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Đặc điểm lịcli sử - văn hóa của lao động phi chính thức ở thành phố Hồ

Thành phố Hồ C h í Minh là một trung tâm kinh tể - văn hóa, nơi dược nhiều
ngưởi coi là "miền đất hứa" tạo ra nhiều cơ hội kiếm sống, nhiều việc làm có thế
nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của người lao động, noi luôn thu hút người

nhập cư từ địa phuamg khác đán, do đỏ thành phổ luôn có một nguồn lao dộng dồi
dào. T u y nhiên thành phổ Hồ Chí Minh cũng phải dái mặt với những khó khăn
phức lạp mà một phần không nho dền từ những người lao động phi chính thức. Quá
trinh dô thị hóa và công nghiệp hóa mở rộng đô thị, mộng đất làm nông nghiệp bi
thu hẹp, áp lực việc làm ngày càng lớn dối với lao động nông thôn, người di cư ra
thành phô càng dông đúc. Sô người này nổu không có vổn, không được học nghề do
không’ dủ trinh dộ học vấn, không kiếm dược việc làm dù tà giản dơn trong các khu
chc xuât - khu công nghiệp (K C X -K C N ) thì không cỏn sự chọn lựa nào khác là trở
thành lao động phi chính thức ờ nhiều khu vực kinh tế
J. ỉ. ỉỉo à n cảnh lịch sử

C á c loại hình lao động phi chính thức ờ (hành phổ Hồ Chí Minh tồn tại khách
quan từ lâu. ngay từ lúc đô thị dược hình (hành Nêu so sánh với vùng nông thôn thì
khu V ực kinh tê phi chính thức ờ các dô thị ngày càng phát trién mạnh mẽ và đa
dạng, do những nhu cầu nội tại của đời sốne dỏ thị. Trong thời kỳ dô (hị trung cổ
các ngành kinh te hầu không có sự phân hiệt giữa "chính thức" và "phi chính thức"
nhưng lừ khi hình thành các dỏ thị thời cận đại vào cuối thế kỷ X IX ở Sài Gòn Bén Nghé da đồng thời hình thành và tách hiệt hai khu vực kinh té này. Sự thành

* TS. Phó Viện Irưừng Viện Nghiên cửu phái triền thành phổ Hồ Chí Minh.
** T hS. Phòng Quàn lý khoa học - Viện Nghiên cứu phát triền (hành phố H ồ Chí Minh.
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]ập những nhà máy, công sờ, cơ sờ dịch vụ công như bệnh viện, trường học... ở Sài
Gòn thời Pháp thuộc tuy số lượng không nhiều nhưng cũng đủ đe hình Ihành một
tầng lớp xã hội "làm công ăn lương", làm việc theo những luật lệ "hành chính' vê
giờ giấc vả nhiều yếu lố khác. Có thể coi dây là sự hình thành tầng lớp "thị dân" cư dân sống ở đô thị và làm những nghề nghiệp của đô thị, cỏ lối sống thị dân khác
với những người lao dộng khác ở thành phố. Khu vực "kinh tế chinh thứcMtập tnng
ở trung lâm hành chính - quận 1, quận 3 hiện nay. Còn lại các khu vực khác của Sải
Gòn - Chợ Lớn là nơi phát Iriển thươnẹ nghiệp dịch vụ, xóm lao dộng, vùng Gia
Định chủ ýếu là nông nghiệp... Khu vực kinh tế ''phi chính thức" bao quanh <hu
vực ''kinh tế chinh thức" là hạt nhân của đô thị, là "vùng lõi" của quy hoạch Vien
trúc thành phổ. Đặc diểm này xuyên suối sự phát triển của dô tliị Sài Ciòn từ cuối
thể kỷ X IX dén nửa cuối thế kỷ X X .
Sài Gòn còn trải qua một thời gian dài thời kỳ chiển tranh. Khác vỏi Hà >]ội
(trong chiến í ranh những người tàm trong thành phân kinh íê chính í hức - làm 'ihà
nước - đều làn cư, nơ tán về nông í hôn, hỏa bình mới trớ về í hành phố, trong kh. đủ

