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VIỆT NAM: BỆNH HIV VÀ TÌNH TRẠNG LAO ĐỘNG NHẬP CƯ
TRONG KHU VỰC TIỂU VÙNG SÔNG MÊ CÔNG (GMS) – TÓM
TẮT CHÍNH SÁCH JUNIMA
Việt nam là một quốc gia có nguồn lao động di cư, với tỉ số lớn
người lao động di cư sang c ác nước khác ở Châu Á và trên thế
giới. Chính phủ Việt Nam tích cực ủng hộ chính sách di cư, coi đó
là chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, tình trạng di
cư của Việt Nam trong khu vực tiểu vùng sông Mê công (GMS) đa
số không có giấy phép.
Campuchia là điểm di cư phổ biến nhất. Ước tính, năm 20091,
49.000 người Việt Nam đã di cư sang Campuchia, chủ yếu lao
động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng. Giữa năm
1985 – 1998, hơn 1 triệu người Việt Nam đã trở về tái định cư,
và vẫn ở tình trạng chưa ổn định2.
Đối tượng người Việt Nam di cư sang các tỉnh Vân Nam ở Trung
Quốc gồm công nhân làm nông nghiệp theo mùa, người lao động
chân tay, các doanh thương và những phụ nữ với mục đích kết
hôn3.
Ước tính có khoảng 20.0004 người Việt Nam di cư và cộng đồng
người Thái gốc Việt Nam sang sống tại Thái Lan và Lào khoảng
20,0005. Đây chủ yếu là đối tượng di cư không giấy phép, di cư
sang nước sở tại làm công việc buôn bán nhỏ hoặc các ngành
nghề không chính thức tại các khu đô thị.
Luồng di cư trong nước do nhà nước điều tiết, chủ yếu là di
chuyển từ nông thôn ra thành thị ở khu vực phía Nam hoặc đến
các vùng kinh tế phát triển ở vùng ven biển và khu vực biên giới.
Trong phạm vi khu vực tiểu vùng sông Mê công, đối tượng di cư
sang Việt Nam chủ yếu là người Trung Quốc, ước đạt tối thiểu
35.0006 người, đa số là công nhân xây dựng không giấy phép làm
việc tại các công ty của Trung Quốc tại Việt Nam.
Ngoài ra, người Campuchia cũng chiếm phần lớn, di cư sang Việt
Nam từ thời Khmer đỏ, sinh sống và làm việc lâu dài tại đây.
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Việt Nam là quốc gia có dịch HIV đang ở giai đoạn tập trung. Số bệnh nhân nhiễm HIV đa số là
người trưởng thành ở trong nước, chỉ giảm chậm khoảng 0.45% vào năm 2011 7. Đối tượng nhiễm
bệnh HIV hoạt động trong lĩnh vực mại dâm ước tính 3%, tỉ lệ cao hơn là 10%8 đối với mại dâm
đường phố liên quan đến tiêm chích ma túy, tập trung tại các thành phố lớn như Hải Phòng, Hồ
Chí Minh, Hà Nội.
Hai nhóm dân cư có nguy cơ nhiễmHIV cao nhất là nhóm tình dục đồng giới nam (16.7%), nhóm
hút chích ma túy (13.4%). Cách thức lây nhiễm HIV chủ yếu qua con đường quan hệ tình dục và
dùng chung kim tiêm.
Vào năm 2010, Việt Nam có khoảng 280.000 người trưởng thành sống chung với HIV/AIDS và số
người lây nhiễm tăng 53% trong số nhóm người trưởng thành.
Theo nguồn thông tin đáng tin cậy, tình trạng lây nhiễm HIV của nhóm di dân ở Việt Nam vẫn
thấp. Tuy nhiên, các nghiên cứu trong khu vực GMS chỉ ra rằng, nguy cơ lây nhiễm HIV sẽ cao hơn
đối với nhóm có tính chất công việc lưu động, nhóm quan hệ tình dục có nguy cơ lây nhiễm cao
hoặc nhóm nghiện ma túy. Nguy cơ lây nhiễm HIV tập trungtại một số khu vực địa lý nhất định,
với việc phòng ngừa, chăm sóc và điều trị9 còn gặp nhiều hạn chế.
