nhận. Theo Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh Tây Ninh (2017, 2018),
đến tháng 7/2017, đã có 1.514 hộ với
7.519 nhân khẩu di cư về Tây Ninh.
Từ tháng 10/2017 đến tháng 7/2018
thêm 63 hộ với 313 nhân hẩu. Tính
đến tháng 7/2018, số người có chứng
minh nhân dân do Campuchia cấp rất
thấp, chỉ có 325 người trong khi người
không có giấy tờ là 7.507 người.

Trong số 41 người tham gia trả lời
phỏng vấn có 31 nữ và 10 nam, có độ
tuổi khác nhau và hộ gia đình của họ
di cư về Việt Nam vào những thời
điểm hác nhau; đa số các đáp vi n
mù chữ, chỉ có 3 người biết chữ
nhưng chỉ dừng lại ở cấp tiểu học. Họ
chủ yếu đang sống với vợ/chồng và
gia đình, chỉ có 2 người góa vợ/chồng,
2 người đang ly thân (thực chất là đã
bỏ vợ/chồng nhưng vì họ không có
giấy tờ, hông đăng ý ết hôn hợp
pháp nên khi không muốn sống cùng
nhau). Mức thu nhập của người di cư
tự do không ổn định, không thể ước
chừng thu nhập vì không phải lúc nào
họ cũng có việc làm.
3. TIẾP CẬN VIỆC LÀM CỦA NGƢỜI
VIỆT KHÔNG CÓ QUỐC TỊCH
3.1. Tình trạng pháp lý và lƣu
trú của ngƣời Việt trở về từ
Campuchia không có quốc tịch
đang cƣ trú tại Tây Ninh

Theo lãnh đạo địa phương, việc cấp
giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân
dân cần phải được xác minh nghi m
ngặt nguồn gốc công dân của người
được cấp. Luật Quốc tịch iệt Nam
chỉ cho phép người nhập quốc tịch giữ
một quốc tịch (hoặc iệt Nam hoặc
nước hác) trừ những trường hợp đặc
biệt. Nếu những người này đã là công
dân Campuchia thì hông được cấp
quốc tịch iệt Nam. Trong số những
người trở về, chỉ có một số ít được
Đại sứ quán iệt Nam ở Campuchia
xác nhận là iệt iều cư tr tại
Campuchia. Do vậy, hi về iệt Nam
họ được địa phương cấp giấy tờ tùy
thân và được hưởng quyền của công
dân iệt Nam.
Lãnh đạo xã Tân Hòa cho biết, năm
2018, Trung ương chỉ đạo công nhận
tình trạng pháp lý cho 50 hộ đã di cư
về sinh sống tại địa phương từ rất lâu,
và đây là trường hợp làm thí điểm,
nếu hiệu quả sẽ triển hai đại trà.

NGUYỄN NỮ NGUYỆT ANH - CAO THANH TÂM – TIẾP CẬN VIỆC LÀM…

Trong năm 2018, trong tổng
số 1.577 hộ với 7.832 nhân
khẩu, chỉ có 417 hộ với
2.209 nhân khẩu đã đăng ý
cư tr tại tỉnh, trong khi số
hộ chưa đăng ý là 1.160 hộ
với 5.623 nhân khẩu. Từ khi
triển khai thực hiện Tiểu đề
án 2 về hỗ trợ người di cư
tự do của huyện Tân Châu
do Ủy ban Nhân dân tỉnh
phê duyệt, xã Tân Thành đã
cấp hộ khẩu cho 48 hộ và
xã Tân Hòa là 33 hộ.
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Biểu đồ 1. Tình trạng đăng ý cư tr của người Việt
di cư tự do về Tây Ninh tính đến tháng 7/2018

Nguồn: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, 2017,
2018.