Sài
Gòn lại lả nơi người dân nhiều vùng nông thôn từ miền Trung, từ đông băng sìng
Cừu Long đổ vào thành phổ. Hầu như không có nghề nghiệp, không có hoặc ít \ốn,

người làm kình tế p h i chính thức hầu nhu không bị bắt buộc đi khỏi thành phò),

họ tham gia vào lực lượng lao động phi chính thức bàng những công việc như bjôn

bán nhỏ lẻ, hàng rong, dịch vụ, lao động thủ câng, chuyên chở băng xe thô sơ... Đja
bàn làm việc cùa họ, cỏ thề nói khái quát, là "ngoài trời" gồm lòng lể dường, cảc
công trường, chợ búa... Sau nỗm 1975 một bộ phận nguời dân trở vê quc quán, Tiột
bộ phận khác đi vùng kinh tế mới, khu vực việc làm phi chính thức thu hẹp Câu
Irủc kinh tế của Ihành phố chi cùn ''một thành phẩn" nên nhiều nhiều loại hình tinh
té và việc làm ngòai quốc doanh trờ Ihành "phi chính thức”. Khi kinh te nước ta âm
vào thời kỳ khó khăn "trước đổi mới" thi thành phố lại như một "chỗ trũng” có thể
dung nạp những dòng người "chảy" vào đây kiểm sống. Khu vực kinh tể phi chnh
thức càng mỡ rộng, phong phú đa dạng về loại hình, cảch Ihức họat dộng và ngày
càng có đỏng góp dáng kể phục vụ cho cuộc sống đô thị và cho sự phái triên kim tê
thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhicn thời kỳ này khu vực kinh tế này bi coi là 'phi
chính thức" ngay cả trong luật pháp (qua cụm từ thể hiện quan niệm chính thing
"kinh tế một thành phần"), do dó kinh tế phi chính thức buộc phải hiến dạng, núp
bóng duới hình thức khác... Lao động phi chính thức, do đó cũng bị phân biộl rát rõ
ràng với lao dộng chính thức: không hộ khẩu, không tem phiếu cung cấp nhu yểu
phẩm, và lất nhicn nhu cầu về nhà ở, giáo dục, y tc khó dược dáp ứng.
Từ cuối những năm 1990 đcn nay, quá trinh công nghivp hỏa và đô thị hóa
diễn ra mạnh mẽ ở thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hàng ngàn người lừ các inh
thành khác đến lập nghiệp và mưu sinh, tham gia vào kinh tế chính thức; bên cạnh
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dó không ít người dã Iham gia vào các lioạl dọng kinh tế phi chính thức, trnng đó
đáng chú ý nhai là hình thức ’’kinh tổ via hi:" va lao động trong các khu công
nghiệp, khu chế xuất. Nhiều công trinh kháo sát, nghiên cứu khu vực kinh lế phi
chính thức cho biết, tỷ lệ dỏng góp đáng kề vào tliu nhập quốc gia của người lao
động trong các khu vực kinh tế phi chính ihức; sự chuyển đổi của nền kinh tc đã
thực hiện được chức năng thiêt ycu là tạo ra việc làm và tăng phúc lợi cho cả nhà
sàn xuất lẫn ngưòi liêu dùng. Khu vực này sử dụng nguồn lực vốn cố dịnh một cách
hiệu quà Ihòng qua việc kcl hợp nguồn vốn ihẩp với so lượng lao dộng đông. Đồng
ihời, [ict kiộm nhu càu vốn lưu dộng bằng, cách chia khâu sản xuất và tiêu thụ hàng
hóa Ihành những quy mô nhò, dc quàn lý. Mặl khác, dối với những người nghèo,
dân nhập cư, không hãng cấp, không hộ khẩu, lay nghề Ihốp... thì việc được nhận
vào làm Irong các doanh nghiệp phi chinh thức là bước khởi dầu khả thi nhất đc họ