Nhóm dân di cư trong GMS có nguy cơ lây nhiễm HIV cao. Đối tượng này còn gặp nhiều khó khăn
trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc và điều trị HIVchi phí thấp do điều kiện sống và làm việc còn
thiếu thốn. Chính sách của chính phủ tạm giữ đối tượng này tại một khu vực sống hoặc làm thuê
nhất định, chịu tình trạng phân biệt và đối xử còn phổ biến10.
Tại các khu vực biên giới Việt Nam, kết quả nghiên cứu năm 2012 cho biết tỉ lệ nhiễm HIV của
nhóm dân nhập cư là nam giới và nhóm làm nghề buôn bán ở cửa khẩu Việt Nam – Căm pu chia
(tỉnh Đồng Tháp và An Giang) 11 khá cao.
Theo kết quả theo dõi năm 2008, tỉ lệ nhiễm HIV của nhóm gái mại dâm khoảng 20%, nhóm
nghiện hút ma túy (42,9%) tại tỉnh Điện Biện, cửa khẩu biên giới Việt – Lào12.
Nhóm tài xế xe tải đường dài đi từ Việt Nam sang các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông cũng có
nguy cơ lây nhiễm HIV khá cao do có quan hệ tình dục với gái mại dâm, với bạn tình không thường
xuyên hoặc với vợ và ít dùng bao cao su phòng tránh13.
Nguy cơ lây nhiễm HIV liên quan đến tệ nạn ma túy tại các thành phố ở Miền Nam cũng như nạn
buôn bán heroin tại phía Bắc VIệt Nam. Quan hệ với gái mại dâm, tiêm chích ma túy đẩy cao nguy
cơ lây nhiễm HIV tại vùng biên giới Việt – Trung14.
Có một số bằng chứng về tỉ lệ nhiễm HIV tăng cao trong nhóm gái mại dâm tại một tỉnh biên giới
Việt-Lào. Năm 2009, con số này là 20%, tuy nhiên, hiện nay, con số này đã giảm được 1%.
Vào năm 200616, nhóm gái mại dâm người Việt di trú, làm việc tại biên giới Thái (tỉnh Trat) nhiễm
HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục với tỉ lệ cao hơn nhóm gái mại dâm tại Thái Lan.
Chính sách nhà nước/Sáng kiến phát triển về Vấn đề nhập cư, sức khỏe và bệnh HIV
Bộ Lao động Thương binh Xã hội (BL ĐTBXH) đã thực hiện một loạt các qui định và Nghị định đối
với chương trình lao động tại nước ngoài của nhóm di cư người Việt Nam bắt buộc phải có hợp
đồng lao động, chứng nhận kiểm tra sức khỏe và bảo hiểm y tế do các cơ quan gửi lao động đảm
bảo.
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Việc kiểm tra HIV trước khi xuất hành không thuộc chính sách của nhà nước nhưng trên thực tế
tất cả các lao động sắp ra nước ngoài làm việc phải trải qua tất cả các cuộc kiểm tra xét nghiệm do
các công ty hoặc đại lý17 gửi lao động tổ chức sắp xếp.
Luật HIV năm 2006 chỉ thị cho các đại lý gửi lao động ra nước ngoài làm việc phải có trách nhiệm
tổ chức các lớp học về phòng chống HIV cho người lao động. Nghị định 1995 về việc cấp Giấy phép
Lao động đối với các lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có hợp đồng lao động và
giấy khám sức khỏe. Kiểm tra HIV là thủ tục bắt buộc để được cấp giấy phép lao động tuy nhiên
Nghị định cũng nghiêm cấm các hình thức phân biệt18 đối xử với những người bị nhiễm HIV.
Đã có 28 dự án tại các khu kinh tế giáp biên đã được triển khai tại Việt Nam trên tổng số 41 khu
kinh tế trên cả nước hầu hết các dự án này được triển khai tại các khu vực biên giới và các khu vực
vùng sâu vùng xa.
Ngân hàng Phát triển Á Châu hỗ trợ các dự án phòng chống HIV nhằm mục đích tăng cường hệ
thống ứng phó với các trường hợp bị nhiễm HIV tại khu vực biên giới đồng thời cũng hỗ trợ thêm
các biện pháp ngăn ngừa và điều trị HIV cho người lao động nước ngoài tại 10 tỉnh thành thuộc
khu vực giáp ranh biên giới.
