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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
IOM đã thu thập thông tin một cách cẩn thận. IOM cung cấp thong tin bằng
toàn bộ sự tận tâm và hiểu biết của mình. Tuy nhiên, IOM không chịu trách

nhiệm về tính xác của những thông tin này. Ngoài ra, IOM sẽ không chịu trách
nhiệm pháp lý về bất kỳ một kết luận nào được đưa ra dựa trên những thông

tin do IOM cung cấp.
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Vui lòng truy cập cổng thông tin hồi hương tự nguyên và tái hòa nhập 
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https://www.returningfromgermany.de/en/countries/vietnam
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Trước khi về nước

Người hồi hương cần
✓ Có giấy tờ đi lại còn giá trị: Hộ chiếu hoặc

giấy thông hành còn hạn.

✓ Các giấy tờ do các cơ quan hữu quan của
CHLB Đức cấp như giấy khai sinh, đăng ký
kết hôn, giấy ly hôn, các loại văn bằng
chứng chỉ.

✓ Thu thập các thông tin cần thiết khi về đến
nơi và phương tiện giao thông để đi tiếp
đến các tỉnh và taxi đến nơi có nhu cầu.

✓ Chính Phủ Việt Nam không yêu cầu cong
dân Việt Nam hồi hương phải tiêm vắc xin
trước khi nhập cảnh.

✓ Tìm nơi ở tạm thời

I. Những việc cần làm khi tự nguyện hồi hương

Sau khi hồi hương

Người hồi hương cần
✓ Đăng ký hộ khẩu tại UBND phường xã nơi

bạn sinh sống.

✓ Nếu bạn có con dưới 6 tuổi, Nhà nước sẽ
cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho con bạn.
Bạn hãy liên lạc với UBND phường xã nơi
bạn đăng ký hộ khẩu thường trú. Bạn cần
xuất trình giấy khai sinh của con bạn

✓ Xin hưởng trợ cấp xã hội nếu bạn hoặc
thành viên trong gia đình cùng về đủ điều
kiện thụ hưởng

✓ Liên hệ với các trường học tại địa phương
để xin học cho con bạn
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1. Thông tin chung

Hệ thống bảo hiểm y tế Việt Nam bao gồm bảo
hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm y tế tự nguyện.

Bảo hiểm y tế bắt buộc:
Nếu bạn là nhân viên của các công ty, đơn vị
tham gia BHXH thì bạn cũng phải tham gia
BHYT bắt buộc. Phí bảo hiểm: xem Bảng 1. Học
sinh, sinh viên: phải tham gia BHYT bắt buộc.
Người tham gia bảo hiểm should phải đóng
BHXH bắt buộc, BHYT và BHTN cùng một lúc.

Quyền lợi:
Bảo hiểm sẽ chi trả số phần trăm nhất định tiền
khám chữa bệnh tùy loại đối tượng bảo hiểm và
loại bệnh viện được chọn.

Mức đóng:

BHYT tự nguyện:
Toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình có tên
trong cùng hộ khẩu mà không thuộc đối tượng
đang tham gia BHYT bắt buộc.

Trẻ em đến 6 tuổi được nhà nước cấp BHYT
miễn phí. Cha mẹ hoặc người bảo trợ cần lien
hệ với UBND phường xã nơi trẻ đăng ký hộ
khẩu để nhận thẻ bảo hiểm. Bạn cần mang theo
giấy khai sinh và sổ hộ khẩu của trẻ.

Người thứ nhất trong hộ gia đình mỗi tháng
đóng bằng 4,5% lương tối thiểu chung; từ người
thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 90%,
80%, 70% mức đóng của người thứ nhất; từ
người thứ năm trở đi mức đóng bằng 60% của
người thứ nhất. Liên hệ trực tiếp với các đại lý
của Bảo hiểm xã hội tại UBND phường/xã/thị
trấn nơi cư trú

2. Khám chữa bệnh và thuốc men

Các cơ sở khám chữa bệnh:
Xem danh sách các bệnh viện ở phần VIII. Tại
các bệnh viện tỉnh, các khoa chủ yếu cho các
bệnh nghiêm trọng như: chẩn đoán hình ảnh, xét
nghiệm sinh hoá, phòng mổ và hồi sức cấp cứu
đã được trang thiết bị một số thiết bị cơ bản.

