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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

CỦA VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA  

CẦN HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VÀ  

QUẢN TRỊ QUỐC GIA VỀ LAO ĐỘNG 
 

Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch  

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

 

Thị trường lao động là một trong năm loại thị trường đang thúc đẩy kinh 

tế - xã hội nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo Tổ chức 

Lao động quốc tế (ILO): “Thị trường lao động là thị trường trong đó có các 

dịch vụ lao động được mua và bán thông qua quá trình để xác định mức độ có 

việc làm của lao động, cũng như mức độ tiền công”. 

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi loại thị trường đều có chức năng và vai 

trò khác nhau, nhằm giải quyết những nhiệm vụ riêng có của nó và nhiệm vụ 

chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường lao động được coi như một “đầu 

tầu” để kéo theo sự chuyển động của các thị trường khác và của toàn bộ nền 

kinh tế. Do đó, việc hoàn thiện chính sách và quản trị quốc gia về lao động có ý 

nghĩa quan trọng tới phát triển thị trường lao động của các nước, trong đó có 

Việt Nam. 

1. Thị trường lao động Việt Nam trong những năm qua có sự phát 

triển khá tích cực, vận hành theo quy luật thị trường, tiệm cận tiêu chuẩn 

quốc tế 

Việt Nam với chủ thuyết phát triển kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, bên cạnh tôn trọng các quy luật vận động 

chung và các giá trị có tính phổ quát của kinh tế thị trường, thì sự vận động của 

thị trường lao động nước ta mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, bởi nó liên 

quan trực tiếp tới vấn đề phát triển con người, tới việc làm, thu nhập, cuộc sống 

của người lao động và gia đình của họ. 

Trong những năm qua, thị trường lao động nước ta đã chứng kiến sự 

phát triển khá tích cực. Sự vận động của các chủ thể và quan hệ giữa các bên đã 

vận hành theo quy luật thị trường, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế. Chất lượng 

nguồn nhân lực, chất lượng việc làm dần được cải thiện, tiền lương và điều kiện 

lao động từng bước được nâng cao. Quan hệ lao động phát triển theo hướng hài 
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hoà, ổn định và tiến bộ, số cuộc ngừng việc tập thể giảm liên tục qua các năm. 

Năng suất lao động tăng khá đều hàng năm góp phần phát triển sản xuất, kinh 

doanh và kinh tế - xã hội đất nước.  

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung năm 2021: lực lượng lao 

động từ 15 tuổi trở lên là 50,5 triệu người (bằng 51,3% dân số), giảm 0,8 triệu 

người so với năm trước do nguyên nhân đại dịch Covid-19, lao động từ 15 tuổi 

trở lên có việc làm trong quý IV/2021 là 49,1 triệu người; tỷ lệ thất nghiệp của 

lao động trong độ tuổi là 3,22%, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 

IV/2021 là hơn 1,6 triệu người; lao động đã qua đào tạo từ trình độ “sơ cấp” trở 

lên là 26,1%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với năm trước. Thu nhập bình quân 

tháng của người lao động trong quý IV/2021 là 5,3 triệu đồng. 

Một tín hiệu vui là thị trường lao động những tháng đầu năm 2022 đã có 

những khởi sắc. Số người từ 15 tuổi trở lên quay trở lại thị trường lao động ngày 

càng tăng góp phần phát triển nguồn cung lao động, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động quay 

trở lại với chiều hướng phát triển tích cực. Tình trạng thiếu lao động xuất hiện ở 

nhiều doanh nghiệp, địa phương, ngành trong 5 tháng đầu năm 2022. 

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong quý I/2022 lực lượng lao động từ 15 

tuổi trở lên là 51,2 triệu người, tăng 0,4 triệu người so với quý trước; số người 

thiếu việc làm trong độ tuổi khoảng 1,1 triệu người, giảm khoảng 0,5 triệu người 

so với quý trước; thu nhập bình quân tháng của người lao động đạt 6,4 triệu 

đồng, tăng 1 triệu đồng so với quý trước và tăng 110.000 đồng so với cùng kỳ 

năm trước. Điểm sáng nổi bật là lao động tại khu vực từng chịu ảnh hưởng nặng 

nề của dịch bệnh Covid-19 nay có mức thu nhập bình quân cao nhất: thu nhập 

bình quân tháng của lao động vùng Đông Nam Bộ tăng cao nhất trong 6 vùng 

kinh tế - xã hội, với mức thu nhập bình quân 8,3 triệu đồng, tăng 36,8%, tương 

ứng tăng 2,2 triệu đồng so với quý trước; đặc biệt, lao động tại thành phố Hồ 

Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai có mức thu nhập bình quân cao nhất 

cả nước, khoảng từ 8,5 - 8,9 triệu đồng/người/tháng. 

Bên cạnh đó, thị trường lao động Việt Nam còn tồn tại nhiều số vấn 

đề cần sớm khắc phục, như: thể chế vận hành chưa đồng bộ, hiện đại, tiềm ẩn 

một số yếu tố thiếu bền vững; số người có việc làm tăng nhanh nhưng tăng 

nhiều ở lao động phi chính thức; tỉ lệ thất nghiệp và tỉ lệ lao động không sử 
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dụng hết tiềm năng giảm những vẫn còn ở mức tương đối cao; chất lượng lao 

động chưa đáp ứng tốt yêu cầu, quan hệ cung cầu vận hành còn hạn chế; thị 

trường lao động phổ thông khát phát triển, trong khi thị trường lao động chất 

lượng cao khá đìu hiu; thông tin thị trường chưa phát triển đồng bộ, sự hỗ trợ 

của Nhà nước với các chủ thể trong thị trường hiệu quả chưa cao, việc làm nhìn 

chung còn thiếu bền vững; thu nhập của người lao động chưa tương xứng với 

đóng góp cho doanh nghiệp. Nhìn chung, mức độ phát triển của thị trường lao 

động còn ở trình độ thấp, một số chính sách, quy định pháp luật và nhiều yếu tố 

thị trường chưa đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập và đòi hỏi sự phát triển của nền 

kinh tế - xã hội. 

Trong năm 2020 - 2021, tình hình dịch bệnh Covid - 19 kéo dài và phức 

tạp đã khiến cho hàng triệu người mất việc, giãn việc, đời sống thực sự khó 

khăn. Sau hai năm đại dịch, chúng ta chứng kiến những vấn đề vốn là hạn chế, 

yếu kém của thị trường lao động Việt Nam lại có dịp bộc lộ rõ. Đặc biệt là sự 

bấp bênh và dễ bị tổn thương về việc làm, thu nhập, quan hệ lao động; hệ thống 

an sinh xã hội và các chính sách, quy định về thị trường lao động chưa theo kịp 

và chưa đáp ứng tốt trước những tình huống thực tế diễn ra. 

2. Cần tập trung phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh 

hoạt, thống nhất, hội nhập, có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước1 

Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong bối cảnh hội 

nhập, sau khủng hoảng Covid-19, để từng bước đạt được mục tiêu phát triển thị 

trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, thống nhất, hội nhập, có sự quản 

lý, điều tiết của Nhà nước, cần tiến hành đồng bộ những giải pháp cơ bản sau: 

- Thứ nhất, tạo môi trường phục hồi và phát triển thị trường lao động, 

đáp ứng cao nhất nhu cầu phát triển kinh tế.  

Sau đại dịch Covid-19, bước sang giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế; 

thúc đẩy tái tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu việc làm và tạo việc làm mới là 

nhiệm vụ trọng tâm (tập trung vào phục hồi việc làm tại các ngành bị ảnh hưởng 

nặng nề, nhiều lao động bị mất việc, các thị trường lao động bị ảnh hưởng do lao 

động di chuyển…) và khai thác các cơ hội việc làm mới trong các nhóm ngành 

nghề mũi nhọn, ngành nghề mới… Chính phủ cần đẩy mạnh triển khai thực hiện 

 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Văn kiện Đại hội 

lần thứ XIII của Đảng. 
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Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào các chính sách cho vay vốn tạo việc 

làm, đào tạo nghề, thông tin thị trường.  

Để thích ứng lâu dài, các chính sách hỗ trợ người lao động sẽ dần chuyển 

từ hỗ trợ tiền mặt không điều kiện sang hỗ trợ có điều kiện đối với người lao 

động trong các ngành bị tác động nhiều; mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính 

sách hỗ trợ, bao gồm các cơ hội, hình thức việc làm mới như: việc làm trên 

mạng, việc làm linh hoạt, ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh... Tập 

trung đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phục hồi gồm: đào tạo lại, đào tạo 

chuyển đổi đối với nhóm lao động chuyên môn kỹ thuật hiện có và đạo tạo cho 

lao động có những kỹ năng mới, đáp ứng yêu cầu của kinh tế số, công nghiệp 

thông minh.  

Sử dụng các gói tín dụng kết hợp với đào tạo để hỗ trợ phát triển các 

doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp hộ gia đình gắn với phát triển các thị trường 

lao động địa phương, thị trường lao động có chuyên môn kỹ thuật cao... 

Ứng dụng các công nghệ thông minh và công nghệ số vào cung cấp dịch 

vụ trợ giúp xã hội, bảo đảm kiểm soát được đối tượng thụ hưởng dịch vụ trợ 

giúp xã hội hiện tại và tương lai. 

- Thứ hai, phát triển về số lượng lao động đi đôi với nâng cao chất 

lượng lao động và tạo việc làm tốt hơn cho người lao động.  

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, song phải hướng tới việc làm bền 

vững, phải bảo vệ được quyền lợi của các bên, đặc biệt là người lao động, xây 

dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ. Phải tạo cơ hội việc làm đầy đủ 

để thúc đẩy thị trường lao động linh hoạt. Cơ hội việc làm đầy đủ chính là để 

phát huy hiệu quả toàn bộ lực lượng lao động. Tiếp tục tăng cường giáo dục, đào 

tạo để tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. 

Điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế nhằm tăng tỷ trọng lao động làm việc 

trong các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn, năng suất lao động cao. Song 

song với điều đó, phải hết sức chú trọng tới việc bảo đảm tiền lương, thu nhập, 

an sinh xã hội, điều kiện lao động và môi trường làm việc an toàn cho người lao 

động. Chỉ có như vậy mới tạo sự phát triển bền vững của thị trường lao động. 

- Thứ ba, cần có sự kết nối liên thông giữa khu vực nhà nước và tư nhân.  

Người lao động sẽ không được khuyến khích chuyển đổi việc làm và tìm 
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kiếm việc làm phù hợp với năng lực, chuyên môn và sở thích nếu không có sự 

kết nối giữa khu vực nhà nước và tư nhân. Hiện nay, việc dịch chuyển giữa hai 

khu vực này ở Việt Nam khá hạn chế, còn chịu nhiều ràng buộc pháp lý, nhất là 

từ khu vực tư nhân sang khu vực nhà nước. Các chính sách lao động không đồng 

bộ sẽ không khuyến khích sự linh hoạt trên thị trường lao động để phát huy tính 

toàn dụng về lực lượng lao động dựa trên năng lực, sự say mê và yêu thích 

công việc. Thực tiễn này sẽ cản trở việc phát huy tối ưu hiệu quả sử dụng 

nguồn nhân lực. 

- Thứ tư, hoàn thiện, nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin thị 

trường lao động, hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm. 

Trong bối cảnh công nghệ mới và nền tảng công nghệ số, hệ thống thông 

tin thị trường lao động và các Trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) ngày càng 

có vai trò lớn trong việc kết nối thị trường lao động.  

Hệ thống thông tin thị trường lao động hiện tại đang bị chia cắt, hạ tầng 

cơ sở thu thập, phân tích, cung cấp thông tin chưa đáp ứng nhu cầu của các 

doanh nghiệp và quản lý lao động, do vậy cần phải hoàn thiện hệ thống thông tin 

và kết nối thông tin dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại.  

Hệ thống thông tin thị trường lao động cần phải cung cấp các thông tin về 

nhu cầu thị trường lao động đối với các việc làm, kỹ năng và các tiêu chuẩn; hỗ 

trợ người tìm việc có cơ hội tìm việc làm và đáp ứng yêu cầu việc làm trên phạm 

vi cả nước; tăng cường kết nối việc làm và giới thiệu việc làm trực tuyến; đổi 

mới việc thu thập thông tin thị trường lao động, thông qua sử dụng khảo sát trực 

tuyến, cập nhập trực tuyển.. để cung cấp thông tin thị trường lao động.  