cỏ ihể tạo thu nhập, học tập, nâng cao lay nghề. Tuy nhiên về lý thuyếl mục đích lả
vậy, nhưng Irên ihực tế khỗng nhiều doanh nehiệp chú ý đến việc đào tạo lay nghề
một cách có hệ thống cho người lao động, bải họ đặt nặng yếu tố lợi nhuận trước
mắt chứ khổng vì lợi ích lâu dài của doanh nghiọp mình, cùa người lao động và xã
hội Diều này làm cho việc Ihực hiện mục đích "phát triển bền vững" cùa kinh tá xã hội càng khó khăn.
Hiện nay vãn còn những quan niệm chưa dùng về lao động ờ khu vực kinh
tá phi chính thức, du Ihu nhập cao hay thấp. Sự dánh giá cùa nhiều "người thành
phố'' đối với dân nhập cư, người bán hàng rong, trẻ đường phố vẫn có phần xem
thường, thương hại, thậm chí họ còn bị coi là nguyên nhân chính làm cho thành
phô chưa cỏ nêp sống "văn minh đó thị''. Dổi lượng này còn chưa dược xâ hội
quan tâm đúng mức cà về pháp lỷ lần tâm lý. Mặt khác, lâm lý xã hội nói chung
chưa có sự nhln nhận công hăng vói thành phần kinh tế phi chinh thức nhưng Ihu
nhập giàu có vì dịnh kiến cho rằng dó là "thu nhập không chỉnh đáng" (N ể sợ
nhưng ghen ghét người giàu có hơn mình lả nét tâm lý bảo thù của khá nhiều
người Việt).

1.2. Đặc í/iểmxãhội
Lao động phi chính thức ờ Ihành phố Hồ Chí Minh về cơ bản có Ihể chia làm 2
loại hình:
]) Lao động làm việc trong các công [y. doanh nghiệp, những cơ sở sản xuấl
của tư nhân... nói chung có thu nhập từ mức lương dối ổn dịnh dcn khá giả, giàu
có. Như dã nói ờ írên, loại hình kinh tế phi chính thức này có "truyền thông" lâu
đời, tồn tại vả phát triển liên tục và phổ biến ở Sài Gòn lừ thời Pháp thuộc đán năm
1975- Sau năm 1975 có giai doạn gần như không tồn lại nhưng đến nay đây lả
nhĩrniỉ ihành phần kinh tế năng động và hoạt dộng tương đổi có hiệu quả.
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2) Lao động tự do "kinh tế via hò, kinh tế lóng lề đường", hoặc công nhân trong
các khu công nghiệp (K C N ), khu chế xuắt (K C X )... có thu nhập bâp bênh hoặc thu
nhập tháp và không on dịnh. Trong số này còn có mộ{ số ít là những người về hun,
nhân viên cơ quan nhà nước, sinh viên... cũng tham gia vào lực lượng lao động
không chính thức nhưng mang tính íhời vụ hay "ngòai giờ hành chính". Đây chính là
dối tượng của nhiều nghicn cứu về kinh tế - xã hội đỏ thị, trong đó có bài viết này.
Có Ihể nhận hiểt một sổ dặc điểm xã hội của loại hinh lao động này:
- Nguồn gốc phẩn lớn là từ nông thôn mới lên, hoặcsống ở thành phố chưa
lâu. Trước dây thường dược gọi chung là "dân nhập cư". Lâu đần sẽ trở thành
tham gia vào tầng lớp "dàn nghco ihành thị" mà hiện nay dùng khái niệm mới là
"nghen dô thị". Một số lượng dáng kể sống "độc thân" do chưa lập gia dinh hoặc
không có gia dinh (chồng/ vợ/ con... ) ỏ cùng. Điều kiện sống rất khó khăn, thiếu
Ihốn về vật chất và hầu như khòng có điều kiện tham gia những sinh họal văn hóa
tinh thần. Tại các K C N , K C X dã có tình trạng thanh niên nam nữ "sống thử”, thậm
chí còn xuất hiện những hiện tượng không lành mạnh khác. Địa bàn cir trú của
những lao động này thirờng ở các huyộn ngọai thành, quận vùng ven hay irong
những kbu hổm sâu "nhà lá" ờ các quận nội thành.
- Không có nghề nghiệp "được đào tạo" và không có diều kiện tiép cận cơ hợi
đào tạo nghề nghiệp, ngay cả Irong các K C N , K C X cũng vậy. Trình độ học vấn
không cao, thậm chí vẫn có hiện tượng mù chữ và tình trạng tái mù phổ biến. V ì
vậy sự hiểu biết về pháp luật và những vấn đề xã hội còn nhiều hạn chế. Phần lổm
lao dộng trong khu vực kinh tế phi chính thức đều phải chắp nhận điều kiện làm
việc kém, thu nhập Ihấp, không được hưởng quyền, nghĩa vụ lao động, quỹ phúc lợi
xã hội, dịch vụ công ích... cũng như không có cơ hội dể thăng tiến, liếp cận với các
nguồn lực tín dụng, khoa học kỹ thuật.
- Số lượng phụ nữ tham gia vào khu vực kinh lế này khả lớn, từ "buôngánh
bán bưng" đen công nhân tại K C N , K C X , lừ giúp việc nhà dcn làm việc trong quán
xá, từ thợ hồ dcn Ihậm chí làm xe ôm... Lao động nữ mang một trách nhiệm nh-ư
"thiên chức", đó là luôn hy sinh, chịu thiệt thòi vì gia đinh. Tình trạng bóc lột, sức
lao động dối với phụ nữ, Irẻ em khá phổ biến, ihậm chí còn có hiện tượng lạm dụng
tình dục. Các hoạt dộng tưnmg trợ về xã hội, pháp lý cũng chưa tiếp cận sát vời
những dôi tượng này.
- Ncn kinh tố chù ycu của Việt Nam nói chung và dồng bằng sông Cữu Long
nói riêng la nông nghiệp. Với đặc trưng cơ bản của cơ cấu thời gian mang tính thời