Năm 2008 Thủ Tướng đã ban hành Quyết định 38 về việc ngăn ngừa lây nhiễm HIV xuyên biên giới
nhằm khích lệ sự hợp tác song phương về việc phòng chống HIV trong đó đề cập đến các phong
trào ngăn ngừa xuyên biên giới như phân phát bao cao su cho người dân, các chương trình tiêm
chủng, các cơ sở khám và điều trị STI.
Việt Nam đã ký kết một số thỏa thuận song phương về lao động nhập cư với Lào gồm có Biên bản
nghi nhớ 2009 và các Thỏa thuận về Hợp tác Lao động và Phúc lợi Xã hội trong năm 2013 19, với kế
hoạch 3 năm nhằm tạo ra khung pháp chế để giải quyết các vấn nạn di cư và kết hôn 20 bất hợp
pháp.
Bên cạnh đó Việt Nam cũng đã triển khai thực hiện một hệ thống ngăn ngừa buôn lậu qua biên
giới để vào Trung Quốc và Căm pu chia và các khu vực kinh tế trọng điểm nơi mà các lao động Việt
Nam đang sinh sống và làm việc theo hợp đồng dài hạn cũng như ngắn hạn21.
Các lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân thủ theo Luật Lao động và các qui định
về an sinh xã hội sở tại nếu họ làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam theo hợp đồng lao động.
Đề án an sinh xã hội bắt buộc phải thực hiện các khoản thanh toán giữa người sử dụng lao động/
người lao động hoặc các công tác tình nguyện cho các lao động thời vụ22 hoặc ngắn hạn. Nghị định
67 (2007) về an sinh xã hội hỗ trợ phụ cấp và bảo hiểm y tế hàng tháng cho các hộ nghèo có người
nhiễm HIV.
Kế hoạch Phát triển Ngành Y tế Quốc gia giúp nhận ra các thách thức đối với hệ thống y tế từ việc
di cư trong nước và khu vực và nhằm mục đích nâng cấp các dịch vụ y tế trên cả nước.
Các lao động trong nước làm việc tại khu vực Miền nam bắt buộc phải khai báo với cơ quan công
an theo qui định đăng ký thường trú và phải đăng ký hộ khẩu nhằm cho phép họ tiếp cận với các
dịch vụ y tế cộng đồng và các dịch vụ công ích khác phù hợp tình trạng lưu trú của họ.
Luật về Phòng chống và Kiểm soát HIV năm 2006 nghiêm cấm việc bắt buộc xét nghiệm HIV và
phân biệt đối xử với người nhiễm bệnh tại nơi làm việc đồng thời cũng có hiệu lực đối với người
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nước ngoài, lao động nhập cư và cư dân khu vực sở tại. Luật cũng liệt kê các nhóm dân cư ưu tiên
hàng đầu về việc phòng chống HIV/AIDS và các dịch vụ IEC.
Luật cũng có hiệu lực đối với việc “phòng chống sử dụng ma túy và nạn mại dâm đồng thời đề cao
việc giảm tác hại đối với các tệ nạn này”.
Luật cũng khẳng định quyền công dân và dân di cư đối với việc điều trị, ngăn ngừa HIV, bảo mật
cho người bệnh, tự do lao động và không phân biệt đối xử. Các lãnh đạo doanh nghiệp phải triển
khai các chương trình ngăn ngừa HIV cho nhân viên của mình.
Chiến dịch Quốc gia về Phòng chống HIV/ AIDS đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được
chấp thuận vào năm 2011 với vai trò là Chương trình Quốc gia thí điểm độc lập cam kết mở rộng
thêm nguồn lực hỗ trợ. Dân di cư là các đối tượng mục tiêu của chiến dịch can thiệp giảm tác hại
này, đây là một trong năm nhóm có rủi ro mắc bệnh cao.
Đề án quốc gia này cũng bao gồm kế hoạch hành động BCC/ IEC trong đó bao gồm cả các đối
tượng dân di cư và xem xét các vấn đề trọng điểm về mặt địa lý, ngôn ngữ và các phương pháp
can thiệp nhằm tăng tính hiệu quả của chương trình đối với các đối tượng di cư này. Chương trình
PMTCT cũng được kết hợp với các dịch vụ MCH ở cấp độ cộng đồng.