Bên cạnh đó, cần mở rộng các dịch vụ cung cấp, tăng cường hỗ trợ đào 

tạo với các cơ hội việc làm; thực hiện kết nối qua ứng dụng số, kể cả các hoạt 

động về phỏng vấn và tư vấn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ 

thống TTDVVL, đáp ứng yêu cầu mới. 

- Thứ năm, nâng cao năng lực thương lượng liên quan tới việc làm cho 

người lao động. Năng lực thương lượng là yếu tố quan trọng để thị trường lao 

động vận hành. Trong quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, 

người lao động luôn ở thế yếu hơn, và vì vậy, họ thường yếu hơn về năng lực 

thương lượng liên quan tới việc làm của họ. Không có năng lực thương lượng 

đồng nghĩa với việc người lao động phải chấp nhận tiền lương và điều kiện lao 
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động bị áp đặt. Khi đó, sức lao động không được phát huy tối ưu, bởi thiếu động 

lực và tinh thần làm việc sẽ hạn chế sức sáng tạo và nỗ lực của người lao động. 

Năng lực thương lượng được tạo ra từ năng lực chuyên môn, trình độ, kỹ năng. 

Vì vậy, đào tạo năng lực chuyên môn, trình độ và kỹ năng cho người lao động là 

vô cùng quan trọng để tạo vị thế thương lượng về việc làm trên thị trường lao 

động. Năng lực thương lượng sẽ giúp người lao động linh hoạt trong tìm kiếm 

việc làm, chuyển đổi việc làm phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. 

Tuy nhiên, để bảo đảm năng lực thương lượng cho người lao động thì 

phải có tổ chức đại diện tốt cho người lao động, mà hiện nay Công đoàn đang 

đảm đương sứ mệnh này. Để việc thương lượng bình đẳng, đòi hỏi người sử 

dụng lao động phải xác định đúng trách nhiệm, vị thế của mình, phải tôn trọng 

người lao động và tổ chức đại diện cho họ, phải có tinh thần thiện chí trong 

thương lượng. 

- Thứ sáu, cần phải tăng cường trách nhiệm và vai trò của Nhà 

nước, chính quyền và địa phương trong hỗ trợ các chủ thể trong thị 

trường lao động.  

Dựa trên các yếu tố của thị trường lao động, bằng các chính sách thị 

trường lao động, Nhà nước chủ đạo các biện pháp thực hiện kết nối cung - cầu 

trên thị trường lao động, khuyến khích tạo việc làm trong cả khu vực công và 

khu vực tư, kích thích người lao động tìm kiếm việc làm và chuyển đổi việc làm 

phù hợp với năng lực và sở trường,... Bằng các quy định và việc làm, công cụ cụ 

thể, chính quyền các cấp hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động có 

môi trường thuận lợi để lao động, sản xuất, kinh doanh, người lao động tăng thu 

nhập và có cơ hội phát triển toàn diện, người sử dụng lao động tăng doanh thu, 

lợi nhuận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đất nước và có điều 

kiện tốt hơn chăm lo cho người lao động. 

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ và vai trò của các cơ quan quản 

lý nhà nước phải chú trọng hơn nữa đó là ngăn chặn các hành vi vi phạm trong 

tuyển dụng, sử dụng lao động; vi phạm quyền lợi của người lao động như chế độ 

tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, v.v… Cần tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, thanh tra và giám sát việc chấp hành pháp 

luật trong lĩnh vực lao động - việc làm thời gian tới. 
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3. Tiếp tục hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản trị quốc 

gia về lao động theo hướng hiện đại, hội nhập và phát triển 

- Xu hướng hiện đại ngày nay là Nhà nước sử dụng “quản trị quốc gia” 

thay cho “cai trị” trong “quản lý nhà nước”. Đây cũng là một định hướng 

phát triển tích cực của Việt Nam. Nó thể hiện thay đổi vai trò của Nhà nước 

theo hướng: pháp quyền, kiến tạo và dân chủ hơn. Theo đó, quản trị quốc gia về 

lao động ở Việt Nam cần hướng theo chuẩn mực chung là: tuân thủ pháp luật; 

hiệu lực và hiệu quả; công bằng và bao trùm; sự tham gia của người dân trong 

quá trình quản trị đất nước; phản hồi tương ứng và kịp thời đưa ra các chính 

sách; đồng thuận; minh bạch và trách nhiệm giải trình.2 

- Kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế 

giới, đặc biệt là việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, 

trong đó có các quy định về lao động nhằm tạo ra sân chơi bình đẳng trên thị 

trường lao động toàn cầu. Đây là cơ hội để Việt Nam tiếp tục sửa đổi pháp luật 

và thể chế, đặc biệt là pháp luật lao động và thể chế quản lý lao động, nhằm tăng 

cường sự linh hoạt của thị trường. Các quy định về lao động trong các hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới yêu cầu việc hình thành các thể chế hỗ trợ quan hệ 

lao động, thúc đẩy các công cụ đối thoại và thương lượng trên thị trường lao 

động, bảo đảm cho người lao động tự do thành lập tổ chức đại diện của mình để 

tạo thế cân bằng với người sử dụng lao động nhằm tiến hành đối thoại và thương 

lượng một cách thực chất giữa hai bên. Người sử dụng lao động cũng có quyền 

thành lập các tổ chức đại diện mới của mình để tham gia thương lượng và đối 

thoại ở cấp cao hơn cấp doanh nghiệp. Hệ thống pháp luật sẽ được sửa đổi, bổ 

sung phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam nhằm bảo vệ người lao động 

trước các hành vi phân biệt đối xử và không thiện chí của người sử dụng lao 

động trong đối thoại và thương lượng ở doanh nghiệp, trong đó có Luật Công 

đoàn, Luật Việc làm. Điều này sẽ giúp cho thị trường lao động vận hành linh 

hoạt hơn và có khả năng “đàn hồi” tốt hơn trước các biến động của nền kinh tế, 

ví dụ như đại dịch Covid-19 thời gian qua, cũng như có thể có những cú sốc mới 

trong thời gian tới. 

- Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước giảm dần vai trò can 

thiệp vào xác lập điều khoản lao động trên thị trường lao động. Thay vào đó, 

 
2. Ban Tuyên giáo TW: Tìm hiểu một số thuật ngữ trong VK ĐH XIII của Đảng. NXB. CTQGr, trang 286 – 287. 
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Nhà nước sẽ tạo lập hành lang pháp lý thuận lợi cho các bên, cùng với tổ chức 

đại diện của mình, tương tác với nhau để xác lập các điều khoản lao động phù 

hợp với điều kiện riêng của từng doanh nghiệp. Quan trọng hơn, Nhà nước sẽ 

đóng vai trò xúc tác và hỗ trợ để các bên đối thoại và thương lượng, giúp tháo 

gỡ các bế tắc để các bên đi đến thỏa thuận tìm ra điểm cân bằng lợi ích chung 

một cách hoà bình, tiến bộ, văn minh. Đây là cơ hội tốt cho sự phát triển thị 

trường lao động ở Việt Nam thời gian tới. 

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chính sách, quy định pháp 

luật điều chỉnh quan hệ cung - cầu lao động, kết nối lao động để phù hợp với 

quy luật của thị trường lao động, tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, đặc biệt là tập 

trung hoàn thiện thể chế hỗ trợ phát triển cung - cầu lao động; phát triển hệ thống 

thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động trong nước, ngoài nước; 

hỗ trợ phát triển lưới an sinh xã hội, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. 

Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, 

nâng cao chất lượng dự báo nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động 

và chất lượng dịch vụ việc làm; khuyến khích xây dựng các mô hình liên kết, 

đào tạo và giới thiệu việc làm; có cơ chế, chính sách định hướng dịch chuyển lao 

động thông thoáng, phân bố hợp lý lao động theo vùng.  

- Cần sớm cải tiến, hoàn thiện chính sách về tiền lương, an sinh xã hội, 

bảo đảm điều kiện làm việc để tạo ra sự hấp dẫn trên thị trường lao động, giúp 

tăng năng suất lao động; hỗ trợ thực hiện tốt hơn chính sách an toàn, vệ sinh lao 

động giúp giảm nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, từ đó tối ưu hóa 

nguồn lực; chính sách đào tạo nghề giúp kết nối cung - cầu lao động, giúp người 

lao động chuyển đổi tay nghề và thích ứng với sự thay đổi việc làm trong môi 

trường mới; chính sách trợ cấp thất nghiệp và bảo vệ việc làm giúp người lao 

động sẵn sàng chấp nhận rủi ro mất việc để tìm kiếm việc làm mới dựa trên sự 

đam mê, đổi mới và sáng tạo, từ đó, tạo điều kiện cho người lao động làm đúng 

ngành, nghề để phát huy tối đa khả năng lao động; chuyển dần từ chính sách 

lương tối thiểu sang lương đủ sống, bảo đảm để người lao động có tích lũy, ứng 

phó hiệu quả với khó khăn và khủng hoảng. Sửa đổi toàn diện chích sách về nhà 

ở xã hội, hình thành chính sách mới về nhà ở cho công nhân, tập trung nguồn 

lực xây dựng nhà ở cho công nhân và nâng cấp chuẩn nhà trọ hiện hữu, giúp cho 

người lao động không ngừng cải thiện cuộc sống. 
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- Tiếp tục đổi mới chủ trương, chính sách và triển khai có hiệu quả 

các quy định về thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tập trung thu hút các dự 

án đầu tư có quy mô lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm tài nguyên, quản 

trị hiện đại và có trách nhiệm xã hội. Phân bổ hợp lý các dự án đầu tư theo vùng, 

khắc phục tình trạng các dự án tập trung nhiều tại một số địa phương, tạo sức ép 

về hạ tầng và thiếu lao động cục bộ, gia tăng lao động di cư. 

Bên cạnh đó, để thị trường phát triển lành mạnh, Nhà nước cần sửa các 

quy định để phát huy tốt vai trò của các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, đặc 

biệt là Công đoàn và tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia hình 

thành và điều tiết các quan hệ kinh tế thị trường nói chung, thị trường lao động 

nói riêng trong điều kiện hội nhập quốc tế./. 
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HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN PHÙ HỢP VỚI BỘ LUẬT 

LAO ĐỘNG NHẰM GIẢM TỶ LỆ LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC 
 

                                                                                        TS. Bùi Sỹ Lợi,  

                                          Nguyên PCN Ủy ban Xã hội của Quốc hội 

 

          I. Thực trạng lao động khu vực phi chính thức ở Việt Nam 

          Thực hiện chuyển dịch khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức sẽ 

mang đến các cơ hội đầu tư và mở rộng tốt hơn cơ hội tiếp cận tín dụng, hướng 

đến mục tiêu việc làm bền vững3. Từ đó, tiền lương cho người lao động cũng sẽ 

có khả năng cao hơn, tăng lợi nhuận và tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, 

việc chuyển khu vực phi chính thức sang chính thức đang đặt ra những thách 

thức lớn đối với nền kinh tế và hệ thống quản lý. Cần có các chương trình hành 

động cụ thể khuyến khích các hộ/cơ sở SXKD đăng ký thành lập dưới các hình 

thức doanh nghiệp. Cần đơn giản hóa các thủ tục chuyển đổi, đăng ký, loại bỏ 

các loại giấy phép không cần thiết, hoặc cho phép kế thừa những giấy phép mà 

các hộ/cơ sở kinh doanh đã có trước đó. Cần có chính sách hỗ trợ về thuế; tạo 

điều kiện thuận lợi cho quá trình gia nhập, rút lui khỏi thị trường; giảm bớt 

gánh nặng về chế độ kế toán; có cơ chế chính sách bảo đảm cho doanh nghiệp 

hoạt động hiệu quả sau chuyển đổi. Cần cụ thể hóa các chương trình hỗ trợ về 

vốn, tín dụng, mặt bằng sản xuất, công nghệ, thông tin, tiêu thụ sản phẩm và 

đào tạo nhân lực; điều đó đòi hỏi phải hoàn thiện pháp luật có liên quan phù hợp 

với Bộ luật lao động.  

          1. Quan niệm, thực trạng và đặc trưng lao động khu vực phi chính thức 

Việc làm phi chính thức được định nghĩa là “người lao động làm các công 

việc mà, theo luật định hoặc trên thực tế, không được pháp luật lao động bảo vệ, 

không phải đóng thuế thu nhập hoặc không được hưởng các chế độ bảo trợ xã 

hội và chế độ việc làm khác”.  