vụ. vì vậy thời gian "nông nhan" cũng là thời gian người nông dân tận dụng dể kiểm
them Ihu nhập từ hoại dộng kinh té phi nông nghiộp, lên ihành phố kiốm viộc làm thêm
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là khá phổ biền. Củng với việc mộng đấl bị thu hồi cho các K C N , K C X hay những
cõng irình khác, hiện nay cỏ the nói. người nông dân là lực lượng "tiềm năng" của lao

động phi chính thức tại các đô ihị trong dó cỏ ihành phố nồ Chỉ Minh.
Nhu vậy, có nhiêu xuâl phái điểm khác nhau để những người này tham gia vàn
lao dộng phi chinh thức, nhưng những hạn chế về năng lực, kiến thức và vậi chất là
nguyên nhân chính. Phẩn lớn điểm xuất phát cùa ngưòi lao động là sụ nghèo dối,
thài hoc, họ lại liếp tục gia nhập vào một Ihị trường ]ao dộng mà cơ hội dể học hỏi,
hòa nhập với sự phái triển xã hội rấl khỏ khăn. Song song vởi nó là mội mức thu
nhập thâp, rủi ro lai nạn lao dộng và khá năng không được dền hù rẩt cao... Vì
nghco nên nhiêu neười phải Irờ thành/ Iham gia lao động phi chính Ihức và sau một
thời gian làm việc ở dó, chưa chác họ dã thoát khỏi kiếp nghèo! Cứ thế, như một
vòng luẩn quẩn, người lao động phi chính thức đổi mặt với hếl rủi ro nảy đến thiệt
thỏi khác. Vậy phải giài quyêt lừ dâu trong cái vỏng luẩn quần này?
Cũng như cả nước, Ihành phố Hồ Chí Minh đà có khá nhiều hoại động, tồ
chức tương trợ dối với người lao động lự do, trẻ cm đường phố, dân nhập cư. Thế
nhưng, quy mô và hoại động của những tổ chức này vần chưa thật sụ tạo được sự
liếp cận sâu sát, kịp thòi đán đổi lượng này va quan trọng hơn là chưa lôi kéo họ
cùng tham gia các hoạt động lưang trợ. Phần lớn người lao động phi chính thúc
chưa biết cách khai thác sụ hỗ Irợ của các lổ chức xã hội inả vẫn thụ động, tự bảo vệ
minh một cách ktỉm hiệu quà. Với những đóng góp của lao động phi chinh thức đối
với xã hội và nền kinh tế hiện nay, việc thừa nhận vị tri, vai trò xã hội vả tạo điều

kiện cho họ thụ hưởng các dịch vụ công ích là diều rất cấp thiết.
2. Sự chuyển dổi các hình thức lao dộng chính thức và phi chính thức