Việc tham gia chương trình ứng phó AIDS của cộng đồng dân cư đang dần tăng cao thông qua quá
trình tư vấn trao đổi với bệnh nhân nghiện ma túy về các phương pháp giảm tác hại, các chương
trình phòng chống được Tài trợ Toàn cầu cho các đối tượng mại dâm và nghiện ma túy và vai trò
của CSO thông qua Diễn đàn Xã hội Dân sự Việt nam Hợp tác Phòng chống AIDS (DXVHPA).
Chương trình thực tế và Sáng kiến Hỗ trợ Sức khỏe Di trú/ HIV
Trung tâm Hỗ trợ Di trú (THD) tại Hà Nội chính thức hoạt động vào năm 2012 nhằm cung cấp trực
tiếp các thông tin cho các đối tượng di trú được hỗ trợ thêm bằng các hoạt động nâng cao nhận
thức và tiếp cận mục tiêu tại các khu vực có mật độ di cư cao tại Việt Nam. Tổ chức Di trú Quốc tế
(IOM), Sở Lao động Quốc tế (SLQ) và Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam hỗ trợ dự án này.
Câu lạc bộ Tha hương 2002-2010: thành lập tại Cần Thơ, thành phố lớn bậc nhất tại địa bàn Đồng
bằng Sông Cửu Long, dự án hướng đến các đối tượng mại dâm và các công nhân di cư làm việc tại
các công trường, các khu công nghiệp và khu chế xuất và các công nhân làm việc tại các cảng sông
cũng như tại các trạm xe buýt.
Câu lạc bộ này sử dụng mô hình hướng đến bạn bè đồng nghiệp để tạo điều kiện cho các đối
tượng di cư có cơ hội tham gia các chương trình kỹ năng sống, đào tạo STI, nói trước công chúng,
giới tính tình dục, phân biệt đối xử và kỳ thị thu hút hàng trăm dân di cư tham gia mỗi tháng thông
qua các hoạt động tiếp cận tại địa điểm làm việc và các điểm nóng.
Đề án An sinh Xã hội23 - Việt Nam là quốc gia duy nhất trong nhóm GMS có hệ thống tình nguyện
hỗ trợ cho các công nhân làm việc tại nước ngoài trợ cấp thâm niên và các phúc lợi khác khi họ hết
hạn làm việc tại nước ngoài và tiếp tục hỗ trợ các lao động di cư khác khi họ còn chưa về nước.
Việt Nam cũng cho phép các tình nguyện viên tham gia đề án bảo hiểm quốc gia mở rộng thêm
mạng lưới bảo hiểm an sinh xã hội cho các đối tượng thuộc phân khúc chưa chính thức kể cả các
lao động trong nước.
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Các lỗ hổng và thiếu nhất quán trong chính sách Y tế cho dân di cư và HIV hiện nay
Các lỗ hổng trong điều trị và phòng chống HIV: chiến dịch phòng chống HIV quốc gia chủ yếu là
hướng tới các đối tượng di cư, tuy nhiên cần phải có thêm chính sách ứng phó cụ thể cho số lượng
lớn những người di cư trái phép – kể cả các đối tượng lao động Việt Nam đang làm việc trái phép
tại GMS cũng như là các đối tượng lao động tại các nước GMS đang làm việc trái phép tại Việt
Nam.
Các đối tượng lao động trái phép trong nước cũng như tại nước ngoài đều hạn chế tiếp cận với
phương thức điều trị HIV có chi phí thấp cũng như là các dịch vụ về sức khỏe sinh sản và tình dục
hoàn chỉnh và các đối tượng này rất dễ tổn thương và nhạy cảm với tình trạng lưu trú bất hợp
pháp của mình.
Chiến dịch quốc gia cũng nên kể đến các chính sách và chương trình ứng phó hoàn chỉnh hơn cho
các đối tượng di trú bất hợp pháp đang làm việc tại Việt Nam để xác định rõ ràng hơn về các
quyền lợi tiếp cận các dịch vụ bảo vệ xã hội, chăm sóc y tế và điều trị HIV của mình.
