TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ RỦI RO BỊ BÓC LỘT CỦA
LAO ĐỘNG DI CƯ VIỆT NAM
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu định tính này xem xét tính dễ bị tổn thương và rủi ro bị bóc lột mà lao động di cư Việt
Nam phải đối mặt trong quá trình tuyển dụng, khởi hành, làm việc tại quốc gia tiếp nhận, và khi trở
về Việt Nam.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CỦA NGHIÊN CỨU
Kết quả của nghiên cứu cho thấy lao động di cư Việt Nam dễ bị tổn thương và phải đối mặt với rủi
ro bị bóc lột lao động trong hành trình di cư lao động. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh những vấn
đề sau:
Phí tuyển dụng, các chi phí liên quan và tình trạng vay nợ của lao động di cư
Hành vi lừa dối trong tuyển dụng
Hạn chế về cơ chế giải quyết khiếu nại cho lao động di cư
Quy định về quản lý hoạt động tuyển dụng quốc tế
Cam kết của doanh nghiệp đối với tuyển dụng có trách nhiệm và các tiêu chuẩn về
việc làm
Thiếu minh bạch về phí tuyển dụng và các chi phí liên quan
Trong quá trình tuyển dụng, các công ty tuyển dụng không phải lúc nào cũng tuân thủ đầy đủ các
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quy định của Việt Nam về phí tuyển dụng và các chi phí liên quan khác, bao gồm cả việc yêu cầu
người lao động phải trả mức phí cao hơn ngưỡng cho phép theo quy định.
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Thuật ngữ chính thức dùng với định nghĩa của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) về phí tuyển dụng và các chi phí liên quan.

Chúng tôi được giới thiệu các công việc trong nhà máy, trong ngành nông nghiệp và xây dựng, mỗi
ngành có mức phí khác nhau. Của tôi là xây dựng và cơ khí. Tiền phí là 7.500 - 8.000 USD. Thời
điểm tôi đi lao động nước ngoài, họ tính mức phí cao, cộng với tiền môi giới. Tôi đã phải trả một
khoản tiền lớn. (Nam, 30 tuổi, từng di cư đến Nhật Bản)
Để trả các khoản nợ phát sinh trong quá trình tuyển dụng, những người tham gia nghiên cứu cho
biết, họ thường không có lựa chọn khác ngoài việc tiếp tục theo đuổi quá trình di cư.
Hành vi lừa dối trong tuyển dụng và việc làm
Mô tả công việc và hợp đồng lao động thường không bằng tiếng Việt, người lao động di cư thường
không được giải thích rõ ràng về các điều khoản và điều kiện làm việc.
Tại nơi làm việc ở nước tiếp nhận, một số người tham gia nghiên cứu cho biết tiền lương của họ bị
giữ lại và khấu trừ mà không có sự đồng ý của họ. Một số khác cho biết bị giữ hộ chiếu, phải làm
việc nhiều giờ không lương và chỗ ở không đạt tiêu chuẩn.