 
3 Việc làm bền vững bao gồm 06 vấn đề: (1) Cơ hội có việc làm: Sự cần thiết phải bảo đảm khả năng có việc làm 

cho tất cả người lao động có nhu cầu làm việc; (2) Người lao động được làm việc trong điều kiện tự do: Người 

lao động không bị ép buộc làm việc, nếu như họ không muốn; (3)Việc làm có năng suất: Nhằm có được thu 

nhập, bảo đảm mức sống có thể chấp nhận được trong điều kiện cụ thể; (4) Được bình đẳng trong công việc: Mọi 

người đều được đối xử như nhau trong công việc, không phân biệt màu da, sắc tộc, giới tính; (5) An toàn tại nơi 

làm việc: Người lao động được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai 

nạn lao động; (6) Được bảo đảm nhân phẩm tại nơi làm việc: Người lao động được tôn trọng, được tham gia vào 

các quá trình ra quyết định liên quan đến tiền lương, điều kiện lao động tại nơi làm việc. 
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          Theo các tiêu chuẩn về thống kê lao động quốc tế, việc làm phi chính thức 

bao gồm tất cả các công việc phi chính thức trong cả các doanh nghiệp thuộc 

khu vực chính thức, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khu vực phi chính thức hay 

hộ gia đình. Nói cách khác, việc làm phi chính thức là tất cả các công việc nằm 

trong và ngoài khu vực phi chính thức (nghĩa là ở các đơn vị kinh tế như khu 

vực chính thức và hộ gia đình làm sản xuất). 

Lao động phi chính thức có một số đặc điểm dễ nhận thấy như: việc làm 

bấp bênh, thiếu ổn định, thu nhập thấp, thời gian làm việc dài; không có hợp 

đồng lao động hoặc có nhưng không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

không được chi trả các chế độ phụ cấp và các khoản phúc lợi xã hội khác.  

          Ở Việt Nam, số liệu thống kê về quy mô của khu vực kinh tế phi chính 

thức còn khác nhau và chưa thống nhất về những đóng góp của khu vực này. 

Báo cáo của một số tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế cũng cho thấy, Việt Nam 

có khu vực kinh tế phi chính thức rất lớn, nếu tính được giá trị của toàn bộ khu 

vực này có thể làm cho GDP tăng thêm khoảng 30%. Tổng cục Thống kê (Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư) cũng dự tính, quy mô khu vực kinh tế phi chính thức ở 

khoảng 30% GDP. 

          Tính chung cả năm 2020, số lao động có việc làm phi chính thức là 20,3 

triệu người, tăng 119,1 nghìn người, số lao động có việc làm chính thức là 15,8 

triệu người, giảm 21,1 nghìn người so với năm 2019. Tỷ lệ lao động có việc làm 

phi chính thức năm 2020 là 56,2%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với năm 

2019. Tình trạng lao động khu vực phi chính thức tăng cao trong năm 2020 trái 

ngược với xu thế giảm tỷ lệ này trong những năm gần đây. 

          Trong giai đoạn 2016 - 2019 trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, 

bình quân lao động chính thức tăng 5,6%/năm, lao động phi chính thức tăng 

3,6%/năm. Tốc độ tăng lao động chính thức cao gấp 1,6 lần tốc độ tăng lao động 

phi chính thức, kéo theo tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức giảm dần qua 

các năm. 

          Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện từ năm 2020 đã khiến nền 

kinh tế gặp phải nhiều khó khăn, các doanh nghiệp buộc phải chống đỡ bằng 

nhiều biện pháp, trong đó có cả các biện pháp tinh giảm lao động như: cắt giảm, 

nghỉ luân phiên, tuyển dụng lao động thời vụ, lao động tạm thời để duy trì hoạt 
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động. Điều này khiến cho số lao động chính thức giảm và số lao động phi chính 

thức tăng, theo đó, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức năm 2020 tăng trở 

lại sau nhiều năm liên tục giảm.      

          Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2020 và năm 2020 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, 

lâm nghiệp, thủy sản quý I/2020 là 55,3% và quý II/2020 là 55,8%; quý III/2020 

là 57% và quý IV/2020 ước tính là 56,2%. Tính chung năm 2020, tỷ lệ lao động 

có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tính là 

56,2%. Tỷ lệ này tính riêng trong khu vực thành thị năm 2020 là 48,3% và trong 

khu vực nông thôn là 62,6% (năm 2019 tương ứng là 56%; 47,8%; 62,5%). 

          Với quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện 

các giải pháp phục hồi thị trường lao động, thu hút, khuyến khích người lao 

động quay trở lại thị trường lao động; tăng cường thông tin về lao động - việc 

làm, tư vấn, giới thiệu việc làm để bảo đảm nguồn cung lao động cho doanh 

nghiệp. Nhờ đó, thị trường lao động quý I năm 2022 có nhiều tín hiệu khởi sắc. 

Lực lượng lao động, số người có việc làm tăng so với quý trước và so với cùng 

kỳ năm trước. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý I/2022 ước 

tính là 51,2 triệu người, tăng 441,1 nghìn người so với quý trước và tăng 158,9 

nghìn người so với cùng kỳ năm 2021. Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm 

trong quý I năm 2022 ước tính là 50 triệu người, tăng 132,2 nghìn người so với 

cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo nhanh của một số Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh, thành phố lớn, ngay sau Tết nguyên đán đã có trên 96% số lao 

động quay trở lại làm việc (trong đó nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu 

chế xuất 100% lao động đã quay trở lại làm việc), tỷ lệ quay trở lại làm việc cao 

hơn mọi năm. Nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp cao hơn mọi năm. 

Ngay trong quý I, đã có hơn 20 ngàn doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao 

động với số lượng lao động cần tuyển hơn 1 triệu lao động (trong đó: tuyển 

dụng trong ngành nông nghiệp chiếm 3,8%; công nghiệp chiếm 79,74% và dịch 

vụ chiếm 16,46%), chủ yếu là lao động không có bằng cấp chứng chỉ (chiếm 

74,83%). Tuyển dụng mạnh mẽ nhất tập trung ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh 

vực công nghiệp chế biến, chế tạo. 

           “Việt Nam là một trong số các quốc gia có tỷ lệ việc làm phi chính thức 

cao tại Châu Á - Thái Bình Dương” - Ông Chang-Hee Lee, Giám đốc Văn 

phòng ILO tại Việt Nam nhận định. “Quá trình hỗ trợ chuyển đổi từ phi chính 
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thức sang chính thức là một thách thức lớn, bởi một nửa lực lượng lao động toàn 

cầu hiện đang làm việc trong khu vực phi chính thức.” 

2. Đặc trưng của lao động phi chính thức 

Tỷ lệ lao động phi chính thức so với tổng số lao động cao ở nhóm tuổi 

thanh niên (tuổi từ 15 -24) chiếm 60,2% và nhóm từ 55 tuổi trở lên (chiếm 

74,4%). Tỷ lệ qua đào tạo của lao động phi chính thức là khá thấp 14,8% thấp 

hơn mức chung của lao động có việc làm của toàn bộ nền kinh tế 5,7%, và thấp 

hơn so với lao động chính thức là 17,4%. Trong tổng số lao động phi nông 

nghiệp không có trình độ chuyên môn kỹ thuật thì lao động có việc làm phi 

chính thức chiếm đến 71,9%. 

Trên 6,4 triệu lao động phi chính thức (tương ứng 35,6%) làm nghề “Dịch 

vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng”; trên 5,3 triệu lao động phi chính thức (tương ứng 

29,8%) làm nghề “Thợ thủ công và các thợ có liên quan”; 18% lao động phi chính 

thức là “Lao động giản đơn", các nhóm nghề còn lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ. 

Trong tổng số lao động phi chính thức có 14,9 triệu lao động (tương ứng 

82,7%) làm việc trong các hộ sản xuất kinh doanh hoặc cá nhân làm tự do. 

Toàn quốc có 53,4% lao động phi chính thức là lao động làm công ăn 

lương (tương ứng 9,6 triệu người), có 32,1% (tương ứng 5,8 triệu người) là lao 

động tự làm và 11,8% (tương ứng 2,2 triệu người) là lao động gia đình. 

Có đến 43,9% lao động phi chính thức được xếp vào nhóm lao động có 

việc làm dễ bị tổn thương (trong đó 32,1% là lao động tự làm và 11,8% là lao 

động gia đình không được trả lương) trong khi đó chỉ có 14,0% lao động chính 

thức được xếp vào nhóm này. 

Nữ giới có xu hướng làm các công việc dễ bị tổn thương hơn nam giới. 

Có 31,8% lao động phi chính thức nam giới được xếp vào nhóm lao động có 

việc làm dễ bị tổn thương trong thì con số này ở nữ giới lên tới 59,6%. Số giờ 

làm việc của lao động phi chính thức làm công ăn lương là 49,2 giờ/tuần, cao 

hơn 02 giờ so với lao động chính thức làm công ăn lương (47,2 giờ/tuần) và cao 

hơn số giờ làm việc theo quy định (48 giờ/tuần). 

Tiền lương bình quân tháng của lao động phi chính thức thấp hơn của lao 

động chính thức ở tất cả các vị thế việc làm. Tiền lương bình quân của nhóm lao 

động chính thức vào khoảng 6,7 triệu đồng/tháng, tiền lương bình quân của 
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nhóm lao động phi chính thức chỉ bằng hơn một nửa con số đó (4,4 triệu 

đồng/tháng). Trong khi chỉ có 1,7 % lao động chính thức không được ký hợp 

đồng lao động thì có tới 76,7% số lao động phi chính thức làm việc mà không có 

bất cứ một hợp đồng lao động bằng văn bản nào liên quan đến công việc đang 

làm, cụ thể hợp đồng thỏa thuận miệng (62,1%) và không có bất cứ một thỏa 

thuận nào (14,6%). 

Hầu hết lao động phi chính thức không có bảo hiểm xã hội (97,9%), chỉ 

có 0,2% được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn lại 1,9% đóng bảo hiểm xã 

hội tự nguyện. Trong khi đó, tỷ lệ lao động chính thức có bảo hiểm xã hội bắt 

buộc lại rất cao (80,5%).  

Về tác động của đại dịch COVID-19 đến lao động, việc làm xét theo tính 

chất, khu vực, ngành, lĩnh vực dịch chuyển, có các đặc điểm chính như sau:  

 (i) Tính chất công việc một bộ phận từ chính thức sang phi chính thức, từ 

ổn định sang ít ổn định: số lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc khu 

công nghiệp và lao động có giao kết hợp đồng lao động ngoài khu công nghiệp 

thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trọng điểm phía Nam sau khi di 

chuyển về các địa phương có xu hướng tìm, tự tạo việc làm tạm thời, các công 

việc này chủ yếu ở khu vực phi chính thức và có tính chất ít ổn định hơn. 

 (ii) Theo khu vực, vùng miền: các dòng dịch chuyển lao động theo địa 

giới hành chính từ Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam, một bộ phận trong khu công nghiệp, còn lại chủ yếu là lực lượng lao động 

làm việc ở các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và chủ yếu là lao động tự 

do về các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, miền Trung và các 

tỉnh phía Bắc. 

 (iii) Theo ngành, lĩnh vực: Lao động làm việc tại các ngành du lịch, vận 

tải, khách sạn,… có xu hướng chuyển dịch sang các ngành khác, xu hướng này 

xuất hiện từ các đợt dịch năm 2020.  

          Đại dịch Covid-19 đã tước đi cơ hội có việc làm chính thức của người lao 

động, khiến một phần trong số họ không tìm được việc làm mới, một số khác 

phải chuyển sang làm các công việc phi chính thức không ổn định, thiếu bền 

vững. Có thể nói, tỷ lệ lao động quá cao ở khu vực kinh tế phi chính thức dưới 

mọi hình thức đều gây ra những bất lợi cho người lao động, doanh nghiệp và xã 
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hội; đồng thời, là thách thức lớn đối với nỗ lực đem lại công việc tươm tất cho 

tất cả mọi người. 

          II. Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành điều chỉnh lao động khu 

vực phi chính thức 

          Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi (năm 2014) mở rộng diện tham gia bảo 

hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động làm việc có hợp đồng từ 1 tháng trở 

lên; tăng cường chế tài đối với việc trốn đóng bảo hiểm xã hội; hoàn thiện chế 

độ bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng linh hoạt và phù hợp với điều kiện về 

việc làm và thu nhập của lao động trong khu vực phi chính thức; đề xuất giải 

pháp khuyến khích người lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã 

hội và có sự hỗ trợ của Nhà nước. 

          Năm 2013, Luật Việc làm được ban hành, đây là lần đầu tiên Việt Nam có 

Bộ luật hướng đến khu vực kinh tế phi chính thức, qua đó mở rộng cơ hội cho 

người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, mọi lao động làm việc 

trong các doanh nghiệp có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên đều bắt buộc 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

          Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi (năm 2013) chuyển từ bao phủ toàn dân sang 

bảo hiểm y tế bắt buộc đối với toàn bộ dân cư; mở rộng sự tham gia của người 

dân vào bảo hiểm y tế và đối tượng được Nhà nước bảo hộ một phần, cũng như 

toàn phần để tham gia bảo hiểm y tế. 

          Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2016, điều chỉnh cả người lao động 

làm việc không theo hợp đồng lao động (Khoản 3, Điều 2); hỗ trợ huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao 

động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; xây dựng cơ 

chế đóng, hưởng linh hoạt nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro cho 

người lao động (Khoản 4, 5, Điều 4). 

          Bộ luật lao động năm 2019, mở rộng phạm vi điều chỉnh bổ sung thêm đối 

tượng là người lao động làm việc mà không có hợp đồng lao động bằng văn bản. 

Bộ luật có một số nội dung được áp dụng cho toàn bộ lực lượng lao động đang 

làm việc trong nền kinh tế quốc dân, thay vì phạm vi điều chỉnh chỉ những 

người lao động có quan hệ lao động. Bộ luật sẽ góp phần thúc đẩy quá trình 
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chính thức hóa nền kinh tế phi chính thức, nơi phần lớn người lao động Việt 

Nam đang làm việc. 

          Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ hỗ trợ trực tiếp cho người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, lao động phi chính thức sẽ được hỗ trợ 1 

triệu đồng/người/tháng, thực hiện trong 3 tháng (từ tháng 4 - 6/2020). Với 3 

triệu đồng được hỗ trợ trong đợt này, lao động phi chính thức bị mất việc, không 

có thu nhập, sẽ bớt đi một phần khó khăn. 

          Nghị quyết số 68/NQ-CP, Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH đến ngày 

07/11/2021, tổng kinh phí phê duyệt thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 

toàn quốc là 26,39 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ 26,98 triệu lượt đối tượng (gồm 

377.225 lượt đơn vị sử dụng lao động, 26,6 triệu lượt người lao động và các 

đối tượng khác). Trong đó: Trên 12,99 triệu người lao động tự do và các đối 

tượng đặc thù tại 56/63 tỉnh, thành phố đã được hỗ trợ với tổng kinh phí 16,69 

nghìn tỷ đồng từ các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vận động của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các công ty xổ số kiến thiết,…  

          Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ lao động phi chính thức bao gồm: Chính 

sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Chính sách hỗ trợ tạo việc làm từ 

Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác; Chính sách hỗ trợ phát 

triển tổ chức dịch vụ việc làm đó là các trung tâm dịch vụ việc làm và doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Các chính sách về an toàn, vệ sinh lao động. 

III. Khuyến nghị chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên 

quan phù hợp với bộ luật lao động nhằm giảm tỷ lệ lao động phi chính thức 

          Kinh nghiệm và thực tiễn đã cho thấy người lao động trong khu vực phi 

chính và gia đình họ hay phải chịu thiệt thòi vì không được điều chỉnh bởi hệ 

thống pháp luật về lao động. Ví dụ, đối với yêu cầu về an toàn và sức khỏe liên 

qua tới điều kiện làm việc, họ không được nhận hỗ trợ từ các chương trình trợ 

cấp xã hội. Thêm vào đó, tiếng nói của người lao động trong khu vực phi chính 

thức ít khi được nhắc đến trong quá trình quyết định các chính sách. Doanh 

nghiệp trong nền kinh tế chính thức phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành 

lạnh từ khu vực phi chính thức do giá cả hàng hóa và dịch vụ được cắt giảm bởi 

họ không đóng góp vào bảo hiểm xã hội cũng như thuế. Giống như ở nhiều nền 

kinh tế mới nổi khác trên thế giới, khu vực phi chính thức ở Việt Nam - khu vực 
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chiếm một phần lớn trong lực lượng lao động quốc gia - đóng một vai trò quan 

trọng trong cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam. 

          Việt Nam là một xã hội đang già hóa, vì thế một trong những vấn đề đặt ra 

là phải tăng năng suất, phải nâng cao trình độ kỹ năng để tận dụng tốt nhất tiềm 

năng về năng suất lao động của mỗi người. Điều đó có nghĩa là nhiều điều 

khoản trong hệ thống pháp luật hiện hành phải phù hợp theo cách tiếp cận có 

tính bảo vệ trong Bộ Luật Lao động cần được sửa đổi. Trợ cấp thai sản cần được 

củng cố, khả năng tiếp cận với dịch vụ giúp việc gia đình với giá hợp lý, bảo vệ 

chống quấy rối tình dục và mở ra nhiều hơn cơ hội cho phụ nữ trong các ngành 

nghề và hoạt động kinh tế mà trước đây không cho phép phụ nữ tham gia vì mục 

đích bảo vệ. Vấn đề bảo vệ người lao động phi chính thức được bảo đảm an toàn, 

vệ sinh lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo đảm an toàn, an ninh và an sinh xã hội khi dịch bệnh, tác động của biến đổi khí 

hậu và các nguy cơ khác. Do đó, tôi xin kiến nghị sửa đổi một số luật có liên quan 

phù hợp với bộ luật lao động nhằm giảm tỷ lệ lao động phi chính thức:   

          Thứ nhất, hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho lao động, hỗ trợ tài 

chính, giảm thuế cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (Luật việc làm); 

cũng như đẩy mạnh phát triển chương trình bảo hiểm xã hội tự nguyện trong khu 

vực kinh tế phí chính thức (Luật BHXH). 

          Thứ ba, thiết lập và thực thi các quy định về đăng kí kinh doanh đơn giản, 

đồng bộ đối với tất cả doanh nghiệp tư nhân và ở cấp độ quốc gia. Khuyến khích 

khu vực phi chính thức chuyển đổi và tham gia vào các hoạt động kinh tế chính 

thức, góp phần tích cực đối với tăng trưởng kinh tế và cải thiện phúc lợi xã hội 

(Luật doanh nghiệp). 

          Thứ tư, phát triển các tổ chức tài chính và tài chính vi mô dành cho khu 

vực kinh tế phi chính thức. Thúc đẩy và hỗ trợ chuỗi liên kết sản xuất giữa khu 

vực phi chính thức và chính thức (Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh 

bảo hiểm). 

          Thứ năm, Chính phủ cần cân đối ngân sách để triển khai thực hiện Đề án 

“Thống kê khu vực kinh tế phi chính thức” nhằm đo lường đầy đủ và thường 

xuyên khu vực kinh tế này, cũng như sử dụng kết quả để tích hợp khu vực phi 

chính thức vào hệ thống tài khoản quốc gia (Luật thống kê). 
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          Thứ sáu, cần có chính sách, cơ chế hỗ trợ để khu vực kinh tế phi chính 

thức phát triển đúng mức, giảm dần việc bỏ sót nghĩa vụ đóng thuế, tăng thu 

ngân sách nhà nước, đảm bảo công bằng xã hội và hạn chế tối đa các tiêu cực 

trong khu vực này. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, 

chính sách quản lý kinh tế, nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

cá thể thuộc khu vực kinh tế phi chính thức chuyển sang khu vực doanh 

nghiệp...(Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) 

          Thứ bảy, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh; cải thiện chất lượng thể chế, năng lực quản trị nhà nước; ổn định kinh 

tế vĩ mô một cách vững chắc, tạo môi trường thuận lợi và an toàn cho phát triển 

kinh tế dài hạn. Qua đó, góp phần tạo nền tảng tổng thể cho khu vực phi chính thức 

có thể chuyển sang chính thức để đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế./. 
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Kinh nghiệm quốc tế về chính 
sách thị trường lao động ứng
phó với đại dịch COVID-19

Makiko MATSUMOTO, Ban Việc làm bền vững tại ILO Bangkok

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày: 5/6/2022

Tác động của đại dịch đối với thị trường lao động

Giảm thời gian làm việc so với Q4/2019 (%)

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững
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Tác động của đại dịch đối với thị trường lao động

Giảm thời gian làm việc so với Q4/2019 (%) (ước tính theo khu vực, tổng hợp từ Q1/2020-Q1/2022)

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững
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Những chính sách quản trị thị trường lao động nào đã được thực hiện?

 Quy mô gói hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng:

Bù đắp thiếu hụt ước tính do tình trạng "đóng băng" tạm thời các hoạt động kinh tế trong bối cảnh phong tỏa, giãn cách để phòng chống dịch

Năm 2020 (APESO), ước tính có khoảng 60% số giờ làm việc bị mất không được bao gồm trong các gói kích thích kinh tế tại khu vực Châu Á Thái 

Bình Dương

 An sinh xã hội:

An sinh xã hội, trợ cấp tiền mặt đột xuất/một lần 

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững

5

Những chính sách thị trường lao động nào đã được thực hiện?

 Hỗ trợ doanh nghiệp: khó tiếp cận các Doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ bị tổn thương nhất

Hệ thống bảo hiểm việc làm (cấu phần về ổn định việc làm) - đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động

Trợ cấp cho doanh nghiệp để duy trì việc làm, đào tạo lao động

Miễn/giảm tạm thời các khoản phí, đóng góp, tiền thuê nhà

Tiếp cận tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tái cơ cấu tín dụng

Hỗ trợ thích ứng kinh doanh: thích ứng kỹ thuật số, truy cập/hỗ trợ nền tảng 

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững

6
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Những chính sách thị trường lao động nào đã được thực hiện?

 Phát triển kỹ năng

Phát triển GDNN & học tập trực tuyến

Chương trình phát triển kỹ năng cho người tìm việc

 Chương trình việc làm công, việc làm tạm thời trong khu vực công

 Người lao động di cư - hỗ trợ, tái hòa nhập

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững

7

Những chính sách thị trường lao động nào đã được thực hiện?

 Thông tin thị trường lao động và dịch vụ việc làm

Tăng cường cơ sở dữ liệu và dịch vụ trực tuyến (VD: hội chợ việc làm)

Cần tiến hành đánh giá về hiệu quả của chính sách thị trường lao động trong môi trường chịu nhiều hạn chế

 Hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất (việc làm phi chính thức) là một thách thức - sử dụng các cơ quan đăng ký 

địa phương hoặc cho những mục đích cụ thể có sẵn

 Thiết bị số? Hạ tầng mạng, quyền truy cập, thiết bị

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững
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Và ở Việt Nam?

Đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế dương trong năm 2020/2021 (xấp xỉ 3%)

Nhanh chóng triển khai các gói hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng

 Hỗ trợ tiền mặt cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ kinh doanh

 Hỗ trợ thu nhập cho người lao động (không có bảo hiểm hoặc không có hợp đồng lao động)

 Giảm tỷ lệ đóng góp cho người sử dụng lao động (bảo hiểm thất nghiệp, lương hưu)

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững

9

Và ở Việt Nam?

Khó khăn, vướng mắc?

 Cam kết nhanh chóng, nhưng gặp khó khăn trong cơ chế giải ngân, đặc biệt là ở các địa phương nghèo

 Tiếp cận đối tượng dễ bị tổn thương - khó khăn nhất (cơ quan đăng ký phù hợp và cơ chế hỗ trợ tương ứng)

 Những bất ổn tiếp diễn trong chuỗi giá trị toàn cầu

 Quy mô tương đối nhỏ của gói hỗ trợ (1% GDP)

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững
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Có phải thị trường lao động đang chuyển dịch cơ cấu? Theo hướng nào?

Tác động của quy định phong tỏa, giãn cách để phòng chống dịch đối với các ngành nghề khác nhau

 Một số ngành bị ảnh hưởng nhiều hơn - VD: chuỗi giá trị liên quan đến du lịch

 Một số ngành khác dễ thích nghi hơn (có thể làm ở nhà, tận dụng thiết bị/số hóa)

 Phi chính thức hóa việc làm? Việc làm không được đảm bảo (giảm thu nhập kỳ vọng)?

Yêu cầu bộ kỹ năng cũng có thể đã thay đổi trong một khoảng thời gian tương đối ngắn

 Đào tạo lại kỹ năng/nâng cao kỹ năng cho các cơ hội việc làm mới, đặc biệt là cho các nhóm dễ bị tổn thương

 Kỹ năng sau đại dịch?