Mức độ bao phủ của các chương trình phòng chống HIV dành cho các nhóm đối tượng có nguy cơ
mắc bệnh, dân di cư quốc nội và các nhóm dân cư lưu động còn nhiều hạn chế và những nhóm đối
tượng này gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận điều trị dẫn đến việc họ phải di dời, làm việc
nhiều giờ hơn, chỗ ở xa nơi làm việc và thiếu chỗ lưu trú dài hạn.
Các dịch vụ ART chỉ đáp ứng được 54% số người nhiễm HIV thậm chí còn thấp hơn tỉ lệ đối với
nhóm di dân và nhóm cư dân lưu động.
Phòng chống và điều trị HIV còn thiếu các phương thức tiêu chuẩn để chia sẻ thông tin xuyên biên
giới và các thông tin điều trị dành cho các đối tượng di cư nhiễm HIV tại các nước GMS và thiếu
các dịch vị phòng chống và điều trị HIV tại các khu vực biên giới và các khu vực xuyên biên giới
trọng điểm.
Thiếu hệ thống thu thập dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu về hành vi và giám sát đối với dân di cư tại
Việt Nam và các nước GMS, dẫn đến thiếu chứng cứ xác thực để hoạch định, giám sát thực hiện
và đánh giá tình trạng nhiễm, điều trị và phòng chống HIV cho các đối tượng này.
Các yêu cầu đăng ký lưu trú dành cho dân di cư trong nước và nhóm dân cư lưu động tạo rào cản
và khó khăn cho việc tiếp cận phương thức phòng chống và điều trị HIV.
Dân di cư không nơi cư trú khó có thể tiếp cận liệu pháp điều trị methadone (MMT) và một số các
qui định cấp tỉnh về điều trị ARV bắt buộc người nhiễm HIV kể cả dân di cư và gái mại dâm phải
xuất trình sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú khi tiếp cận các dịch vụ này24.
Các lao động di cư có đăng ký tại Việt Nam cũng đối mặt với các khó khăn trong việc tiếp cận với
chế độ an sinh xã hội và bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động không tuân thủ các chính sách
bắt buộc và thiếu hợp đồng lao động chính thức để đăng ký chế độ an sinh xã hội25.
Các rào cản đối với môi trường thuận lợi: thiếu chính sách và cơ chế di cư đã dẫn đến tình hình di
cư bất hợp pháp tăng cao tại các nước GMS đồng thời dẫn đến các mối đe dọa nghiệm trọng cho
tình hình sức khỏe của dân di cư và việc phòng chống HIV tại Việt Nam và khu vực.
Chính sách di cư chính thức, đặc biệt là thoản thuận song phương với Campuchia, cần xác định rõ
ràng cho các kênh di cư hợp pháp nhằm bảo vệ và kiểm soát các điều kiện sống và làm việc của
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người lao động Việt Nam kể cả hàng ngàn phụ nữ Việt Nam đang làm việc trong ngành công nghệ
tình dục tại các khu vực biên giới GMS.
Đối với dân di cư và công dân tại Việt Nam, còn có thêm một số các qui định và chính sách bổ sung
về khung pháp chế tạo nên rào cản trong việc phòng chống HIV có hiệu quả. Luật về HIV có chế tài
mạnh đối với trường hợp phân biệt đối xử người mắc HIV tuy nhiên còn thiếu các biện pháp
cưỡng chế và cơ chế giám sát đối với luật này26.
Các khung và chính sách pháp chế lien quan đến việc sử dụng ma túy và mại dâm cũng đưa ra các
biện pháp giảm tác hại và chỉ ra một số bất hợp lý đối với Luật HIV.
Các đối tượng tiêm chích ma túy tại Việt Nam bị bắt buộc giam giữ có thời hạn là 4 năm trong
trung tâm cai nghiện 06 theo Nghị định 108, 94 và Pháp lệnh Vi phạn Hành chính.
Pháp lệnh về Phòng chống và Bài trừ nạn Mại dâm 2003 nghiêm cấm hành vi mua bán dâm dưới
mọi hình thức và dẫn đến truy quét, phạt tiền và các hành vi quấy rối cảnh sát của gái mại dâm và
cộng đồng của họ kể cả dân di cư.