Lúc đầu, công ty giữ hộ chiếu của tôi trong vòng một năm rưỡi. (Nữ, 26 tuổi, từng di cư đến
Nhật Bản)
Hạn chế về cơ chế giải quyết khiếu nại
Trong hành trình di cư, dường như có rất ít cơ chế và nguồn lực hỗ trợ chính thức hoặc không
chính thức cho người lao động di cư tham gia nghiên cứu này, trong khi họ ngại gửi khiếu nại lên
các nghiệp đoàn vì lo sợ phải gánh chịu hậu quả từ chủ sử dụng lao động và bị trả về nước. Các
cuộc phỏng vấn không cho thấy có cơ chế khiếu nại nào do chủ sử dụng lao động hoặc công ty
tuyển dụng thiết lập, đồng thời thiếu mối liên kết cần thiết giữa lao động di cư với các phái đoàn
ngoại giao và tùy viên lao động.
Hạn chế trong lựa chọn tái hòa nhập và tái di cư
Khi hồi hương, lao động di cư gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia trở lại vào thị trường lao
động trong nước, với tình trạng phổ biến là thu nhập thấp, không tận dụng được các kỹ năng đã
tích lũy trong thời gian làm việc ở nước ngoài hoặc không có việc làm. Một số lao động tham gia
khảo sát cũng cho biết họ nhận lại tiền ký quỹ đã trả cho các công ty tuyển dụng trước khi xuất
cảnh khá chậm. Lao động hồi hương cũng gặp khó khăn trong việc tái hòa nhập với cuộc sống ở
quê nhà. Thiếu việc làm và không có khả năng tái hòa nhập là những yếu tố dẫn đến tình trạng
người lao động phải tái di cư.
Khi về nước, tôi quyết tâm xây dựng sự nghiệp của mình tại Việt Nam. Nhưng mọi việc thật khó
khăn. Thu nhập của tôi không đủ để chu cấp cho vợ con, vì vậy tôi có ý định đi làm việc ở nước
ngoài mặc dù trước đó tôi đã quyết không đi nữa. (Thảo luận nhóm, nam, độ tuổi 29 đến 39, từng
làm việc tại Hàn Quốc)
Phân biệt đối xử với lao động nữ di cư
Lao động nữ di cư thường phải đối mặt với nhiều tổn thương và rủi ro bóc lột lao động hơn do bị
giới hạn trong các lĩnh vực công việc có mức lương thấp và đòi hỏi nhiều giờ lao động, làm thêm
giờ hoặc làm thêm công việc khác để trả nợ. Tình trạng quấy rối tình dục và lo sợ về môi trường
sống và làm việc cũng được phản ánh. Lao động nữ khi về nước cũng đối mặt với nguy cơ bị cộng
đồng kỳ thị do bị coi là bỏ bê gia đình.

KẾT LUẬN
Người lao động di cư tham gia nghiên cứu này cho rằng những hành vi thiếu trách nhiệm trong
tuyển dụng gắn liền với những lỗ hổng trong việc thực thi các quy định đối với các công ty tuyển
dụng. Việc thiếu thông tin minh bạch, chính xác, kịp thời cũng như gánh nặng vay nợ do phí tuyển
dụng và các chi phí liên quan cao quá mức cho phép đã làm lao động di cư chịu nhiều tổn thương
và rủi ro bị bóc lột hơn. Áp lực trả nợ cùng với việc bị giữ hộ chiếu, bị khấu trừ lương bất hợp pháp,
bị ép buộc làm thêm giờ hoặc làm ngoài giờ không lương, bị quấy rối và đe dọa tại nơi làm việc đã
hạn chế khả năng người lao động di cư có thể thoát ra khỏi tình huống bị bóc lột.

CÁC KHUYẾN NGHỊ
Minh bạch về phí tuyển dụng và các chi phí liên quan
Bao gồm việc đăng kí và cấp phép chính thức cho các công ty tuyển dụng, đảm bảo mức trần phí
tuyển dụng và các chi phí liên quan tuân thủ quy định pháp luật đối với các nước tiếp nhận khác
nhau, cũng như bảo vệ quyền của lao động di cư.
Thông tin chính thức, rõ ràng và cập nhật về tất cả các khoản phí tuyển dụng và chi phí liên
quan hợp pháp để đưa người lao động đi làm việc tại các nước khác nhau và trong những lĩnh
vực khác nhau cần được cung cấp thông qua các trang web của chính phủ, các kênh chính
thống được người lao động di cư và gia đình của họ tin tưởng và sử dụng.
Cơ quan có trách nhiệm nên cập nhật thường xuyên danh sách các công ty tuyển dụng được
cấp phép, bao gồm thông tin liên hệ chi tiết, cung cấp những thông tin này qua các kênh chính
thức và phổ biến rộng rãi.
Cơ quan có trách nhiệm nên chuẩn hóa chương trình đào tạo trước khi đi cho những nước
tiếp nhận chính, và bảo đảm chương trình bao gồm các thông tin về quyền của người lao động,
cách tiếp cận các cơ chế khiếu nại, biện pháp khắc phục trong nước cũng như khi làm việc ở
nước ngoài.
Quản lý các quy định về tuyển dụng quốc tế, giám sát các công ty tuyển dụng và thực thi hình
phạt với các vi phạm
Trong phạm vi lãnh thổ của mình, chính phủ có trách nhiệm bảo vệ quyền của tất cả mọi người, kể
cả người lao động di cư, và bảo đảm rằng các hoạt động tuyển dụng được tiến hành theo cách tôn
2

trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền con người được quốc tế công nhận.
Chính phủ Việt Nam nên:
Tiếp tục hoàn thiện luật và quy định để thúc đẩy hoạt động tuyển dụng công bằng và có đạo
đức phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
Xây dựng lộ trình và kế hoạch hành động nhằm điều chỉnh khung pháp lý của Việt Nam về phí
tuyển dụng và các chi phí liên quan phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, tham khảo Nguyên tắc
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chung và Hướng dẫn triển khai hoạt động Tuyển dụng công bằng của ILO.

Đảm bảo giám sát liên tục và chặt chẽ các công ty tuyển dụng trong việc theo dõi việc tuân
thủ luật pháp hiện hành của quốc gia.
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Xem thêm: The Montreal Recommendations on Recruitment: A Road Map towards Better Regulation, IOM 2020.
Xem thêm: ILO General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment, ILO 2019.

Tiếp cận hiệu quả các cơ chế giải quyết khiếu nại cho lao động di cư
Cần thiết phải cải thiện cơ chế để người lao động báo cáo những khiếu nại hoặc lạm dụng và tiếp
cận các biện pháp khắc phục phù hợp mà không sợ bị phạt hay bị đe dọa.
Công ty tuyển dụng và chủ sử dụng lao động cần cung cấp các cơ chế khiếu nại hiệu quả, có
lưu ý các yếu tố về giới, cho lao động di cư ở tất cả các giai đoạn của quá trình di cư. Các cơ
chế này cần sử dụng ngôn ngữ của người lao động, và phải có ít nhất một trong các cơ chế
dưới hình thức ẩn danh.
Chính phủ Việt Nam cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, đại sứ quán,
lãnh sự quán, tổ chức dựa vào cộng đồng, Văn phòng Thông tin Di cư (MRC) cũng như công ty
tuyển dụng nhằm hỗ trợ người lao động di cư tại nước sở tại và đảm bảo các khiếu nại được
quan tâm, giải quyết.
Cam kết của doanh nghiệp đối với tuyển dụng có đạo đức và các tiêu chuẩn làm việc bền vững
Các công ty tuyển dụng và chủ sử dụng lao động nên:
Áp dụng chính sách và/hoặc tăng cường cam kết về sử dụng và tuyển dụng có trách nhiệm
đối với người lao động di cư.
Tiến hành thẩm định ban đầu và thường xuyên tất cả các đối tác kinh doanh tham gia vào quá
trình tuyển dụng và sử dụng lao động di cư, đảm bảo người lao động không phải trả phí tuyển
dụng.
Đảm bảo lao động di cư có hợp đồng lao động bằng tiếng Việt và được giải thích các điều
khoản và điều kiện làm việc. Hợp đồng lao động với người lao động cần được quy định rõ về
tất cả các dịch vụ, phí tuyển dụng và các chi phí liên quan, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Để tìm hiểu nghiên cứu và các khuyến nghị, vui lòng tải báo cáo tại IOM Bookstore TẠI ĐÂY.
Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập website crest.iom.int hoặc liên hệ iom_crest@iom.int
Nghiên cứu định tính này được thực hiện dưới sự hỗ trợ của Quỹ Phát triển của Tổ chức Di cư Quốc tế
(IOM Development Fund) và Quỹ Toàn cầu nhằm Chấm dứt Nô lệ hiện đại (Global Fund to End Modern
Slavery).
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