Việt Nam mới trở thành thành vicn thứ ] 50 của Tổ chức ĩhương mại Ihể giới
(W 10) từ cuối năm 2007, thành phố Hồ Chi Minh dang cùng cà nưỏc tích cực hội
nhập với kinh tc the giới. Trong diều kiện mới người lao động đúng trước nhiều cơ
hội cũng như nhiêu Ihách thức. Hiện nay người lao dộng chịu ánh hường và tác
động quan trọng nhât là sụ chuyển dịch lực lượng lao động giữa hai khu vực kinh
tẽ/ viộc làm chinh Ihức và phi chinh ihức từ nliững nguyên nhân sau.
Là một nên kinh le chuycn dôi, lao động trong khu vực kinh tế nhà nước
trong thời gian đài là lực lượng chù dạo của nền kinh tc. Cũng vì vậy, mộl bộ phận
cùa khu vực kinh tể này đă quá quen vói những cách nghĩ, cách làm kiểu bao cấp,
họ quen và luôn mong muổn dưựt hưởng "bầu sữa mọ” Nhá nước. Đcn nay, dưới
tác dộng của hội nhập, "cuộc chơi" mới với nhune luật và lệ mới cùa quốc tế đôi với
một hộ phận doanh nghiộp thuôc khu vực nảy quá mứi mè và dường như không thể
thích nghi nồi. Lảm gì và làm như the nào luôn là những câu hỏi buộc họ phải tìm ra
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câu trà lời để có the thích ứng được với tình hình mới. Và nếu không thích úmg
dược hay thích ứng kcm thì hậu quả là người lao động bị ihất nghiệp hoặc phải rời
bỏ môi trường làm việc này đẻ gia nhập vào khu vực việc làm phi chinh thức.
- Ngưài lao dộng trong khu vực kinh tế ngoài nhà nưởc, nhất là kinh tế tư nhân
quy mô nhó và vừa, đã có thời gian từng hị coi là "lao dộng hạng hai". V ì vậy, trong
hoạt động nghề nghiệp, trong ứng xử nhiều khi chưa thoát ra được tư duy "ăn xổi ở
thì", làm ăn (heo kiểu cò con hoặc tư tưởng "dảnh quả" chỉ cần cỏ lợi nhỏ tnxớc mất
mà bất chấp hại lcm sau này. Những kiểu làm ăn như thế không thể đứng vững được
trước làn sóng đàu tư mới, trước sự "tấn công" của các doanh nehiộp nước ngoài
với những cách kinh doanh bâi bản. Theo dự đoán cùa các chuyên gia kinh tế từ lâu
và hiện nay trên thực tế, không íl doanh nghiệp làm ăn theo kiểu này bị phá sàn,
"hiến mất" trong danh sách các doanh nghiệp.
- Làn sóng đàu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ kích thích các hoạt động kinh
doanh trong nước. Nhiều doanh nghiệp, nhiều khu cồng nghiệp mới mục lên, đãi dai
trong đó phàn nhiều là dát nông nghiệp bị chuyến đổi mục đích sử dụng. Kéo theo
đó là mỘÉ bộ phận dân cư nông thôn bị mất dẩl không còn gì để sinh sống trong đó
chì có một hộ phận nhỏ sẽ vào làm việc trong các K C N , K C X . Tuy nhiên, cuộc di
chuyển này không phải ai cùng Ihành công, nhiều người sẽ lâm vào cảnh tay trăng
khi tay nghề, chuycn môn kỳ thuật không có, chỉ làm những công việc giản đơn
trong doanh nghiệp. 'Những người này luôn là những người có nguy ca cao nhất bị
sa Ihải, bị dưa ra khỏi dây chuyền sản xuất. Khi đó họ quay về quẽ hương cũng
không dược bởi không còn ruộng vườn, ở lại thành phố, đô thị cũng không xong vì
không có công ăn việc làm, không có chỗ ở...
- Mặc dù đã được xác định là "nền kinh tế thị trường theo dịnh hướng xã hội
chủ nghĩa" và mục tiêu là s2 ừở thành một nước công nghiệp, nhimg hiện tại và
trong tương lai gan, về cơ bản nước ta vẫn là một nước nông nghiệp với da số người
lao động là nông dân và sinh sổng ở nông thôn. Trước sức ép từ sự thay dổi của nền
kinh tế, người lao động nông thôn buộc phải thay đổi cách nghĩ, thay đoi cách lùm.
Nen kinh tế nông nghiệp Éhị trường là xu hưởng tất yếu khách quan và do đỏ mọi
sản phẩm từ nỏnẹ nghiệp cũng bị ảnh hưởng cùa thị trường (cả trong và ngoài
nước). Cũng vì thế, bên cạnh những ảnh hưởng tích cục, những lác động ticu cực sẽ
gây cho người lao dộng nông thôn gặp rất nhiều khỏ khăn. Nhừng ví dụ dicn hình vì
sự không hiểu biết luật chơi quốc tế, không nấm dược thông tin thị trường thế giới