Thủ tục:
Tất cả mọi người đều có thể sử dụng các dịch
vụ y tế và khám chữa bệnh. Nếu bạn muốn sử
dụng BHYT, bạn cần mang theo CMT và thẻ
BHYTNếu bạn không có thẻ BHYT, bạn sẽ phải
tự trang trải mọi chi phí của việc khám chữa
bệnh.

Các loại thuốc:
Hầu hết các loại biệt dược đều có tại Việt Nam.
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II. Chăm sóc sức khỏe

Hệ thống chăm sóc sức khỏe: Khả năng tiếp cận cuả người hồi hương

Các điều kiện và yêu cầu:

BHYT tự nguyện phải mua theo hộ gia đình, cho toàn bộ các thành viên trong gia đình, trừ những

người đã tham gia BH bắt buộc tại cơ quan/trường học nơi họ làm việc và học tập.

Thủ tục:

Bạn có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội của xã/phường/thị trấn nơi cư
trú.

Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị khi mua bảo hiểm y tế tự nguyện:
Tờ khai tham gia BHYT (Mẫu A03-TS), CMT, bản sao giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi cao
hơn (thương binh…), bản sao Sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú, thẻ bảo hiểm của các thành viên
trong gia đình (nếu có)

Người sử dụng lao động (%)

BHXH BHYT BHTN

18 3 1

Người lao động (%)

8 1,5 1



2. Tìm việc làm và các dịch vụ hỗ trợ

Tất cả các tỉnh đều có trung tâm giới thiệu việc
làm của nhà nước. Các thành phố lớn cũng có
các công ty cung cấp dịch vụ này. Các cơ hội
việc làm được quảng cáo trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
• www.vietnamwork.com
• www.careerlink.vn
• www.mywork.com

3. Bảo hiểm thất nghiệp

Thông tin chung về bảo hiểm thất nghiệp:
người lao động có hợp đồng không thời hạn
hoặc có thời hạn từ 3 tháng trở lên phải tham
gia bảo hiểm thất nghiệp.

Điều kiện hưởng:

• Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong
thời gian 24 tháng hoặc 36 tháng (tùy dạng
lao động) trước khi chấm dứt hợp đồng lao
động

• Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại
trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03
tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao
động hoặc hợp đồng làm việc
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III. Thị trường lao động và việc làm (1/2)

Quyền lợi và mức đóng:
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng 
tháng: bằng 60% mức bình quân tiền lương 
tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước 
khi thất nghiệp.

Thời gian hưởngr tợ cấp thất nghiệp:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính 
theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng 
đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ
cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 
tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp 
thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng

Những lợi ích khác: Tiếp tục được hưởng bảo
hiểm y tế trong thời gian hưởng bảo hiểm thất
nghiệp.

Mức đóng: Người lao động đóng bằng 1% tiền 
lương tháng; người sử dụng lao động đóng bằng 
1% quỹ tiền lương tháng của những người lao 
động đang tham gia BHTN; nhà nước hỗ trợ tối 
đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng BHTN của 
những người lao động đang tham gia BHTN và 
do ngân sách trung ương bảo đảm.

4. Giáo dục và đào tạo
Tất cả các tỉnh thành đều có các trung tâm và
trường dạy nghề. Tuy nhiên, nhiều công ty
thường đào tạo lại nhân sự sau khi tuyển dụng
vì các trung tâm dạy nghề thường đào tạo chưa
sát với nhu cầu công việc thực tế.

I. Thông tin chung

Nguồn:  Tổng Cục Thông Kế (2016, 2017), Số liệu thống kê về Lao Động và việc làm hàng quý.