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững

11

NB Manually place “ilo.org” device in front of image

Đại dịch vẫn sẽ còn tiếp tục tồn tại và thị trường lao 
động toàn cầu còn phải mất một thời gian để phục hồi

Năm 2022, số giờ làm việc trên toàn cầu thấp hơn 2% so với mức trước đại 

dịch

 Tương đương với 52 triệu công việc toàn thời gian

 Mức cắt giảm lớn gấp đôi so với dự báo từ tháng 5 năm ngoái

 Việc cắt giảm phản ánh tác động của các biến thể mới của COVID-19

Con số thất nghiệp toàn cầu năm 2022 là 207 triệu người,

 tăng 21 triệu người so với mức năm 2019

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững

12

Phân tích việc cắt giảm giờ làm việc

Ra khỏi thị trường lao động Thất nghiệp

Cắt giảm một phần hoặc toàn bộ giờ làm việc

Tổng tỷ lệ thất nghiệp và ra khỏi thị trường lao động tương 

đương với số việc làm bị mất.

Nguồn: Đánh giá của tác giả dựa trên ILOSTAT, các ước tính 

được mô hình hóa của ILO, tháng 11/2021
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Triển vọng việc làm và xã hội thế giới (WESO) 
2022

Đại dịch vẫn sẽ còn tiếp tục tồn tại và thị trường lao động toàn cầu 

còn phải mất một thời gian để phục hồi

Triển vọng việc làm vẫn còn mong manh vì rủi ro liên quan đến đại 

dịch, kinh tế vĩ mô và những thiệt hại mang tính cấu trúc

Triển vọng thị trường lao động không đồng đều

Chúng ta cần phục hồi thị trường lao động trên diện rộng lấy con 

người làm trung tâm

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững
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Báo cáo quan trọng của ILO

NGHIÊM CẤM

xuất bản hoặc lưu hành trước Thứ Hai 

ngày 17/1/2022 lúc 11:00 GMT (12:00 giờ 

Geneva)

Triển vọng 

việc làm và 

xã hội toàn 

cầu 2022

Phục hồi thị trường lao động trên diện rộng lấy con người làm trung tâm

Tuyên bố Thế kỷ của ILO đưa ra những trụ cột chính

 Nâng cao năng lực của tất cả mọi người

 Tăng cường thể chế làm việc

 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và lâu dài, tạo việc làm đầy đủ, hiệu quả và bền vững cho tất cả mọi người

Lời kêu gọi hành động toàn cầu của ILO (tháng 6/2021)

 Tăng trưởng kinh tế toàn diện và việc làm

 Bảo vệ tất cả người lao động

 An sinh xã hội toàn dân

 Đối thoại xã hội

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững

14

27



31/05/2022

8

Để nâng cao khả năng phục hồi và khả năng thích ứng: chuyển đổi số và xanh...

Người lao động dễ thích nghi

An sinh xã hội

Kỹ năng, tiền lương

Thông tin

Doanh nghiệp có khả năng thích ứng

Chiến lược, tổ chức (bao gồm chuỗi giá trị)

Điều chỉnh/nâng cấp công nghệ

Môi trường kinh doanh

Thông tin

Các chính sách khuyến khích khả năng thích ứng

Cơ chế bảo trợ/an sinh xã hội

Chính phủ điện tử, chính thức hóa điện tử

 Cơ chế đăng ký

 Lương, phụ cấp

 Giao dịch tài chính, tài khoản

 Phương pháp tiếp cận 'toàn xã hội', hoặc ít nhất là 'toàn 

chính phủ'

 Thông tin -> cơ sở dữ liệu (dịch vụ phối hợp/tích hợp)

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững
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Phục hồi thị trường lao động trên diện rộng lấy con người làm trung tâm Một số 
yếu tố cần xem xét

Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ điện tử để chính thức hóa việc làm phi chính thức?

 Mô hình Estonia?

 Một số chính sách ưu đãi cần thiết dự kiến (đơn vị, người lao động)

 Xây dựng cơ sở thông tin tích hợp và phối hợp (Quy định dữ liệu tương tự như EU?)

Đối thoại xã hội

 Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm

 Điều chỉnh hoặc ban hành chính sách mới dựa trên tham vấn

 Một hệ thống có thể ngăn ngừa (trong phạm vi có thể) những rủi ro đã biết/có thể tiên lượng liên quan đến việc tham 

gia vào chuỗi giá trị toàn cầu?

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững
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Xin cảm ơn!
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VAI TRÒ, VỊ TRÍ, ĐÓNG GÓP CỦA LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM PHI 

CHÍNH THỨC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 

XHCN CỦA VIỆT NAM 

TS. Lê Duy Bình*4 

 

I.  VIỆC LÀM PHI CHÍNH THỨC VÀ LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC 

1. Định nghĩa và cách tiếp cận 

Tại Việt Nam, Tổng Cục Thống kê xác định việc làm phi chính thức là việc 

làm không có bảo hiểm xã hội (đặc biệt là bảo hiểm xã hội bắt buộc) và không 

có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên5. Trong khi đó, ILO chỉ dùng một tiêu 

chí tham gia BHXH mà không dùng tiêu chí có hợp đồng lao động. 

Theo một cách tiếp cận đơn giản hơn, 

đó là lao động phi chính thức là bộ phận còn 

lại của lao động chính thức. Như vậy, có thể 

thấy là tất cả những người lao động không đảm 

bảo tiêu chí lao động chính thức được coi là lao 

động phi chính thức.  

Giữa lao động chính thức và lao động phi chính thức có sự dịch chuyển qua 

lại lẫn nhau. Mở rộng lao động hay việc làm chính thức sẽ làm thu hẹp lao động phi 

chính thức. Tương tự, lao động chính thức vì lý do nào đó không đáp ứng các tiêu 

chí về lao động phi chính thức sẽ quay trở lại vị thế lao động phi chính thức và làm 

gia tăng lao động phi chính thức.  

Với cách tiếp cận như vậy, để giảm bớt tình trạng lao động phi chính thức 

cần có biện pháp nhằm mở rộng lao động chính thức, hạn chế hiện tượng lao 

động chính thức quay trở lại khu vực lao động phi chính thức và hỗ trợ đảm bảo 

người lao động ở khu vực phi chính thức đáp ứng được các điều kiện để được 

phân loại là lao động chính thức và qua đó chuyển lao động phi chính thức thành 

lao động chính thức.  

Chuyển lao động phi chính thức thành lao động chính thức sẽ không chỉ qua 

một con đường duy nhất đó là dịch chuyển lao động vào khu vực kinh tế chính thức, 

và buộc họ phải có quan hệ lao động mà còn bằng cách đảm bảo lao động ở khu vực 

 
* Chuyên gia ILO và chuyên gia kinh tế Economica Vietnam  
5 TCTK, ILO, 2018, Báo cáo lao động phi chính thức 2016. 
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phi chính thức đáp ứng được các yêu cầu của lao động chính thức, đó là tham gia 

BHXH và các quyền của người lao động được bảo vệ và không đặt ra yêu cầu về 

quan hệ lao động thể hiện bằng hợp đồng lao động. Bằng cách đó, sẽ có nhiều lao 

động chính thức ở ngay trong khu vực phi chính thức.  

2. Vai trò, vị trí và đóng góp của lao động phi chính thức ở Việt Nam 

Lao động phi chính thức đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt 

Nam. Đóng góp lớn nhất khu vực phi chính thức là tạo ra nguồn việc làm cho 

khoảng 70% số người lao động đang làm việc. Sự phát triển nhanh của nền kinh 

tế cũng như những đặc trưng của một nền kinh tế đang phát triển cho thấy nền 

kinh tế chính thức của Việt Nam không thể cung cấp đủ việc làm cho những 

người lao động trong độ tuổi đang làm việc. Những lợi thế của khu vực kinh tế 

phi chính thức như gia nhập dễ dàng, các điều kiện về vốn, công nghệ, tư liệu 

sản xuất không cao, thời gian làm việc linh hoạt, các quy định pháp luật còn khá 

thông thoáng đối với khu vực kinh tế này đã hỗ trợ nhiều người lao động tìm 

được việc làm và sinh kế trong khu vực phi chính thức bằng các việc làm phi 

chính thức. Quá trình tái cơ cấu của nền kinh tế đã thúc đẩy sự dịch chuyển lao 

động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực dịch vụ và công nghiệp, từ các vùng 

nông thôn sang thành thị. Việc làm phi chính thức đã đóng vai trò quan trọng hỗ 

trợ cho quá trình dịch chuyển này. Từ góc độ an sinh xã hội, lao động phi chính 

thức cũng có đóng góp quan trọng do khả năng tạo ra việc làm và sinh kế cho 

người dân, đặc biệt là những người yếu thế.   

Lao động phi chính thức cũng có đóng góp quan trọng cho GDP. Theo Tổng 

Cục Thống kê6, khu vực hộ kinh doanh cá thể tạo ra 30% GDP vào năm 2020 và hầu 

như toàn bộ lao đông trong khu vực này đều là lao động phi chính thức.  

Lao động trong khoảng 9.1 triệu hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

cũng phần lớn là lao động phi chính thức và các lao động này cũng có đóng góp 

quan trọng đối với nền kinh tế. Ngoài ra, tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế phi 

chính thức chưa quan sát được năm 2017 là 4,2% và của hộ sản xuất nông nông 

lâm thủy sản là 1,5%. Toàn bộ các lao động trong khu vực kinh tế chưa quan sát 

cũng đều là lao động phi chính thức.   

Bên cạnh đó, khu vực doanh nghiệp tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài hiện 

tạo ra 30% nhưng có tới xấp xỉ 15% lao động trong khu vực này được phân loại 

 
6 “Niên giám Thống kê 2020”, Tổng cục Thống kê (2021). 
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là lao động phi chính thức do không đáp ứng được yêu cầu đầu tiên là tham gia 

BHXH. Như vậy, một phần không nhỏ GDP được tạo ra bởi khu vực doanh 

nghiệp chính thức đã được đóng góp bởi các lao động phi chính thức. 

Điều này cho thấy, lao động phi chính thức hiện đang có vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế Việt Nam từ góc độ tạo việc làm, tạo sinh kế cho người dân, 

đóng góp cho một trụ cột quan trọng của ASXH và đóng góp không nhỏ cho 

GDP của cả nước.  

II. HIỆN TRẠNG CỦA LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM 

1. Chính sách của Đảng, Nhà nước về Lao động Phi Chính thức 

Để đảm bảo và nâng cao quyền lợi cho lao động phi chính thức, Đảng và Nhà 

nước đã ban hành một số chủ trương, chính sách như: Nghị quyết số 15-NQ/TW 

ngày 1/6/2012 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW khóa XI về một số vấn đề 

chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, đưa ra nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng 

chính sách khuyến khích nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức tham gia 

bảo hiểm xã hội tự nguyện. Rà soát, bổ sung quy định buộc người sử dụng lao động 

phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật. “Phấn 

đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 

35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp”. 

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 

2012-2020, đưa ra nhiệm vụ “Mở rộng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với 

người tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm xã 

hội tự nguyện cho nông dân, lao động khu vực phi chính thức...”. 

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đưa ra mục 

tiêu đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng  trong độ tuổi tham gia 

BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo 

hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi… và 

Bộ Luật Lao động năm 2019, lần đầu tiên Việt Nam đưa ra khái niệm “Người 

làm việc không có quan hệ lao động là người làm việc không trên cơ sở thuê 

mướn bằng hợp đồng lao động ” (Khoản 6, Điều 3). Đồng thời, đưa quy định nội 

dung quản lý nhà nước cho đối tượng này, cụ thể: Xây dựng các cơ chế, thiết 

chế hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; thúc đẩy việc 
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áp dụng quy định của Bộ luật này đối với người làm việc không có quan hệ lao 

động (Khoản 4 Điều 212).  

Như vậy, về chủ trương, chính sách của Đảng đã đề cập đến vấn đề “phi 

chính thức” song chưa được thể chế, chi tiết hóa về lao động phi chính thức. Do 

vậy, cần xây dựng một giải pháp tiếp cận tổng thể đối với lao động phi chính 

thức tại Việt Nam, các chính sách và giải pháp chính sách đồng bộ nhằm mở 

rộng lao động chính thức và giảm bớt, thu hẹp lao động phi chính thức. Các 

chính sách và giải pháp chính sách này cần được thể chế hóa trong quá trình 

điều chỉnh hệ thống pháp luật và không chỉ giới hạn trong Bộ Luật Lao động, 

Luật BHXH, Luật An toàn, Vệ sinh Lao động, Luật Việc làm mà còn các luật 

khác như Luật Doanh nghiệp, luật về thuế, hợp đồng, thương mại… 

2. Lao động phi chính thức tại Việt Nam 

Trong phần này, tiêu chí tham gia BHXH được sử dụng làm tiêu chí đầu 

tiên và xuyên suốt để phân loại lao động chính thức và phi chính thức.  