dã dần đến việc có năm chúng ta không tiêu thụ dược hạt cà phê, hạt điều hoặc
không xuất khau dược thuỷ sản, nông sàn... Nói cách khác, người lao động nông
thôn hiện nay và trong tương lai luôn phải dối mậl vói những rủi ro từ thậm chi ỏ
tận bcn kia bán càu mang đến chứ không chi trong luỹ tre làng, trong "ao nhà" như
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Im re nữa. Những rủi ro này làm cho lao động nóng thôn và gia đỉnh họ bị ảnh
hưởng râl nhiêu, và cũng có những người bị nghèo đói hoặc tái nghèo dói. Tuy
nbitn cân phải thay vai trò ' bảo hộ" cùa nhà nước dối vói nông nghiệp còn rất yếu
ken chưa có sự dầu tư máy móc chù yếu. hầu như chưa dầu tư phát triển công nghệ
sinh học và sau thu hoạch, và nhai là yếu kém ưone sự điều hành giá cả, thu mua
sản nhẩm nông nghiệp.
Khi dó, người lao động ở các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh,
npưĩi nông dân sẽ rơi vào tình trạng khốn dốn và không ít người sẽ rơi vào tỉnh
Irani nghèo đói. Tất nhiên, hệ tliổng an sinh xã hội vẫn có những hỗ trợnhất định
cho người lao động trong những lúc như vậy nhàm ihực hiện thay thế hoặc hù đắp
Ih u nhập cho người lao động khi hạ gặp các "rủi ro xâ hội". Tuy nhiên, một bộ phận
trong sô những người lao động này sẽ tham gia vào khu vực việc làm phi chính thức
vái loại hình "kinh lể vỉa hè, lòng lè đường" tại các đô thị. Xu hưởng chuyển đồi
ngược lại từ khu vực việc lảm phi chính thức sang khu vực chính thức vẫn diền ra
nhmg khá chậm và không ổn định, vì như đâ nói trên, những yểu lố để "phát triển
bên vững" trong dó có việc đào tạp phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên
môr chưa được qunn tâm thực sự. Neu có sự đầu tư mạnh hơn để "công nghiệp hóa"
nên nông nghiộp thi chăc chăn sổ hạn chế dược phần lớn hiộn tượng người nông dân
"thíi hương" để trở thành "đội quân kinh tố via hè" nơi đô thị.
3. Lao động phi chinh thức và mòi trưởng văn hóa dô thị
Thành phổ n ồ Chí Minh phái triền từ dỏ thị Sài Gòn - Bổn Nghé lớn dần lên,
nổi ‘<ết với các trung tâm khác lá Chợ Lớn và Gia Định. Tốc độ đô thị hóa cùa Sài
Gòĩì - thành phò Hô Chí Minh trong giai đọan lịch sử nào cũng rất nhanh, tuy nhiên
phiài nhìn nhận răng hiện nay quy họach của nhà mróc không theo kịp tốc dộ phát
tri'ểr. cùa thành phố, việc xây dựng tự phát do người dán chưa có ý thức cao trong
viỉệc tuân thủ quy họach cùa nhà nưác, sự tùy tiện phái triển các khu dân cư xen lẫn

thiưmg mại, khu sản xuất... là rấl
Có thề dùng cụm từ "làng trong phổ" để hình
dung về tính chất văn hóa nhiều khu đỏ thị mới Dây chính là địa hàn thuận tiện cho
lao Jộng phi chính thức phát triển, từ việc buôn bán trong những chợ "chồm hổm"
C;hr đ u ô i" ... đến m ột Mnền kinh tế vỉa hè": buôn hán cố đ ịn h / di động, sàn xuất,