2016 2017

Chỉ tiêu Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

1. Lực lượng lao động (triệu người) 5,440 5,436 5,444 5,456 5,451

2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng/chứng chỉ (%) 20.71 20.62 21.50 21.39 21.52

3. Số người có việc làm (triệu người) 5,329 5,324 5,327 5,341 5,336

4. Tỷ lệ việc làm trong ngành nông, lâm - thuỷ sản trên tổng việc 
làm (%)

42.31 42.02 41.61 41.54 40.50

5. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công

hưởng lương (triệu đồng)
5.08 4.85 4.93 5.08 5.40

6. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động

(nghìn người)
10,723 10,887 11,177 11,100 11,017

7. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động (%) 2.25 2.29 2.34 2.31 2.30

7.1. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị (%) 3.08 3.11 3.23 3.24 3.24

7.2. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (15 - 24 tuổi) (%) 6.63 7.10 7.86 7.28 7.29

http://www.vietnamwork.com/
http://www.careerlink.vn/
http://www.mywork.com/
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III. Thị trường lao động và việc làm (2/2)

Hỗ trợ thất nghiệp: Khả năng tiếp cận của người hồi hương

Điều kiện và yêu cầu:

• Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng 

lao động 

• Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, 

kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
• *Ghi chú: Hàng tháng NLĐ phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong

thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ
16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc:
Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao
động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề
nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động
muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Hồ sơ cần chuẩn bị:
• Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội quy định;

• Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm 

dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

• Sổ bảo hiểm xã hội;

IOM/ Nguyễn Khắc Sơn 2011



1. Thông tin chung

Có nhiều loại giá thuê nhà khác nhau với tiện
nghi khác nhau tùy từng địa điểm, giá từ
1,500,000 Việt Nam đồng (1 phòng, chất lượng
không được tốt, sử dụng chung công trình phụ
và không nằm trong khu trung tâm) đến khoảng
2000-2500 đô la Mỹ (nhà 2 tầng hiện đại, diện
tích khoảng 200 mét vuông mỗi tầng nằm trong
khu vực đầy đủ các tiện ích công cộng).

Giá điện sinh hoạt được tính theo bậc thang
tính lũy tiến, bình quân là 2,271 VND/kWh. Tuy
nhiên, chỉ những người thuê căn hộ chung cư là
có thể được hưởng mức giá này. Còn nếu thuê
nhà trọ, sẽ bị áp theo giá điện kinh doanh của
hộ cho thuê nhà, cao khoảng gấp rưỡi giá điện
sinh hoạt.

Giá nước cũng theo bậc thang lũy tiến 6,869
VND/m3 (đối với 10m3 đầu tiên), 8,110
VND/m3 (từ 10 đến 20m3), 9,969 VND/m3 (từ
20 đến 30m3) và 18,318 VND/m3 (từ 30m3 trở
lên). Mức giá đối với đơn vị sản xuất là 13,357
VND/m3 và đối với đơn vị kinh doanh ngành
dịch vụ là 25,378 VND/m3.

Nhà ở cho người hồi hương/ nhà ở xã hội
Hiện chưa có các cơ sở lưu trú (tạm thời) hoặc
nhà ở xã hội dành cho người hồi hương.

2. Cách tìm nhà

Có rất nhiều dịch vụ môi giới có thể giúp tìm
nhà theo yêu cầu của bạn với các mức phí khác
nhau. Đa số các dịch vụ môi giới nhà đất là của
tư nhân. Nhà cho thuê cũng được quảng cáo
trên các báo, trên mạng và tờ rơi.

Những giấy tờ cần thiết:
• CMT
• Hộ khẩu

3. Trợ cấp xã hội về nhà ở

Hiện chưa có trợ cấp xã hội về nhà ở tại Việt
Nam.
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1.Thông tin chung

Trợ cấp xã hội hàng tháng dành cho các
đối tượng sau:

• Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn
nuôi dưỡng Trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ dưới 16
tuổi

• Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi không có
nguồn nuôi dưỡng đang học phổ thông, học
nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại
học văn bằng thứ nhất.

• Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo;
người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn
khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ
cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi
người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng
khác.

• Người thuộc hộ nghèo không có chồng
hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có
chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp
luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang
nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người
con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học
chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ
nhất.

• Người già trên 60 tuổi không nơi nương
tựa hoặc người từ đủ 80 tuổi trở lên không có
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng,
trợ cấp xã hội hàng tháng;

Costs:
The beneficiaries do not have to pay for
receiving social relief allowance

• Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật
thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định
của pháp luật về người khuyết tật.

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng:
VND 270.000 nhân với hệ số từ 1 đến 3, tùy
từng đối tượng.

Để nhận được trợ cấp cứu trợ xã hội, trẻ mồ
côi, người cao tuổi không nơi nương tựa nên tự
mình hoặc nhờ họ hàng làm đơn trình bày về
hoàn cảnh và nộp cho UBND xã (phường) xác
nhận và UBND huyện (quận) giải quyết.

Trợ cấp dành cho người hồi hương:
Không có quy định về trợ cấp dành cho người
hồi huong, trừ trường hợp người hồi huong
thuộc các trường hợp nói trên.

2. Chế độ hưu trí

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí

• Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

• Tuổi đời được hưởng chế độ hưu trí của
những người làm các công việc nặng nhọc,
độc hại hoặc làm việc ở vùng cao, biên giới,
hải đảo và một số trường hợp đặc biệt
khác do Chính phủ quy định;

• Đã đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên
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V. Phúc lợi xã hội (1/2)

Hệ thống phúc lợi xã hội: khả năng tiếp cận của người hồi hương

Điều kiện:
Xem phần Thông tin chung” phía trên

Thủ tục đăng ký:

Người xin hưởng trợ cấp hoặc người bảo trợ nộp hộ sơ theo yêu cầu tại UBND xã.

Các giấy tờ cần thiết :

• Tờ khai của đối tượng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

• Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn.

• Bản sao giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em.

• Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm
HIV.

• Bản sao giấy khai sinh của con của người đơn thân đối với trường hợp người đơn thân nghèo
đang nuôi con.



Mức đóng:
BHXH bắt buộc: đối tượng: người lao động làm
việc theo hợp đông không xác định thời hạn
hoặc có thời hạn từ 3 tháng trở lên.

BHXH tự nguyện: đối tượng: người lao động từ
15 tuổi trở lên muốn tham gia. Mức đóng: tối
thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng.

Quyền lợi:
Mức hưởng lương hưu tối đa = 75%. Mỗi năm
nghỉ hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả
năng lao động trừ 1% tỷ lệ. bình quân tiền lương
tháng đóng bảo hiểm xã hội
-Trợ cấp BHXH một lần đối với người không đủ
điều kiện hưởng lương hưu (đóng BHXH từ 3
tháng đến < 20 năm): Mỗi năm đóng BHXH
được hưởng 1,5 tháng lương bình quân đóng
BHXH.

3. Các nhóm đối tượng dễ bị tổn
thương

Nhà nước và các dự án có hỗ trợ cho các nhóm

dễ bị tổn tương như người nghèo, người khuyết

tật, dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, người cao

tuổi, người sống chung với HIV, người nghiện,

người bán dâm hoàn lương, đồng giới, song tính,

chuyển giới, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi

thiên tai và biến đổi khí hậu, nạn nhân buôn bán

người, người di cư, v.v. Quy định về các dịch vụ
công là quy định chung, không có quy định riêng

dành cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Hỗ trợ đối với những người dễ bị tổn thương:

Nhà nước có các quy định về hỗ trợ những

người dễ bị tổn thương như sau:

Quyết định 29 ngày 26/4/2014 của Thủ tướng

Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và

người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy,

người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương,

hiện đang được Ngân hàng Chính sách xã hội

(NHCSXH) tỉnh với mức cho vay tối đa 20

triệu đồng/cá nhân và 30 triệu đồng/hộ. Theo

đó, số vốn vay chủ yếu được sử dụng vào mục

đích chăn nuôi, trồng cây ăn quả, mua sắm

phương tiện, trang thiết bị để kinh doanh buôn

bán nhỏ, cắt tóc gội đầu, học nghề....

Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-

TB&XH về việc hỗ trợ những người chấp hành

xong án phạt tù trở về sinh sống trên địa bàn cả
nước trong quá trình tham gia đào tạo nghề.

Luật Phòng chống thiên tai 33/2014/QH13 có

đề cập đến vấn đề trợ cấp xã hội đối với nhóm

dân cưu bị ảnh hưởng bới thiên tai. Sự hỗ trợ
đối với đối tượng dễ bị tổn thương của các dự
án rất khác nhau, tùy từngvà chỉ có giá trị trong

thời hạn của dự án. Các cơ quan hỗ trợ các đối

tượng dễ bị tổn thương bao gồm: Bộ Lao động,

Thương Binh và Xã Hội, các tổ chức xã hội,

Chữ Thập Đỏ, các tổ chức thuộc Liên Hiệp

Quốc bao gồm cả IOM, các tổ chức quốc tế và

phi chính phủ.
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V. Phúc lợi xã hội (2/2)

Hệ thống lương hưu: Khả năng tiếp cận đối với người hồi hương

Điều kiện và yêu cầu:
Không có hệ thống áp dụng riêng cho người hồi hương mà chỉ có hệ thống chung áp dụng cho tất cả
mọi công dânViệt Nam .Vui lòng xem thông tin trong phần Hệ thống lương hưu.

Thủ tục đăng ký:
Đơn vị hoặc công chức, viên chức nộp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí cho cơ quan BHXH địa phương
quản lý. Các đơn vị có thể tải và đăng ký tài khoản trên phần mềm theo link
https://baohiemxahoidientu.vn/tai-phan-mem.html.

Hồ sơ cá nhân:

Sổ bảo hiểm xã hội và Chứng minh thư nhân dân.

https://baohiemxahoidientu.vn/tai-phan-mem.html


1. Thông tin chung

Học sinh cần phải đạt các yêu cầu của lớp dưới
để có thể vào học lớp trên. Các trường danh
tiếng thường có biện pháp sàng lọc học sinh
riêng để lựa chọn những học sinh phù hợp với
các tiêu chí của trường. Đối với cấp đại học và
sau PTTH: sinh viên cần đỗ kỳ thi đầu vào của
trường mới được nhập học
.

2. Học phí và tín dụng sinh viên

Học phí giữa các trường công lập, dân lập và
quốc tế rất khác nhau. Học phí tại các truong
công lập thấp do được nhà nước trợ cấp. Các
gia đình có mức thu nhập trung bình khá có thể
chi trả được mức học phí của các trường dân
lập. Học phí tại các trường quốc tế tương
đương với học phí ở nước ngoài.
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Điều kiện thụ hưởng:
• học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

đang theo học tại các trường đào tạo thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân

• Mức cho vay tối đa đối với một học sinh, sinh
viên là VND 1,500,000 đồng/tháng hoặc
18,000,000/năm

• Lãi xuất cho vay đối với học sinh, sinh viên là
0.5%/tháng

• Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian
tính từ ngày sinh viên được nhận món vay
đầu tiên cho đến ngày sinh viên kết thúc
khoá học.

• Thời hạn trả tiền Sinh viên được vay vốn
phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên
ngay sau khi sinh viên có việc làm, có thu
nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày
sinh viên kết thúc khoá học.

• Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi
suất khi cho vay

3. Xác minh và chấp thuận bằng của
nước ngoài
Các bằng được cấp ở nước ngoài được chấp
thuận trên thị trường lao độngViệt Nam.

VI. Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục: thủ tục đối với người hồi hương

Những giấy tờ cần thiết đối với học sinh sinh viên hồi hương

• Học bạ ở nước ngoài được dịch công chứng sang tiếngViệt.