Hình 1: Tổng quan về lao động chính thức và phi chính thức theo tiêu 

chí tham gia BHXH 

 

        Nguồn: Chuyên gia xây dựng trên cơ sở số liệu của Tổng cục Thống 

kê, Bộ LĐ-TBXH, BHXH Việt Nam và các nguồn khác 
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Lao động phi chính thức tại Việt Nam có tính đa dạng cao. Tuy phần lớn 

nằm tại khu vực kinh tế phi chính thức, lao động phi chính thức tồn tại cả ở khu 

vực kinh tế chính thức. Hoặc nhiều lao động phi chính thức nằm tại khu vực 

kinh tế phi chính thức lại có tiềm năng lớn trở thành lao động chính thức mà 

không cần phải dịch chuyển sang khu vực kinh tế được đăng ký.  

Hình 1 cho thấy sự đa dạng và khác biệt lớn giữa các đối tượng là lao động 

phi chính thức tại Việt Nam về vị thế việc làm, điều kiện kinh tế, tài chính, năng 

lực và trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề. Chính vì sự đa dạng và khác biệt 

này, cần có sự phân loại phù hợp với cách hiểu chung tai Việt Nam hiện nay và 

sát với thực tiễn về quy định pháp luật đối với nhóm lao động đó tại Việt Nam 

hiện nay. Sự đa dạng này cũng đòi hỏi có những chính sách được xây dựng riêng 

biệt để xử lý các vấn đề khác biệt của các nhóm đối tượng lao động phi chính 

thức, tránh tình trạng sử dụng một chính sách hay giải pháp chính sách đồng 

nhất cho toàn bộ khu vực lao động phi chính thức.   

Bảng 1:  Số lượng và tỷ lệ tham gia và không tham gia BHXH theo 

nhóm lao động năm 2020 (ngàn người) 

Đối tượng lao 

động 
Tổng số 

Có tham gia BHXH Không tham gia BHXH 

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 

LĐ trong biên chế, 

hưởng lương NSNN 
2,025.8 

2,025.8 100% 0.0 0% 

LĐ trong các doanh 

nghiệp đăng ký 
15,151.6 

13,065.1 86% 2,086.5 14% 

Lao động trong các 

HTX 
180.0 

40.0 22% 140.0 78% 

Hộ kinh doanh cá 

thể phi nông nghiệp 
8,711.8 

450.0 5% 8,261.8 95% 

Hộ kinh doanh nông 

lâm, ngư nghiệp 
13,050.0 

450.0 3% 12,600.0 97% 

LĐ trên nền tảng 

công nghệ, LĐ trình 

độ và kỹ năng nghề 

cao tự làm theo chế 

đô linh hoạt* 

500.0 10.0 2% 490.0 98% 

Lao động đi làm 

việc tại nước ngoài 
650.0 

9.0 1% 641.0 99% 

Lao động tư do khác* 7,380.8 129.0 2% 7,901.8 98% 

Tổng số 48,300.0 16,178.9 33% 32,121.1 67% 

* Số liệu ước tính 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ LĐ-TBXH, BHXH Việt Nam và tính toán 

của chuyên gia  
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Từ góc độ tham gia BHXH, ước tính đến cuối năm 2020, có khoảng 16,17 triệu 

người tham gia BHXH, chiếm 33% lực lượng lao động có việc làm trong độ 

tuổi. Sau 5 năm thực hiện Luật, số người tham gia BHXH tăng gần 3,76 triệu 

người với tốc độ phát triển đối tượng trung bình hằng năm là 5,5%.  

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,05 triệu người, chiếm 31,2% 

LLLĐ trong độ tuổi lao động có việc làm. Số người tham gia BHXH tăng gần 3 

triệu người  so với cuối năm 2015. Tốc độ phát triển đối tượng BHXH bắt buộc 

trung bình hằng năm là 4,5%.  Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,128 

triệu người, chiếm 2,1% lưc lượng lao động trong độ tuổi có việc làm, tăng gần 

900 nghìn người so với cuối năm 2015; tốc độ phát triển đối tượng trung bình 

hằng năm là 36%. 

Hình 2 cho thấy tỷ lệ tham gia BHXH có tỷ lệ thuận với mức độ phi chính 

thức về vị thế việc làm, và khu vực kinh tế phi chính thức mà người lao động 

đang làm việc. Tỷ lệ bao phủ BHXH là cao nhất đối với các lao động trong biên 

chế, hưởng lương từ NSNN. Tiếp theo là nhóm lao động trong khu vực doanh 

nghiệp được đăng ký chính thức, bao gồm DNNN, DN thuộc khu vực tư nhân và 

DN có vốn đầu tư nước ngoài được đăng ký theo Luật Doanh nghiệp. Tỷ lệ tham 

gia  BHXH tại khu vực HTX cũng cao hơn so với các đối tượng lao động còn 

lại. Như vậy, tính chính thức của các cơ sở kinh tế cũng tỷ lệ thuận với mức độ 

tham gia BHXH của người lao động trong các khu vực này.  

Hình 2: Tỷ lệ người lao động có và không tham gia BHXH theo loại 

hình lao động năm 2020 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ LĐ-TBXH, BHXH Việt Nam và tính toán 

của chuyên gia 
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Tỷ lệ tham gia BHXH giảm dần và đặc biệt thấp với các đối tượng lao động 

thuộc các nhóm khác như chủ hoặc người lao động tại các hộ kinh doanh cá thể 

phi nông nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh nông, lâm ngư nghiệp, lao động giúp 

việc tại các hộ gia đình, lao động tự làm.  

Các quy định pháp luật về BHXH cũng có ý nghĩa quan trọng tới mức độ 

tham gia BHXH của người lao động. Trong hình 2, bên phải của đường thẳng 

đứt đoạn là các vị thế việc làm có quy định về việc tham gia BHXH bắt buộc 

cho người lao động và bên trái là chưa có quy định. Thực tiễn này cũng khẳng 

định rằng ngoài các công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động, vai trò của 

các chính sách và quy định pháp luật, thực thi quy định pháp luật có ý nghĩa 

quan trọng đối với việc mở rộng diện bao phủ BHXH và qua đó thu hẹp lao 

động phi chính thức.  

Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp tiếp cận có tính tổng 

thể nhằm nâng cao tính chính thức và thu hẹp lao động không chính thức, đó là 

triển khai một cách đồng bộ, thống nhất các chính sách nhằm mở rộng diện bao 

phủ BHXH, đồng thời nâng cao quyền của người lao động và gắn kết với các 

biện pháp nhằm nâng cao và mở rộng khu vực kinh tế chính thức.  

3. Lao động phi chính thức theo từng khu vực 

3.1. Doanh nghiệp đăng ký chính thức 

Từ tiêu chí tham gia BHXH, tình trạng lao động phi chính thức trong khu 

vực chính thức vẫn còn tồn tại ở mức khá cao tại Việt Nam. Ước tính vào năm 

2020, vẫn còn tới hơn 2,1 triệu lao động trong khu vực doanh nghiệp được đăng 

ký chính thức không tham gia bảo hiểm xã hội. Điều này phản ánh một thực tế 

là tại nhiều doanh nghiệp được đăng ký chính thức theo Luật Doanh nghiệp, vẫn 

còn tồn tại một thực tế là nhiều lao động không có hơp đồng lao động hay có 

hợp đồng lao động nhưng không tham gia BHXH. 
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Hình 3: Lao động trong khu vực chính 

thức năm 2020 (ngàn người) 

 

 

Hình 4: LĐ trong khu vực chính thức & số 

người đang tham gia BHXH năm 2020 

(ngàn người) 

 

   Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Nội vụ, BHXH Việt Nam và tính toán của chuyên gia 

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê và Bộ Nội vụ, tổng số người 

lao động nằm trong biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN, lao động tại khu 

vực doanh nghiệp đăng ký chính thức bao gồm DNNN, DN có vốn đầu tư nước 

ngoài và DN thuộc khu vực tư nhân được đăng ký chính thức theo Luật Doanh 

nghiệp là 17,8 triệu vào năm 2020. Tuy nhiên, tổng số người tham gia BHXH 

bắt buộc tính đến cuối năm 2020 mới chỉ là 15,05 triệu người. Về nguyên tắc và 

theo quy định của pháp luật, tất cả các lao động này đều phải tham gia BHXH 

cho người lao động nhưng con số trên cho thấy vẫn có hơn 2,1 triệu người lao 

động trong khu vực chính thức này không tham gia BHXH. Do không đạt tiêu 

chí tham gia BHXH, tỷ lệ lao động không chính thức trong khu vực chính thức 

được ước tính là ít nhất là 12,4%. 

Trên thực tế các lao động biên chế, viên chức hưởng lương từ NSNN và lao 

động trong các DNNN đều được thực hiện đầy đủ các chế độ về BHXH. Do vậy, tuy 

không có số liệu chính xác nhưng điều này cho thấy số lượng người lao động trong 

khu vực chính thức song không được tham gia BHXH này chủ yếu nằm tại các 

doanh nghiệp trong nước thuộc khu vực tư nhân và một bộ phận doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở giả định này, tỷ lệ người lao động không tham gia 

BHXH hay nói cách khác là lao động không chính thức trong khu vực doanh nghiệp 

thuộc khu vực tư nhân và doanh nghiệp có vốn FDI là 15.1%.  

Nếu tính theo đơn vị, ước tính hiện có tới 23% các doanh nghiệp đăng ký 

chính thức và đang hoạt động song không tham gia BHXH. Theo Bộ KHĐT, 
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hiện nay số doanh nghiệp đang hoạt động, có phát sinh doanh thu và nghĩa vụ 

thuế là 811.538 doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo Bộ LĐ-TBXH, toàn bộ số đơn vị 

tham gia BHXH bắt buộc năm 2020 là 622.020 đơn vị. Như vậy, tạm chưa loại 

trừ số lượng đơn vị tham gia BHXH bắt buộc không phải là doanh nghiệp cũng 

cho thấy tới ¼ các doanh nghiệp đã đăng ký đầy đủ theo Luật Doanh nghiệp và 

có phát sinh doanh thu song không tham gia BHXH bắt buộc.  

Hình 5: Ước tính số lượng doanh nghiệp đăng ký theo Luật Doanh 

nghiệp song không tham gia BHXH bắt buộc năm 2020 (doanh nghiệp)  

 

Nguồn: Bộ KHĐT, Bộ LĐ-TBXH và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (2020) 

Như vậy, đối với các doanh nghiệp là các cơ sở kinh tế chính thức, được 

đăng ký theo quy định pháp luật, song vẫn tồn tại tình trạng: (i) không tham gia 

BHXH hay trốn tránh nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về BHXH; và (ii) có 

tham gia nhưng không thực hiện đầy đủ cho tất cả người lao động, và do vậy 

cũng chưa tuân thủ đúng quy định pháp luật về BHXH.   

Chính sách và các quy định về tham gia và đóng BHXH bắt buộc đối với 

lao động tại các cơ sở kinh tế đăng ký chính thức, các doanh nghiệp đăng ký 

theo Luật Doanh nghiệp đã rất rõ ràng. Vấn đề dẫn đến tình trạng không tham 

gia BHXH cho người lao động trong khu vực chính thức này chủ yếu là do hiệu 

quả và tính nghiêm minh của việc thực thi các quy định hiện hành về BHXH, 
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đặc biệt là đối với các doanh nghiệp tư nhân trong nước và các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài. 

Đây là khu vực có tiềm năng nhất và cần được đặt ưu tiên cao nhất để nâng 

cao mức độ tham gia BHXH đồng thời đóng góp cho việc thu hẹp lao động 

không chính thức tại Việt Nam. Nếu như toàn bộ các doanh nghiệp thực hiện 

nghiêm túc, đầy đủ việc đóng BHXH cho toàn bộ người lao động, ước tính tỷ lệ 

bao phủ của BHXH bắt buộc sẽ ngay lập tức tăng thêm 2,1 điểm phần trăm, góp 

phần tăng tỷ lệ bao phủ BHXH vào năm 2020 từ 33,5% lên 35,6%. Chỉ riêng 

biện pháp này cũng đã tạo tiền đề cho việc giảm tỷ lệ lao động không chính thức 

bớt đi 2,1 điểm phần trăm từ 68,8% xuống 66,7%. 

Bên cạnh đó, với tốc độ gia tăng của các doanh nghiệp đăng ký chính thức, 

số lao động trong khu vực doanh nghiệp đăng ký chính thức cũng tăng đều đặn ở 

mức 2-3% mỗi năm trong những năm vừa qua, việc thực thi tốt các quy định 

tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động bởi các doanh nghiệp sẽ đóng góp 

quan trọng cho mục tiêu có khoảng 60% lực lượng lao động có việc làm trong 

độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội như đề ra tại Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị 

và Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành TW Đảng.  