Nhìn chung, đa số những người di cư
tự do khi hồi hương thường có cuộc
sống tạm bợ trên tất cả các khía cạnh:
pháp lý, kinh tế, cảm giác được thuộc
về do chưa xác định được quốc tịch
và không có bất cứ giấy tờ gì để
chứng minh nhân thân. Họ hông đảm
bảo đủ các điều kiện pháp lý theo quy
định của pháp luật Việt Nam để được
cấp hộ khẩu, căn cước công dân nên
điều kiện sống gặp hó hăn, đặc biệt
trong việc tiếp cận việc làm (Luật
Quốc tịch Việt Nam ban hành năm
1998).
3.2. Khả năng tiếp cận việc làm của
ngƣời Việt trở về từ Ca puchia
không có quốc tịch
Vì không có chứng minh nhân dân,
người di cư tự do từ Campuchia khó
tìm được việc làm chính thức để có
thu nhập, ổn định cuộc sống. Kết quả
khảo sát cho thấy đối với những
người đang có việc làm, công việc của
họ thường là theo mùa vụ và không
được hưởng tất cả những quyền lợi

như các lao động có đầy đủ giấy tờ.
Tổng hợp các nguồn dữ liệu sơ cấp,
nhóm nghiên cứu nhận thấy có sự
khác biệt giữa việc tiếp cận việc làm
của các cư dân trong 4 ấp.
Ở ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, người di
cư tự do được chia làm hai nhóm:
nhóm di cư về khá lâu, từ 5 năm đến
tr n 7 năm và nhóm di cư về khoảng
2 - 3 năm. Theo quan sát cộng đồng,
nhiều người trong nhóm quay về
nhiều năm trước đã mua đất và xây
nhà. Nhóm những người mới về
(khoảng 150 hộ) đang sống trong
những lều tạm (dựng bằng cọc nhỏ và
che bạt ngay trên phần đất của người
dân địa phương hay của những người
đã về trước đó dọc đường vào ấp Tà
Dơ hay dọc mé hồ Dầu Tiếng. Chính
quyền huyện Tân Châu chỉ đạo sử
dụng quỹ đất của xã Tân Thành, dành
hơn 1ha đất ở ấp Đồng Kèn 2 và 10 tỷ
đồng cùng với sự đóng góp của Quỹ
Đạo Phật ngày nay (11 tỷ đồng), xây
dựng hu tái định với 183 căn nhà liền
kề. Hiện nay, có 179 hộ đang sinh
sống ở đây.
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Sau khi về Việt Nam, nhiều người loay
hoay tìm việc làm phù hợp nhưng do
ngoài nghề đánh bắt cá trên Biển Hồ
họ không có chuyên môn làm những
công việc trên bờ nên họ cảm thấy tìm
việc hó hăn. Sống dọc theo hồ Dầu
Tiếng có nguồn lợi thủy sản, phần
đông nam giới làm nghề đánh cá. Tuy
nhiên, cá ngày càng ít dần, người dân
phải đi đánh bắt ở xa, nhưng vẫn không
đủ vốn. Nhiều hộ treo ghe không tiếp
tục công việc vốn từ bao đời.

đồng/ngày (nhưng công việc lúc có lúc
hông, hông đủ để đảm bảo cho
cuộc sống của gia đình).

Một số hộ gia đình ở ấp Tà Dơ vẫn
theo nghề cá khi về Việt Nam nhưng
hầu như những người sống ở ấp
Đồng Kèn 2 ( hu tái định cư của 179
hộ, quay về Việt Nam trước tháng
6/2016) không còn làm nghề này do
xa khu vực sông hồ. Khi không thể
duy trì nghề cá, nhiều người đàn ông
ở ấp Tà Dơ và Đồng Kèn 2 đi làm
công nhân, lắp đặt các hệ thống điện
năng lượng mặt trời. Thời gian đầu,
họ dễ dàng xin được việc và được trả
lương 250.000 - 350.000 đồng/ngày.
Vì thấy lương cao so với đánh cá,
nhiều thanh ni n đã chuyển sang làm
công nhân cho các công trình này.
Tuy nhiên, công việc không thuận lợi,
thu nhập bấp bênh và bị nợ lương do
chỉ thực hiện một số công đoạn lắp
ráp cho các nhà thầu nhỏ. Có trường
hợp bị nợ lương nhiều tháng và họ
phải bỏ việc. Khi nhóm nghiên cứu đi
khảo sát, một số đàn ông trong độ tuổi
lao động đang ở nhà (mới trở về từ
các công trình xây lắp điện năng
lượng mặt trời và chờ tìm công việc
mới), một số đi phụ hồ, lương 300.000