• Giấy khai sinh (dịch công chứng sang tiếngViệt nếu giấy được cấp tại nước ngoài)

• Đối với những sinh viên muốn học tiếp bậc đại học đang học dở ở nước ngoài, các trường đại
học tại Việt Nam sẽ xem xét mức độ tương đương của những môn sinh viên đã học ở nước
ngoài so với trường mình để quyết định số các môn học hoặc học trình sinh viên cần phải hoàn
tất đến khi tốt nghiệp tại Việt Nam

Học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập được hưởng học
bổng chính sách và trợ cấp xã hội được hưởng học bổng chính sách và trợ cấp xã hội.

Bậc học Độ tuổi

Mầm non 1-6 (rất ít trường nhận 

trẻ dưới 12 tháng)

Tiểu học

Tiểu học 6 – 10

Trung học

Trung học cơ sở 10 – 14

Phổ thông trung học 14 – 18

Giáo dục sau trung học 

Trung cấp, cao đẳng, đại học Từ 18



1. Các chương trình hỗ trợ tái hòa
nhập

Tổ chức Di cư Quốc Tế (IOM) hỗ trợ tái hòa
nhập cho người di cư tự nguyện hồi hương
theo các chương trình của IOM nhằm đảm bảo
tính bền vững của việc hồi hương. IOM và các
đối tác cung cấp các hỗ trợ xã hội và kinh tế
giúp người hồi hương có thể tự chủ được về
mặt tài chính sau khi về nước và đóng góp cho
cộng đồng tại địa phương.

Các hỗ trợ của IOM bao gồm*:

• Đón tiếp khi về nước 

• Thu xếp phương tiện đi lại đến điểm cuối 
cùng/nơi về của người hồi hương  

• Chỗ ở tạm thời 

• Hỗ trợ tái hòa nhập ngắn hoặc trung hạn, 
bao gồm khởi tạo các hoạt động tạo thu 
nhập quy mô nhỏ, đào tạo nghề, giáo dục, y 
tế và các hỗ trợ khác tùy theo nhu cầu 
riêng của người hồi hương

*những hỗ trợ này có thể khác nhau tùy theo 
chương trình của từng dự án và nguồn ngân 
sách do các nhà tài trợ cung cấp)
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VII. Hỗ trợ đối với người hồi hương

2. Hỗ trợ về tài chính và hành chính

Ngoài IOM, hiện chưa có hệ thống hỗ trợ người 
hồi hương.

3. Hỗ trợ tạo thu nhập

AGRIBANK – Ngân hàng Nông nghiệp và phát
triển Nông thôn Việt Nam thường có các
chương trình tín dụng ưu đãi cho các đối tượng
khó khăn để xúc tiến các hoạt động sản xuất
kinh doanh tạo thu nhập.

Insert Photo here

Credit: IOM/ Mai Xuan Hieu 2017



Các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, từ thiện

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM)

Phái đoàn tại Việt Nam

304 Kim Mã, Hanoi

Tel.: (+84.24) 38 500 100

Email: Hanoi@iom.int

Website: https://vietnam.iom.int/

ILO

Địa chỉ 48-50 Nguyen Thai Hoc Street

Hanoi, Viet Nam

Tel.: +84 24 3734 0907 

Email: Hanoi@ilo.org

Website: http://www.ilo.org/

Blue Dragon Children’s Foundation

PO Box 297, International Post Office, Hanoi, Vietnam

Tel.: +84 24 3717 0544

Email: info@bdcf.org

Website: https://www.bluedragon.org/

UNICEF

Địa chỉ 304 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tel.: (84 4) 3.850.0100

Email: hanoi.registry@unicef.org

Website: https://www.unicef.org/vietnam/vi/

Handicap International

Phong 101 E3, Khu ngoai giao doan Trung Tu

So 6, Dang van Ngu, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam

Tel.: +84-24-3762 9136

Email: communication@handicap-international-vn.org

Website: http://www.handicapvietnam.org/

UNDP

Địa chỉ 304 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tel.: (84 4) 3.850.0100