3.2. Hợp tác xã 

Theo Liên minh HTX Việt Nam và Tổng cục thống kê, tính tới đầu năm 

2020 cả nước là 24.204 có HTX, hơn 50 liên hiệp HTX và gần 100.000 tổ hợp 

tác. Tổng số thành viên trong các HTX hiện có là 5,94 triệu thành viên. Hiện có 

179.938 lao động đang làm việc trong các HTX đang hoạt động có kết quả 

SXKD.  Bình quân giai đoạn 2016-2019, mỗi HTX có khoảng 14 lao động, thu 

hút 15,7 tỷ đồng vốn, tạo ra 6,3 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thu 

được 231 triệu đồng.  

Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng 

tham gia BHXH bắt buộc, “Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc bao gồm… hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức 

khác…”. Như vậy, hợp tác xã cũng là chủ thể thuộc đối tượng tham gia BHXH 

bắt buộc nếu có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Như vậy, 

toàn bộ 179,9 ngàn lao động hiện nay đều thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt 

buộc. Bên cạnh đó, 5,94 triệu thành viên của các HTX cũng là các đối tượng 

tiềm năng để tham gia BHXH tự nguyện.  
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Tuy nhiên, theo thống kê cho thấy hiện mới có khoảng một phần tư số HTX 

đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động và tỷ lệ lao động tham 

gia rất thấp. Trong khi đó, số xã viên, thành viên HTX tham gia BHXH tự nguyện 

cũng còn rất hạn chế. Ví dụ, tại tỉnh Khánh Hoà có hơn 130 HTX, liên hiệp HTX và 

300 tổ hợp tác đang hoạt động với tổng cộng hơn 51.400 thành viên nhưng số thành 

viên tham gia BHXH chỉ vào khoảng 11.000 người. Hoặc tại tỉnh Thanh Hóa, giai 

đoạn 2016-2020, trung bình mỗi năm có 59 HTX được thành lập mới song số thành 

viên, người lao động tham gia BHXH tự nguyện cũng rất thấp, mới chỉ có hơn 40% 

số HTX đóng BHXH cho người lao động. 

Thực trạng nêu trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân 

đầu tiên và quan trọng nhất chính là những khó khăn trong hoạt động của các 

HTX. Cùng với khó khăn nêu trên, nhiều HTX có tỷ lệ lao động ở độ tuổi cao, 

vì vậy không muốn tham gia BHXH theo quy định. Không ít HTX chỉ "ưu tiên" 

sử dụng lao động thời vụ với thời gian ngắn, trả lương theo ngày cho nên thu 

nhập của người lao động cũng bấp bênh. Ngoài ra, nhiều HTX cũng chưa nắm 

chắc chính sách pháp luật, nhất là chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BH 

thất nghiệp để tham gia cho người lao động; việc thuê mướn lao động thường 

chỉ qua giao kết miệng, chứ không có hợp đồng lao động theo quy định... Chính 

những khó khăn đó khiến diện bao phủ BHXH trong khu vực HTX còn khoảng 

trống rất lớn. Điều này dẫn đến tình trạng lao động phi chính thức chiếm tỷ 

trọng áp đảo trong tổng số lao động hay thành viên trong khu vực HTX, một khu 

vực được đăng ký chính thức tai Việt Nam.  

Tương tự như đối với khu vực doanh nghiệp, HTX là các cơ sở kinh tế 

chính thức và thuộc đối tượng thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH. 

Nhưng vẫn còn tồn tại phổ biến tình trạng các HTX không gia BHXH hay trốn 

tránh nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về BHXH hay có tham gia nhưng 

không thực hiện đầy đủ cho tất cả người lao động.   

Nhằm thu hẹp lao động phi chính thức trong lĩnh vực kinh tế tập thể, cần có 

biện pháp mạnh mẽ nhằm yêu cầu các HTX thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về 

BHXH bắt buộc đối với người lao động.  

Các xã viên HTX được khuyến khích tham gia các chương trình BHXH tự 

nguyện. Trong trung hạn, việc tham gia BHXH tự nguyên cũng cần trở thành 

một điều kiện bắt buộc để các thành viên, xã viên duy trì tư cách thành viên, hay 
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xã viên của HTX, đặc biệt trong các lĩnh vực trong đó các xã viên HTX có mức 

doanh thu hay thu nhập cao hơn mức bình quân của các HTX. Các cán bộ quản 

lý, điều hành không hưởng lương cũng phải trở thành dối tượng tham gia BHXB 

bắt buộc.  

3.3. Hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 

Theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh có thể được thành lập bởi 

một cá nhân hoặc các thành viên thuộc hộ gia đình. Hộ kinh doanh được đăng ký tại 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, cụ thể là Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân.  

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến cuối năm 2020 cả nước có trên 5,2 triệu 

hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp7. Tổng số lao động trong các hộ kinh 

doanh cá thể là 8,7 triệu người. Cũng theo Tổng cục Thống kê, có tới gần 70% 

các hộ đăng ký kinh doanh cá thể không có đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, 

theo số liệu cơ quan thuế quản lý thì cả nước có hơn 1,7 triệu lượt hộ nộp thuế. 

1,7 triệu hộ kinh doanh tuy có đăng ký với các cơ quan đăng ký kinh doanh 

hoặc cơ quan thuế nhưng khoảng 5.2 triệu lao động trong khu vực này không 

tham gia BHXH. Số còn lại là chủ hộ kinh doanh của khoảng 3.5 triệu hộ kinh 

doanh cũng không có đăng ký kinh doanh hay đăng ký thuế và cũng không tham 

gia BHXH tự nguyện. Như vậy, hiện nay toàn bộ khu vực khu vực hộ kinh 

doanh, trong khi chiếm tới 30,4% GDP và với tổng lao động lên tới 8,7 triệu 

người, chiếm tới 18% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, có mức đóng 

góp gần như bằng 0 về phương diện phạm vi che phủ của BHXH và về giảm lao 

động phi chính thức. Đây là một thực tế cần phải được thay đổi.  

 
7 “Niên Giám Thống kê 2020”, Tổng cục Thống kê (2021).  
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Hình 6: Số lượng và lao động làm việc tại hộ kinh doanh cá thể phí 

nông nghiệp năm 2020 

 

      Nguồn: Chuyên gia xây dựng trên số liệu của Tổng cục Thống kê và 

Tổng cục Thuế (2021) 

Về phương diện kinh tế và thu nhập, mặc dù phần lớn các hộ kinh doanh 

hiện nay đều là siêu nhỏ, thu nhập thấp và hoạt động vì mục đích mưu sinh, 

kiếm sống và cần được điều chỉnh bởi những quy định pháp luật đơn giản, kém 

chặt chẽ hơn để họ có thể tồn tại. Tuy nhiên cũng có hàng trăm nghìn hộ kinh 

doanh hoan toàn có khả năng và hoan toàn xứng đáng phải tham gia các quy 

định về BHXH. Tổng cục Thuế ước tính hiện có 102.095 hộ kinh doanh có 

doanh thu thường xuyên hơn 1 tỷ đồng/năm vào năm 2017. Nhiều hộ kinh 

doanh thậm chí có doanh thu vài trăm tỷ đồng/năm (Tổng cục Thuế, 2018). Hiện 

nay, gần 1,7 triệu hộ kinh doanh hiện đang có doanh thu trên 100 triệu đồng 1 

năm và đang thực hiện nghĩa vụ thuế. 1,7 triệu hộ kinh doanh này cũng cần phải 

được coi là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc  cho chính chủ hộ kinh doanh và 

cho người lao động trong các hộ kinh doanh này.  

Ở cấp độ thấp hơn, hiện có có khoảng 3.5 triệu hộ kinh doanh hiện chưa 

đăng ký do các lý do như doanh thu hàng năm thấp và không thuộc đối tượng 

phải đăng ký theo quy định của pháp luật, hay do những hạn chế trong quá trình 

thực thi các quy định về việc đăng ký mã số thuế hay mã số kinh doanh đối với 

hộ kinh doanh cũng cần trở thành đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội với các 

hình thức hỗ trợ khác nhau, ví dụ như với mức đóng và hình thức đóng hưởng 

linh hoạt phù hợp với điều kiện, năng lực tài chính của nhóm hộ kinh doanh này.   
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Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy 

định: “.... 3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao 

gồm cơ quan nhà nước…; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ 

hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng 

lao động....”.  Như vậy hộ kinh doanh cá thể được xác định là người sử dụng lao 

động. Do đó,  nếu chủ hộ kinh doanh cá thể có hoạt động thuê mướn, sử dụng 

lao động theo HĐLĐ thì cả chủ hộ và người lao động đều thuộc đối tượng tham 

gia BHXH bắt buộc.   

Việc áp dụng nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ BHXH song song cùng nghĩa 

vụ thuế cần được áp dụng đối với các hộ kinh doanh cá thể. Các quy định pháp 

luật hiện hành cần mở rộng đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc bao gồm 

chủ hộ kinh doanh hay cá nhân có mã số thuế kinh doanh. Các quy định về yêu 

cầu tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động trong các hộ kinh doanh cũng 

cần được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo các hộ kinh doanh sẽ thực 

hiện đúng các quy định pháp luật về BHXH bắt buộc áp dụng đối với người sử 

dụng lao động. Đối với các hộ kinh doanh có thu nhập thấp, cần cân nhắc các 

biện pháp Nhà nước hỗ trợ một phần ngân sách cho việc tham gia BHXH.  

Tuy nhiên, tiền đề để thực hiện việc này là các biện pháp thay đổi các quy 

định về mức đóng, thời hạn đóng, các thủ tục đóng BHXH, chế độ thụ hưởng áp 

dụng đối với các hộ kinh doanh để phù hợp với năng lực tài chính, con người 

cũng như tính chất đặc thù của loại hình hộ kinh doanh cá thể. Việc áp dụng các 

quy định về mức đóng, thủ tục, quy trình của các doanh nghiệp hay của các cơ 

quan có quy mô lớn cho các hộ kinh doanh cá thể rõ ràng là chưa thực sự phù 

hợp và là một trong những nguyên nhân chính khiến các hộ kinh doanh không 

tham gia BHXH bắt buộc cho các lao động của họ như hiện nay, và điều này sẽ 

có nguy cơ lặp lại đối với trường hợp của chính chủ hộ kinh doanh trong tương 

lai nếu quy định này được áp dụng. Cải tiến về chế độ, sản phẩm BHXH tự 

nguyện, bắt buộc sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng để thực hiện tiêu chuẩn đầu 

tiên đển chuyển đổi 8,7 triệu lao động phi chính thức trong khu vực hộ kinh 

doanh cá thể thành lao động chính thức trong thời gian tới.   

3.4. Hộ sản xuất nông lâm, ngư nghiệp  

Hộ là đơn vị kinh tế cơ bản trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ở 

nước ta hiện nay. Tính đến 01/7/2020, có 9.108,13 nghìn đơn vị sản xuất nông, 
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lâm nghiệp và thủy sản là hộ. Trong những năm vừa qua, nhiều hộ đã mở rộng 

quy mô sản xuất và cải thiện đáng kể về doanh thu và năng lực kinh tế, tài chính. 

Tính tới năm 2020, cả nước có 20.611 hộ đã phát triển thành quy mô trang trại, 

tức là có quy mô tương đối lớn và sử dụng nhiều lao động thường xuyên.  

Tổng số lao động trong độ tuổi lao động tại các hộ sản xuất nông lâm ngư 

nghiệp được ước tính là khoảng 13,65 triệu người. Gần như toàn bộ các lao động 

này đều không tham gia BHXH bắt buộc và chỉ một tỷ lệ nhỏ tham gia BHXH 

tự nguyện. Như vậy, có thể thấy rằng số lượng lao động phi chính thức trong 

khu vực hộ sản xuất nông lâm, ngư nghiệp là rât lớn.  

Trong khu vực hộ sản xuất nông, lâm ngư nghiệp, việc phân loại các hộ 

theo quy mô và áp dụng phương thức quản lý thuế và BHXH theo quy mô là cần 

thiết. Các hộ đã phát triển thành trang trại và có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao 

động cần phải thực hiện các nghĩa vụ về BHXH cho chủ hộ cũng như người lao 

động và việc thực hiện nghĩa vụ về BHXH này cần được thực hiện song song 

cùng với nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Các hộ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 

còn lại có quy mô nhỏ hơn, và doanh thu hàng năm thấp hơn sẽ thuộc đối tượng 

khuyến khích tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có sự đồng chi trả bằng 

nguồn vốn NSNN.  