Hầu hết phụ nữ ấp Tà Dơ và Đồng
Kèn 2 ở nhà lặt hạt điều và trông con.
Quan sát cho thấy từng tốp nữ (trẻ em,
người già và phụ nữ trẻ hay trung niên)
đều tranh thủ cạo vỏ lụa hạt điều (lặt
điều). Thoạt nhìn, công việc này tưởng
chừng có thể kiếm tiền dễ dàng vì có
thể huy động được nhiều lứa tuổi trong
gia đình cùng làm, nhưng thu nhập lại
rất thấp, 10kg hạt điều thành phẩm chỉ
có 50.000 đồng (trong khi 2-3 người
lặt liên tục trong khoảng 2 ngày). Vì ít
có khả năng tiếp cận với những loại
công việc hác n n đây vẫn là việc
làm phổ biến của phụ nữ trong khu
vực này.
Theo quan sát của nhóm nghiên cứu,
hi chưa tìm được việc làm mới,
những người di cư tự do ở ấp Tà Dơ
có thể thoải mái nghỉ ở nhà hơn so
với những người ở ấp Đồng Kèn 2.
Lãnh đạo xã Tân Thành cho biết, các
mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh
thường hay đến ấp Tà Dơ thăm hỏi,
cho nhu yếu phẩm, bình quân mỗi
năm tr n 1,5 tỷ đồng (có lúc vào cuối
tuần có 3 - 4 đoàn đến thăm), vì vậy,
người dân ở đây vẫn có thức ăn sống
qua ngày hi hông có việc làm. Trong
hi đó, người dân ở ấp Đồng Kèn 2 ít
khi nhận được hỗ trợ lương thực từ
các tổ chức từ thiện và phải đóng các
khoản chi phí điện nước nên áp lực
tìm việc cao hơn. Một mục sư nhận
xét: “Ở khu vực này mình có thể đi ra
rửa chén cho quán ăn, đi làm cỏ rồi đi