Email: registry.vn@undp.org

Website: http://www.vn.undp.org/

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Địa chỉ 82 - Nguyễn Du - Hà Nội

Tel.: +84-24.38.224.030 - +84-24.38.263.703

Email: vnrchq@netnam.org.vn

Website: http://www.redcross.org.vn/

Action Aid

Địa chỉ Tầng 5 - Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Phạm 

Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel.: +84-24 3943 9866

Email: mail.aav@actionaid.org

Website: http://www.actionaid.org/vi/vietnam/

Saigon Children’s Charity

Địa chỉ 59 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Hồ 

Chí Minh

Tel.: +8428 3930 3502

Email: info@saigonchildren.com

Website: http://www.saigonchildren.com/vi/

Hagar International

Địa chỉ: 152 Âu Cơ, Tây Hồ, Hanoi, Vietnam

Tel.: +84 (0) 0943111967

Email: info@hagarinternational.org

Website: https://hagarinternational.org/vietnam/

Oxfam International

Địa chỉ 22 Lê Đại Hành, Hanoi, Vietnam

Tel.: +84 24 3945 4448

Email: dung.nguyenthiphuong@oxfamnovib.nl

Website: https://www.oxfam.org/en/countries/vietnam

FIDR – Foundation for International Development 

Relief

Địa chỉ 54 Hai Phong Street, Danang City, Vietnam

Tel.: (84)511-3540404

Email: fidrvn@fidr.or.jp

Website: http://www.fidr.or.jp/english/index.html
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VIII. Thông tin liên lạc và các đường link hữu ích (1/4)

https://vietnam.iom.int/
http://www.ilo.org/
mailto:info@bdcf.org
https://www.bluedragon.org/
mailto:hanoi.registry@unicef.org
https://www.unicef.org/vietnam/vi/
http://www.handicapvietnam.org/
mailto: registry.vn@undp.org
http://www.vn.undp.org/
mailto:vnrchq@netnam.org.vn
http://www.redcross.org.vn/
mailto:mail.aav@actionaid.org
http://www.actionaid.org/vi/vietnam/
tel: 028 3930 3502
mailto:info@saigonchildren.com
http://www.saigonchildren.com/vi/
mailto:info@hagarinternational.org
https://hagarinternational.org/vietnam/
https://www.oxfam.org/en/countries/vietnam
mailto:fidrvn@fidr.or.jp
http://www.fidr.or.jp/english/index.html


Các cơ quan tại địa phương có liên quan (văn phòng việc làm, bảo hiểm y tế, hưu trí, v.v…)

Bảo hiểm y tế và hư trí do cơ quan bảo hiểm xã hội, đặt tại các UBND tại địa phương thực hiện. Các

trung tâm giới thiệu việc làm do các cơ quan như Đoàn Thanh niên, Sở LĐ TBXH và Hội Phụ Nữ tại

địa phương thực hiện.
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VIII. Thông tin liên lạc và các đường link hữu ích (2/4)

Các trung tâm hỗ trợ tìm việc làm. 

Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội thuộc Sở LĐ, 

TBXH TP Hà Nội

Địa chỉ 1: 285 phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà 

Nội

Tel: (04) 37822806 

Địa chỉ 2: Ngõ 33 phố Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-24) 38691401 

Địa chỉ 3: Số 144 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Tel: Điện thoại: (+84-24) 33820450

Email: ttgtvlhn_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Website: http:///www.vieclamhanoi.net

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên (do Đoàn

Than Niên và Sở LĐ, TBXH TP HCM đồng sáng lập)

Địa chỉ1: 1A Nguyễn Văn Lượng, P. 6,Q. Gò 

Vấp,TP.HCM

Địa chỉ 2: 1A Nguyễn Văn Lượng, P. 6,Q. Gò 

Vấp,TP.HCM

Địa chỉ 3: 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Q. Bình 

Thạnh,TP.HCM

Địa chỉ 4: 395 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Q. 