liịcl' vụ... Do cơ chế quản ]ý chưa phú hợp, "kinh tế via hè" cũng "góp phần" làm
ch'0 thánh phố còn nhiều nơi nhcch nhác, không mang dáng dấp của một đô thị văn
m:im hiộn đại.
Viộc sử dụng via hè, lòne lè đường đế kinh doanh, buôn hán, thậm chí sản
KUiầl làm các dịch vụ như giừ xe. còn xuất phát từ chinh nhận thức của người dân.
NhiỉU người dân thành phố có quan niộrn vỉa hè, lòng lề đường thuộc sở hữu của
ch ủ nhà có mặt tiền dường. Theo kết quà khảo sát 400 người dân về quyền sừ dụng
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ở thành phố Hồ Chi Minh, có tới 52,8% số người được hỏi cho răng via he
thuộc quyền của chủ nhà có mặt tiền dường . Và dể có một chỗ buôn bán nhò lẻ ở
via hè trước mặi nhà không phải của mình đều phải được sự cho phép của chủ nhà
và phải đóng một khoản tiền "thuê chỗ" hàng tháng. Những năm gàn dây, thành phố
có chù trương phát triển nhiều trung tâm để phân tán mức dộ tập trung; ở nhieu
quận do chưa hình thành các khu mua bán lớn nên lại bị phân tán theo các trục
dường và lề dường. Quy hoạch khu hành chánh, trường học, chợ, cửa hàng... không
theo khu vực "ô phố" dặc trưng của đô thị mà vẫn phân tán iheo mặt tiên một sô con
dường chỉnh nên làm việc gì người dân cũng phải "xuống dường". Và thực tế, loại
hình kinh tế phi chính thức phổ biến nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là buôn bán trén
via hè từ nhiều năm qua đã nhanh chỏng đáp ứng nhu cầu mua - bán nhanh, tiện lợi
với các loại hàng hóa giá rẻ. Và đây cũng là điều kiện thuận lợi để các hoạt động
kinh tế vỉa hè có điều kiện nảy sinh và tồn lại. Cùng với đó "Văn hóa mặt tiền" trở
Ihành "dặc trưng" mới của dô lhj Việt Nam, lừ thành phố lớn dcn thị trấn hẻo lánh
via hè

(Có lẽ không có nước nào mù dân cư lọ i có thói quen, nhu câu và "đua nhữu" ro
sổng cạnh mặt đường lớn, nhỏ như ở nước ta! Trong khi đó ở các nước thì mạt tiên
vỉa hè là không gian công cộng, cần tuân thủ những quy định chung cùa thành phô,

íứ dụng iheo ý muốn cả nhân). Thói quen nay dân đcn nhiêu hệ
lụy: Thử nhất, quy họach và quản lý kiến trúc mặt tiền các con dường trở nên khỏ
khăn, thậm chí làm cho hình thức kiến trúc xấu, không đồng bộ dù tốn kém râl
nhiều kinh phí để xây dựng hay cải tạo dưòmg xá (dường Nam K y khởi nghĩa từ sân
bay Tân Sơn Nhẩí về trung tâm thành phố H ồ Chi M inh ỉà vi dụ điên hình), Thứ
không được íừy tiện

hai,

những đường cao tốc mới xây dựng lại không thể lưu thông với tốc dộ cao vi

rất nguy hiểm khi đân cư trú ngay hai bên đường, không có khoảng lùi an toàn và
cảnh quan càn thiét, làm giảm hiệu quả xây dựng và đầu tư; Thứ ba, buôn bán vỉa
hè lòng đường, mặt tiền đường phố và phương tiện giao thông cá nhân cú môi quan
hệ mật thiết cùa "cung và cầu", xe cá nhân phái triển thì người sử dụng còn nhu cẩu