NGUYỄN NỮ NGUYỆT ANH - CAO THANH TÂM – TIẾP CẬN VIỆC LÀM…

nhổ hoai mì, đi cắt mía. Có rất nhiều
công việc để làm mà không cần giấy
tờ. Làm xong một ngày người ta trả
tiền. Có nhiều việc để làm nhưng họ
phải ở nhà trông nhà, giữ con và họ
cũng có ý chờ đợi sự gi p đ từ các
đoàn từ thiện, cho n n cứ 10 ngày mà
chưa thấy đoàn nào tới là họ trông
chờ dữ lắm. Mình cho họ đi làm để họ
kiếm tiền thì họ mới quý trọng đồng
tiền, chứ họ cứ trông chờ vào các
đoàn thì hông n n. Khi mình xuống,
họ cứ hay hỏi có cho gì không, dần
hình thành thói quen”. Ông cho rằng
tâm lý ỷ lại vào những phần quà từ
thiện cũng hạn chế sự cố gắng tìm
việc của người di cư tự do, đặc biệt là
ở ấp Tà Dơ.
Một số hộ gia đình di cư đang sống tại
khu tái định cư ở ấp Đồng Kèn 2 về từ
5 năm trở l n đã được chính quyền
địa phương tạo điều kiện cấp giấy xác
nhận tạm tr để có thể xin việc dễ
dàng hơn và có thu nhập ổn định hơn.
Mặt khác, nằm trong diện được hỗ trợ
của các dự án, các đơn vị từ thiện
nhằm tạo công ăn, việc làm cho người
nhập cư, một số gia đình được hỗ trợ
hàng hóa, dụng cụ để buôn bán nhỏ
tại nhà. Chị L.T.L - người di cư tự do
ở ấp Đồng Kèn 2 chia sẻ: “Mấy tháng
trước có hỗ trợ mấy gia đình ở khu
này, khu bển với ở đâu đó, mỗi gia
đình được 6 triệu. Họ hông đưa tiền
cho mình đâu. Mấy ổng đi sắm đồ
bánh trái, kẹo bánh này nọ, mỗi thứ
ch t đỉnh bắt đầu đưa cho mình bán”.
Tuy nhiên, theo khảo sát, chỉ có vài hộ
được gi p đ từ chương trình này.
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Thời gian sau, quá nhiều người di cư
tự do về Việt Nam, quỹ hỗ trợ không
cho phép tiếp tục triển khai.
Tương tự như xã Tân Thành, nhiều
người di cư tự do về sống tại ấp Cây
Khế (gần sông) và ấp Tân Thuận (khu
tái định cư) của xã Tân Hòa. Tại ấp
Cây Khế, dù mục đích ban đầu của
người di cư tự do khi dựng các lều,
lán tại đây để thuận tiện cho việc đánh
bắt cá, nhưng tại thời điểm khảo sát,
chỉ còn vài hộ gia đình sinh sống bằng
nghề này. Số còn lại đi chặt le (cây tre
non), chặt cây đem bán hay làm thu
ở biên giới. Trưởng ấp Cây Khế cho
biết ở khu vực này, cha mẹ gửi con
cho ông bà và di cư sang các tỉnh
Đồng Nai và Bình Dương để làm thuê.
Các cuộc quan sát cộng đồng và
phỏng vấn người dân cho thấy có
4/41 hộ, chỉ có những đứa trẻ tự chăm
nhau. Cha mẹ đi làm xa, cuối tuần hay
một tháng về thăm con 2-3 lần và gửi
tiền họ hàng, hàng xóm mua giúp thực
phẩm. Những đứa trẻ, nhất là các bé
gái 7 - 8 tuổi đã có thể nấu ăn, giặt đồ,
trông em và chăm sóc cho em.
Hầu hết các đơn vị sử dụng lao động,
đặc biệt là trong lĩnh vực chính thức,
đều hạn chế nhận những lao động
không có giấy tờ tùy thân rõ ràng. Một
số người sử dụng giấy chứng minh
nhân dân của người thân, bạn bè để
xin việc ở các công ty tư nhân. Tuy
nhiên, họ chỉ được hưởng lương, vì là
công ty tư nhân, và theo thỏa ước lao
động ngoài lương ra hông được
hưởng các khoản phụ cấp, không
được mua bảo hiểm thất nghiệp, bảo
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hiểm y tế. Thậm chí cho dù họ tìm
được việc làm thì tìm được một chỗ ở
trọ cũng là một điều không dễ dàng gì
vì muốn ở trọ thì cũng cần có giấy
chứng minh nhân dân.

hó hăn trong việc tiếp cận việc làm.
Một bộ phận người trở về phải dựa
vào nghề đánh cá trong khi nguồn cá
gần cạn kiệt. Một số hác đi làm thu
nhưng hông được chủ trả tiền công.
So với nam giới, phụ nữ không có
quốc tịch hầu như chỉ lặt hạt điều với
số tiền công rất thấp. Khả năng tìm
việc làm trong các nhà máy, xí nghiệp
bị hạn chế do họ không trình được giấy
chứng minh nhân dân. Những người
“dùng tạm” giấy chứng minh của người
hác đều hông được hưởng những
phần tiền phụ cấp khác tại nơi mình
đang làm việc. Họ chưa thực sự được
chính những người ở qu hương
công nhận sự thuộc về của họ và họ
vẫn phải sống bên lề xã hội.

Điều đáng lưu ý là, những người ở ấp
Cây Khế đang bỏ sông để lên bờ tìm
việc thì những người ở hu tái định cư
ấp Tân Thuận, ngoài một số đi làm
thuê, lại đang có xu hướng quay về
sông để nuôi cá và nuôi cua đinh. Họ
cứ sáng đi tối về hay thậm chí xây ao,
dựng lán ở gần nơi nuôi cá và cua
đinh, thỉnh thoảng mới về nhà ở khu
tái định cư. Theo họ, đất và nhà được
cấp giúp họ có chỗ ở hang trang hơn
nhưng họ hông có thu nhập. Do vậy,
họ phải quay lại sông hồ để nuôi trồng
thủy sản. Tuy nhiên, họ hông đánh
bắt cá trên hồ như một số người ở ấp
Tà Dơ.
Theo đánh giá của người dân nhập cư,
công việc hiện tại khi chuyển về sống
tại Tây Ninh dễ dàng và tốt hơn so với
công việc trước đây hi còn ở
Campuchia. Ở Việt Nam, dù công việc
còn bấp bênh do nhiều nguyên nhân,
chủ yếu như hông có giấy tờ tùy thân,
trình độ chuyên môn tay nghề, mối
quan hệ để tìm việc, thì cuộc sống của
họ vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Ngoài
người dân ấp Tà Dơ, người dân các
ấp khác không trông chờ vào hỗ trợ
vật chất từ người khác mà chỉ mong
có giấy tờ tùy thân để tự kiếm việc làm.
Như vậy, chính sự bấp bênh trong tình
trạng pháp lý – không có quốc tịch, đã
làm cho những người di cư tự do từ
Campuchia về phải đối mặt với những

