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Tóm tắt 

ối quan hệ giữa di dân và quá trình phát triển ngày càng được khẳng định 

chặt chẽ qua nhiều nghiên cứu và chính sách của chính phủ. Di dân vừa 

là động lực thúc đẩy lại vừa là kết quả của sự phát triển kinh tế xã hội của 

một quốc gia, đồng thời sự phát triển về kinh tế - xã hội tạo ra lực đẩy và hút cho quá 

trình di dân. Người di cư, với tư cách là một bộ phận đáng kể của lực lượng lao động, 

là nền tảng cơ sở cho sự phát triển kinh tế - xã hội lại là những người tạo ra sự tụ đọng 

dân số khi mà các luồng di dân không được khơi thông. Tình trạng tụ đọng quá lớn dân 

số ở nông thôn là một nguyên nhân làm cho năng suất lao động thấp, quá trình phân 

công lại lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hiệu quả diễn ra chậm 

chạp. Sự tụ đọng này đồng thời cũng diễn ra ở các thành phố lớn khi mà luồng di dân 

‘đảo chiều’ còn yếu ớt và không được quan tâm đến. Bài viết này tác giả đi vào phân tích 

sự tụ đọng lao động tại nông thôn và thành thị, nguyên nhân của sự tụ đọng này do sự 

chưa khơi thông cả hai dòng di dân là dòng di dân truyền thống và di dân đảo chiều và 

đề xuất kiến nghị. 
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Abstract 

The relationship between migration and development has been firmly established 

through government research and policy. Migration is both a driving force and a result 

of the socio-economic development of a country, and the socio-economic development 

that drives and attracts the migration process. Migrants, as a significant part of the 

workforce, are the basis of socio-economic development, which is the source of 

population accumulation as migration flows. not open. The overwhelming accumulation 

of rural population is one of the reasons for low labor productivity, and the process 

of redistribution of labor towards industrialization, modernization and efficiency is 

slow. This accumulation also occurs in large cities as the ‘reversal’ flows are weak 

and unattended. In this paper, the author goes into the analysis of rural and urban 

labor accumulation, the cause of this accumulation due to the fact that neither the two 

immigrant flows are traditional migrants and reversal immigrants. Proposed petitions. 
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