mua bán ngay ở vỉa hè lỏng đường. Tình trạng tắc đường kẹt xe lại có thêm mội
nguyên nhân. Các nhà quản lý và diều phối giao thông thấy được điều này nhưng
khó mà giải quyết.
Ở các thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh, nếu phương tiện giao thông công
cộng phát triển, tiện lợi, phù hợp nhu cầu, tạo điều kiện cho người dân có thỏi quen
sừ dụng xe công cộng thay vỉ xe cá nhân, nhu cầu "mua bán nhanh tiện lợi" sẽ
chuyển dến các dầu mối giao thông như ben tàu xe, trạm xe bus, ga xe điộn ngâm,
bãi giữ xe hơi... Có nghĩa là những trung lâm mua bản, dỊch vụ... sẽ dược thiêt lập
1. Nguyễn Thế Cường, X â y dựng tr ậ t tự đó th ị th à n h p h ố H ồ C h í M in h từ c á c h liế p cận v â n
h óa - x ã h ụ i , đc lài nghiên cứu khoa học cap Thành phố, năm 2005.
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ở do. I uy nhiCn, trong khi chờ đợi cỏ ílược những yếu tổ giao Ihông mang tính chất
"giao thông đô thị”, bằng cách não hạn ché mặt ticu cực cùa "kinh té via hò" tác
dộng đến nép sống văn minh đô Ihị? Ncn chăng cần tồ chửc nhũmg con đường, khu
vực theo ỏ phô - dặc thù quy họach dỏ thị, dể (ỉuy trì và phái trícn kinh tế vỉa hè
vừa giải quyct nhu câu sinh sông cùa người bán, người mua, vừa đâm bảo mỹ quan
và trật tự dô thị, vừa bảo tồn được nét dộc dáo, càn thiết giữ gìn vá có thề khai thác
nỏ như một di sàn văn hóa phi vật thồ. "Văn minh đô thị” sẽ có bộ mặt mới. Mặí
khác cũng can thíìy răng, những loại hình dịch vụ và buôn hán nhỏ hiện nay còn phù
hợp với lập quán liêu dùng, tiện ích, khả năng chi trả... của phần lớn người dân
ihiinh phô. Hơn nữa. nó còn dược xem giải pháp mưu sinh hữu hiệu của rất nhiều hộ
dân nghco, hộ thu nhập thấp, vì vậy cần tổ chức và tăng cường mạng lưới của hàng
nhò lè trong các khu vực tập trung dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất... nhằm
đáp ứng nhu cầu của đa số dân cư
Cũng vậy, trong một chừng mực nào đó, việc hạn chế và loại bỏ các loại xe
thò sa 3, 4 bánh - phương tiện mưu sinh của hàng ngàn hộ gia đình, cũng cần có
tính tóan thấu đáo khả năng chuyển đổi nghề ne,hiộp để không đẩy người dân vào
chỗ khó khăn.
Một khu vực việc làm phi chính thức nữa ở thành phố Hồ Chí Minh có dông
người lao động là tại cảc K C N , K C X Tại đây người lao động hầu hết là thanh niên
từ các vùng nông thôn, trình độ học vấn không cao nên tham gia làm việc với tính
chât lao dộng giàn dơn. Do dó thu nhập thắp, bấp bênh, dễ mất việc, cũng dễ thay
doi công viộc, cuộc sống không ổn dịnh.. Nếu không có những diều luậl buộc chủ
dủu lư các K C N , K C X to chức đào tạo nghề cho công nhân thỉ tình trạng này sẽ còn
diỏn ra lâu dài, ực lượng lao dộng không chính thức sẽ không thu hẹp mà có nguy
cơ ngày càng phát triển. Các nhà dầu tư chỉ quan tâm đến "nhân công giá rè" - tức là
nhân công lao động giản dom không có tay nghề nên cần có chính sách rố ràng từ
phía các nhà quản ]ý de trước hểt dàm bảo quyền lợi cùa người lao dộng, sau là đản

bào cho xã hội ồn định và phái triển bền vững
ITiành phò Hô Chí Minh va nhièu thành phố, đô Ihị khác trong cả nước đang xây
dựng nếp sống văn minh hiện đại. Không thể không bấl đầu từ yểu tô kinh tể: các
ngành nghê của dân cư, loại hình kinh tê cân dược phái triền cản đối, dảm bảo quyền
lợi của nhàn dân nhưng cũng dủm bảo sự phát triển bền vững của thành phố. Trong
viộc này vai trò quản lý và điêu phôi của Nhà nước là chủ đạo, không thể ừông chờ
người dân tự giải quyết mà chỉ cỏ Ihể kêu gọi ý Ihức chấp hành luật pháp và ý thức
cộng dông Lả một đặc trưng của các đô thị Việt Nam. việc làm - kinh tc phi chinh thức
cân dược nhin nhận xcm xét ở một góc dộ lịch sử - văn hỏa sâu rộng hon ngoài góc độ
kinh Lê, dê có the sẽ mang lại những giải pháp hừu hiộu tích cực cho vấii đè này.
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