4. KẾT LUẬN VÀ MỘT VÀI Ý KIẾN
ĐỀ XUẤT
Bài viết sử dụng khái niệm tình trạng
bấp b nh để phân tích sự mơ hồ của
tình trạng pháp lý đã dẫn đến những
rào cản trong việc tìm việc làm để ổn
định cuộc sống của nhóm người gốc
Việt trở về từ Campuchia. Nền tảng
cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên
cứu tr n đây cho thấy, di cư của người
Việt trong trường hợp này là một vòng
tuần hoàn luôn ẩn chứa nhiều rủi ro và
bất trắc. Qua những câu chuyện về lịch
sử cuộc đời của người trong cuộc, lao
động mưu sinh và iếm kế sinh nhai
của nhóm người này luôn ở trong
trạng thái bấp bênh, thử thách. Những
hạn chế về tình trạng pháp lý, xuất
phát điểm, đặc điểm cá nhân và nhân
thân đã tạo ra một chuỗi liên hoàn
những hệ lụy cản trở khả năng tiếp
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cận các loại hình công việc chính thức,
đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến đời
sống, địa vị xã hội của người di cư. Ở
góc độ nào đó, họ là những người
được xếp vào nhóm yếu thế, dễ bị tổn
thương và nằm bên lề của xã hội cần
được quan tâm.
Dựa trên các kết quả nghiên cứu,
nhóm tác giả đưa ra một vài ý kiến đề
xuất như sau:
Các bộ, ban ngành liên quan phối hợp
với nhau nhằm xúc tiến xác nhận và
xác lập tình trạng pháp lý cho người di
cư. Bởi lẽ, hơn ai hết, bản thân những
người trong cuộc nhận thấy rằng giấy
tờ tùy thân là giấy thông hành quan
trọng giúp họ tháo g những hó hăn
về việc làm, tiếp cận với khu vực lao
động chính thức. Nếu vấn đề này
được giải quyết, địa phương và cơ
quan chính quyền các cấp sẽ giảm
bớt được các gánh nặng liên quan
đến lao động, việc làm và các vấn đề
kinh tế, an sinh xã hội khác.
Bên cạnh đó, địa phương cũng cần hỗ

21

trợ nâng cao nhận thức và trình độ
văn hóa cho nhóm người này bằng
cách lồng ghép nhiều hình thức khác
nhau li n quan đến bổ t c văn hóa,
dạy nghề ứng dụng và thiết thực với
cuộc sống hiện thời của họ. Hiện nay,
chính quyền địa phương sở tại đã và
đang triển khai công tác xóa mù chữ
cho trẻ quá độ tuổi đến trường hoặc
người lớn có nhu cầu. Tuy nhiên, việc
tổ chức tồn tại nhiều bất cập và khó
hăn do nhóm người di cư vẫn ưu ti n
thời gian cho việc mưu sinh đáp ứng
nhu cầu cơ bản trước mắt.
Chính quyền địa phương đưa ra các
chương trình cụ thể, tạo điều kiện để
các hộ gia đình tại đây ổn định chỗ ở
hoặc cho vay vốn với lãi suất ưu đãi
trong thời gian dài nhằm gia tăng cơ
hội tự tạo công ăn, việc làm. Các cơ
quan có thẩm quyền cần can thiệp và
xử lý kịp thời những trường hợp như
bóc lột sức lao động, không trả lương,
hay đối xử không công bằng trong quá
trình làm việc. 
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