Bình Tân,TP.HCM

Địa chỉ 5: Ấp Đông Lân, Quốc Lộ 22, Bà Điểm Hóc

Môn,TP.HCM

Địa chỉ 6: 720 Quốc Lộ 1A, KP3B, P. Thạnh Lộc, 

Q.12,TP.HCM

Địa chỉ 7: 500-502 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, 

Q.7,TP.HCM

Địa chỉ 8: 164 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Phú 

Nhuận, TP.HCM

Tel: +84 (0) 914.296.333

Website: http://sieuthivieclam.vn/

tel:0914296333
http://sieuthivieclam.vn/


Các cơ sở y tế

Bệnh viện Việt Đức

Địa chỉ: 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel.: 024 3825 3531

Email: congthongtindientubvvd@gmail.com

Website: http://benhvienvietduc.org/

Bệnh viện Chợ Rẫy

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, 

Hồ Chí Minh

Tel.: (84-028) 3855 4137 - (84-028) 3855 4138

Email: bvchoray@choray.vn

Website: http://choray.vn/

L’Hopital Francais de Hanoi

Địa chỉ: 1, phố phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà 

Nội.

Tel.: 024 3577 1100

Email: contact@hfh.com.vn

Website: https://www.hfh.com.vn/vi/trang-chu

FV Hospital

Địa chỉ: 6 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí 

Minh

Tel.: (028) 54 11 33 33

Email: information@fvhospital.com

Website: http://www.fvhospital.com/vi/trang-chu/

Vinmec Times City

Địa chỉ: 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

Tel.: 024 3974 3556

Email: info.tc@vinmec.com

Website: https://vinmec.com/timescity/

Vinmec Central Park

Địa chỉ: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. 

Hồ Chí Minh

Tel.: (84 28) 3622 1166

Email: nfo.CP@vinmec.com

Website: https://vinmec.com/centralpark/index.php

Bệnh viện Quân Đội103

Địa chỉ 261 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội

Website: http://www.benhvien103.vn/trangchu/

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Địa chỉ: 01 Nơ Trang Long - Phường 7 - Quận Bình 

Thạnh - TP. Hồ Chí Minh

Tel.: (08) 3841 2692 

Email: info@bvndgiadinh.org.vn

Website: http://www.bvndgiadinh.org.vn/trang-chu.html

Bệnh viện Quân Đội trung ương 108 l

Địa chỉ 1 Trần Thánh Tông, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

Tel.: 069. 572400 - 069. 555283

Email: bvtuqd108@benhvien108.vn

Website: http://benhvien108.vn/

Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10 -

TP. Hồ Chí Minh

Tel.: (08) 3865 4249 

Website: http://benhvien115.com.vn/3cms/

Vinmec Nha trang

Địa chỉ 42 Trần Phú, Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Tel.: (84 258) 3900 168

Email: info.NT@vinmec.com

Website: https://vinmec.com/nhatrang/lien-he

Bệnh Viện Quốc tế Hạnh Phúc

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương

Tel.: (84) 1900 6765

Email: info@hanhphuchospital.com

Website: http://hanhphuchospital.com/
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Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập trang thông tin về hồi hương tự nguyện và tái 

hòa nhập ReturningfromGermany: 

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/vietnam

Other Contacts (e.g. NGOs for women and children, microcredit-lending)

Vietnam Women’s Union

Địa chỉ 39 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel.: (+84-24) 39718157/ 39720058

Email: webhoilhpnvn@yahoo.com;

Website: http://hoilhpn.org.vn

Vietnam Bank for Social Policies

Địa chỉ 169, Phố Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 

Hà Nội.

Tel.: 84-24-36417184

Website: http://nhcsxh.chinhphu.vn/

Center for Women Development

Địa chỉ 20 Thụy Khuê - Quận Tây Hồ - Hà Nội - Việt

Nam

Tel.: (+84) 04.7280280

Email: info@cwd.vn

Internet: xxx

Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ Em, Bộ LĐ, TBXH

Địa chỉ 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel.: (84-4) 37475629.

Email: treem@ molisa.gov.vn

Website: http://treem.molisa.gov.vn.
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