Luật xử lý các Vi phạm Hành chính năm 2012 đã bãi bỏ việc quản thúc đối với gái mại dâm, tuy
nhiên các biện pháp phạt tiền vẫn có hiệu lực nhằm phòng chống và điều trị HIV cho nhóm có rủi
ro lây nhiễm này27.
Các bất cập trong khu pháp chế vẫn tiếp tục gây ra tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử ở mức độ
khá cao đối với đối tượng là gái mại dâm, đồng tính nam và những đối tượng tiêm chích ma túy.
CÁC ĐỀ XUẤT
1. Xem xét và dung hòa chính sách y tế và di cư quốc gia nhằm đưa
ra một gói dịch vụ tối ưu về sức khỏe sinh sản và tình dục, điều trị
và phòng chống HIV cho tất cả các đối tượng dân di cư bất kể tình
trạng hợp pháp hay không, không phân việt đối xử và có các quyền
lợi như một người công dân bình thường khác. Điều này bao gồm
đánh giá về các điều khoản phòng chống và xử phạt trong bộ Luật
HIV nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ thực thi các
nguyên tắc tránh phân biệt đối xử.
3. Cải thiện hệ thống thu thập dữ liệu để: giám sát tình hình HIV;
sức khỏe và các hành vi có rủi ro mắc HIV của dân di cư; hệ thống
quản lý thông tin sức khỏe cho các nhóm lưu động; truy xuất các dữ
liệu di trú.
4. Mở rộng thành phần dân di cư tham gia vào chương trình phòng
chống HIV thông qua các mô hình hướng đến bạn bè, vì cộng đồng
để gây quỹ cho chương trình phát triển ổn định và lâu dài.
5. Cân nhắc thêm các biện pháp nhằm cải thiện sự tiếp cận hệ thống
bảo hiểm y tế và bảo vệ an sinh xã hội cho các lao động nước ngoài
cũng như trong nước. Công việc này gồm có xóa bỏ các rào cản về
lưu trú cho các đối tượng dân di cư nội địa và nước ngoài để họ có
thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ điều trị và giảm tác hại của căn
bệnh HIV.
6. Đánh giá và sửa đổi luật và chính sách về tội mại dâm, tiêm chích
ma túy và các chương trình tiêm chủng nhằm tạo môi trường thuận
lợi cho việc phòng chống HIV
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CÁC CƠ QUAN CHỨC
NĂNG
Bộ Lao động Thương binh
Xã hội/ Bộ Y tế/ Bộ Công
An/ Bộ Ngoại Giao

Bộ Lao động Thương binh
Xã hội/ Bộ Y tế

Cục
phòng
HIV/AIDS

chống

Bộ Lao động Thương binh
Xã hội

Bộ Tư pháp/ Cục phòng
chống HIV/AIDS

6. Phát triển chính sách ứng phó đa điểm, bền vững và toàn diện đối
với HIV và Di trú tại các nước GMS nhằm xác định rõ: các quyền lợi
cụ thể cho đối tượng lao động di cư đối với việc phòng chống và
điều trị HIV, các cơ chế trao đổi thuộc cấp thành thị có sự hỗ trợ của
các nguồn tài chính và kỹ thuật. Đảm bảo tính bảo mật và hạn chế
các biện pháp xử phạt đối với các đối tượng di trú bất hợp pháp để
tạo điều kiện cho họ tiếp cận dịch vụ y tế; có thông báo rõ ràng về
các quyền lợi và cơ chế cho dân di cư tiếp cận với dịch vụ ART.
7. Triển khai các cơ chế hợp tác trong khu vực và các mô hình hiệu
quả về tham khảo, điều trị HIV và bảo hiểm y tế cho các đối tượng di
cư tại khu vực GMS trong và ngoài nước.

8. Cải thiện giải pháp tiếp cận đến các cơ chế di cư chính thức nhằm
đảm bảo công việc lâu dài, quyền lợi lao động và các quyền lợi về
bảo hiểm y tế cho tất cả các đối tượng dân di cư. Tăng cường thực
hiện các cơ chế di cư song phương với Thái Lan (MOU và NVP) nhằm
giảm thiểu các chi phí và tính phức tạp cho phép các lao động di cư
từ Lào tham gia vào đồ án bảo hiểm y tế của Thái Lan không có bất
cứ hạn chế hoặc chế tài nào.
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