3.5. Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, tính đến cuối năm 2019, tổng số lao động Việt Nam hiện đang làm 

việc ở nước ngoài lên khoảng 650 nghìn người tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, 

làm việc hơn 30 nhóm lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, theo báo cáo của 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mới chỉ là gần 9 nghìn người, bằng khoảng 

1,4% tổng số người đang làm việc ở nước ngoài. 

Như vậy, xét từ tiêu chí về BHXH, có một số lượng lớn người lao động đi 

làm việc ở nước người là lao động phi chính thức. Đối với những người lao 

động này, thu nhập rõ ràng không phải là cản ngại chính đối với việc để họ tham 

gia BHXH để đáp ứng tiêu chí quan trọng để trở thành lao động chính thức. Khó 

khăn chính là nhận thức của người lao động đối với việc tham gia BHXH và 

việc tổ chức thực hiện cho người lao động ở nước ngoài tham gia BHXH tại 

Việt Nam.  
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Số liệu cho thấy, tốc độ tăng số người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

tham gia BHXH bắt buộc giai đoạn 2015 - 2019 bình quân là khoảng 27%/năm; 

đây là một tốc độ tăng khá cao. Tuy nhiên, tỷ lệ người Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc nhìn chung còn thấp hơn nhiều so với tiềm 

năng cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu của Luật Bảo hiểm xã hội là đối 

tượng này thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. 

3.6. Lao động tự làm có trình độ và kỹ năng tay nghề cao, cá nhân kinh 

doanh, đối tác kinh doanh của các hãng và nền tảng công nghệ, lao động tự 

làm theo chế độ linh hoạt 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ngày càng xuất hiện một bộ phận 

đông đảo hơn trong thị trường lao động nhóm lao động tự làm có trình độ cao 

như các chuyên gia tư vấn, các nhà thiết kế, kiến trúc sư, các cá nhân cung cấp 

dịch vụ trí tuệ, nghệ nhân, kỹ sư hoặc thợ có kỹ năng nghề cao, ca sỹ, văn nghệ 

sỹ. Các lao động này không làm việc trên cơ sở các hợp đồng lao động dài hạn 

với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mà trên cơ sở các hợp đồng hay thỏa thuận 

theo công việc đối với từng công việc cụ thể với các các nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp. Các lao động tự làm có trình độ, kỹ năng tay nghề cao này cũng đã có 

đăng ký hoặc không có đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế và đã có hoặc 

không thực hiện nghĩa vụ thuế. Nhưng hầu như không có số liệu nào về việc 

tham gia BHXH của nhóm lao động này, mặc dù mức thu nhập và khả năng chi 

trả cho việc tham gia BHXH của nhóm người lao động này là cao hơn so với 

nhiều nhóm lao động khác.  

Đặc biệt, do tác động của quá trình số hóa và của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0, nền tảng lao động kỹ thuật số đã tạo ra cơ hội việc làm mới và cũng 

xóa nhòa sự phân biệt rõ ràng trước đây giữa nhân viên và người lao động tự do 

hay lao động tự làm. Tuy chưa có thống kê chưa đầy đủ, ước tính tại Việt Nam 

hiện nay có hàng trăm ngàn lái xe công nghệ là taxi hay xe hai bánh, người giao 

hàng (shippers), phát triển nội dung trên các nền tảng kỹ thuật số và kiếm tiềm 

từ các nền tảng kỹ thuật số như YouTube, TikTok, bán hàng qua mạng dựa trên 

các nền tảng như Facebook, Zalo hay các trang mạng xã hội khác, làm thuê cho 

các đối tác nước ngoài hoàn toàn thông qua nền tảng trực tuyến, sử dụng tài sản 

của mình hoặc gia đình mình để kinh doanh trên cơ sở các nền tảng trực tuyến 

như Airbnb, Booking, phát triển ứng dụng (app) cho các các hãng công nghệ 

như Apple (AppStore) hay Google (Google Play) hay mở các cửa hàng trực 
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tuyến (shop) trên ác trang thương mại điện tử như Shopee, Sendo, Tiki. Ladaza, 

Alibaba hay Amazon… Với tốc độ của quá trình chuyển đổi số và sự phát triển 

của nền kinh tế số như hiện nay, dự báo số người lao động tự làm trên nền tảng 

kỹ thuật số tại Việt Nam có thể lên tới hơn 1-1.5 triệu trong vòng 1 thập kỷ tới.  

Điểm đặc biệt của các lao động tự làm trên nền tảng số hóa này là các cá 

nhân kinh doanh đó không có mối quan hệ lao động với các hãng công nghệ. 

Người lao động nay trở thành đối tác kinh doanh hay là người lao động tự doanh 

trên một môi trường làm việc hoàn toàn trực tuyến. Số lượng người lao động tự 

doanh này ngày càng tăng mạnh do những lao động trẻ gia nhập hình thức đối 

tác kinh doanh này ngày một tăng và sự dịch chuyển từ lao động có quan hệ lao 

động sang trở thành lao động tự làm dưới hình thức đối tác kinh doanh của các 

nền tảng công nghệ.  

Đáng lưu ý là một bộ phận của các lao động tự doanh này có thu nhập đáng 

kể nhưng hiện không tham gia thực hiện các nghĩa vụ về thuế và BHXH. Các nỗ 

lực về yêu cầu một số nhóm trong đối tượng lao động tự làm có thu nhập cao 

thực hiện nghĩa vụ thuế phải được gắn đồng thời với nỗ lực bắt buộc các đối 

tượng này tham gia BHXH. Trong thời gian vừa qua, ngành thuế đã nỗ lực bắt 

buộc các đối tác kinh doanh (người lao động tự làm) là đối tác của các hãng xe 

công nghệ và các đối tác kinh doanh trực tuyến trong việc nộp thuế thu nhập cá 

nhân song một nỗ lực tương tự để buộc các đối tượng này tham gia BHXH chưa 

được đặt ra. Tương tự như vậy, các nỗ lực yêu cầu các nghệ sỹ hay những người 

lao động tự do khác có thu nhập cao khác nộp thuế chưa được đi kèm với các nỗ 

lực bắt buộc các đối tượng này tham gia BHXH. 

Do vậy, đối với khu vực lao động tự làm, các biện pháp quản lý thuế đối với 

các nhóm người lao động có thu nhập cao phải gắn liện với các biện pháp nhằm yêu 

cầu các đối tượng này tham gia BHXH. Tham gia BHXH cũng có thể trở thành điều 

kiện có tính bắt buộc đối với các đối tác kinh doanh khi tham gia các quan hệ đối tác 

kinh doanh với các hãng công nghệ hoặc các hãng cung cấp nền tảng công nghệ cho 

các đối tác kinh doanh của họ là những người lao động tự làm tại Việt Nam. Các 

hãng công nghệ cần được quy trách nhiệm về việc đảm bảo điều kiện này của các 

đối tác kinh doanh vốn là lao động tự làm tại Việt Nam.  

Theo quy định, các doanh nghiệp thương mại điện tử, cá nhân bán hàng 

trên Facebook, Zalo… nếu doanh thu bán hàng trên ngưỡng doanh thu chịu thuế 
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(ngưỡng doanh thu quy định hiện hành là từ 100 triệu đồng/năm trở lên) có 

nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Quy định này 

cần được mở rộng thêm nghĩa vụ tham gia BHXH.  

Những người lao động tự do khi ký hợp đồng công việc hay cung cấp dịch 

vụ hay hợp đồng đối tác kinh doanh với các doanh nghiệp được đăng ký chính 

thức, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, các 

tổ chức quốc tế cần phải cung cấp mã số BHXH, bằng chứng đang tham gia 

BHXH đang có hiệu lực tương tự như việc phải cung cấp mã số thuế cá nhân 

hiện nay. Những người lao động tự do có trách nhiệm duy trì mã số BHXH có 

hiệu lực qua các năm qua các mức đóng BHXH theo định kỳ của mình. Những 

hợp đồng không có thông tin về mã số BHXH của người lao động tự do cũng sẽ 

bị ứng xử như các hợp đồng trong đó không có thông tin về mã số thuế thu nhập 

cá nhân và bên sử dụng lao động không thực hiện các nghĩa vụ về khấu trừ thuế 

thu nhập cá nhân của người được thuê hay đối tác kinh doanh là cá nhân.   

Đối với những người lao động tự làm khác có thu nhập thấp sẽ được khuyến 

khích tham gia BHXH tự nguyện với sự cùng đóng góp hay hỗ trợ của NSNN.  

Những người lao động tự làm khác cũng được khuyến khích tham gia 

BHXH xã hội. Tùy theo mức thu nhập của mình mà họ có thể sẽ đóng toàn bộ 

hay được hưởng sự đồng đóng góp của Nhà nước.  

3.7. Lao động tự làm khác, lao động tự do và lao động trong gia đình  

Ngoài các đối tượng trên, lao động tự làm (self-employed workers) có trình 

độ và kỹ năng tay nghề thấp có số lượng lớn và chiếm tỷ lệ đông đảo trong lao 

động phi chính thức tại Việt Nam. Lao động tự làm có thể là các lao động tự do 

trong các ngành như xây dựng, bán hàng ăn, uống, tự kinh doanh nhỏ lẻ, don 

dẹp vệ sinh, lao động giúp việc trong các hộ gia đình. Ước tính năm 2020 có 

khoảng 7,4 triệu người lao động là những người lao động tự làm có trình độ và 

tay nghề thấp thuộc nhóm này, chiếm khoảng 15,3% lực lượng lao động trong 

độ tuổi lao động.   

Đây là nhóm lao động phi chính thức cần được sự hỗ trợ nhằm tiếp cận 

BHXH. Nhóm lao động này có đặc điểm là không có thu nhập hoặc thu nhập 

không ổn định hoặc thu nhập thấp hơn. Sản phẩm BHXH dành cho nhóm lao 

động tự làm này cũng cần được thiết kế để cho phù hợp với năng lực, cách thức 

chi trả hoặc đồng chi trả của họ.  
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IV. DỰ BÁO VỀ ĐỘ PHỦ BHXH VÀ MỞ RỘNG LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC 

Với tốc độ tăng trưởng dân số và cơ cấu dân số, lao động như hiện nay, dự 

báo tổng số người trong độ tuổi lao động có việc làm sẽ ở mức 51.1 triệu vào 

năm 2025 và 54.1 triệu vào năm 2030. 

Hình 7: Dự báo tổng số người lao động trong độ tuổi có việc làm và tỷ 

lệ tham gia BHXH (triệu người) 

 

Nguồn: Xây dựng bởi chuyên gia trên cơ sở dữ liệu thu thập từ Tổng Cục 

Thống kê, Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam và các nguồn khác 

Với các biện pháp quyết liệt nhằm điều chỉnh các quy định pháp luật, nâng 

cao tính tuân thủ của các quy định pháp luật về BHXH, các biện pháp về thị 

trường, kinh tế, dự báo sẽ có khoảng 23 triệu người tham gia BHXH vào năm 

2025 và 32,4 triệu người vào năm 2030.  
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Bảng 2:  Dự báo lao động trong độ tuổi lao động theo loại hình lao động 

(nghìn người) 

  2020 2023 2025 2028 2030 

Lao động trong 

biên chế, hưởng 

lương NSNN 

2,025.8 1,906.67 1,831.16 1,723.48 1,655.23 

Lao động trong 

các DN đăng ký 
15,151.6 16,079.00 16,728.59 17,752.51 18,469.72 

Lao động trong 

các HTX 
180.0 185.45 189.18 194.91 198.83 

Hộ kinh doanh 

cá thể phi nông 

nghiệp 

8,711.8 9,658.93 10,346.89 11,471.78 12,288.85 

Lao động trên 

nền tảng công 

nghệ hoặc tự 

làm trình độ và 

kỹ năng nghề 

cao  

500.0 760.44 1,005.68 1,529.51 2,022.78 

Lao động đi 

làm việc tại 

nước ngoài 

650.0 679.69 700.23 732.22 754.35 

LĐ tại các hộ 

nông lâm ngư 

nghiệp, giúp 

việc hộ gia đình 

và lao động tự 

do khác  

21,080.8 20,700.59 20,314.86 19,480.37 18,707.67 

Tổng số 48,300.0 49,970.76 51,116.59 52,884.78 54,097.43 

Nguồn: Xây dựng bởi chuyên gia trên cơ sở dữ liệu thu thập từ Tổng Cục 

Thống kê, Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam và các nguồn khác 
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Trong số đó, số lượng người tham gia BHXH bắt buộc sẽ chiếm phần lớn. 

Dự báo số người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện sẽ lần lượt là 21 

triệu và 2 triệu vào năm 2025. Con số này sẽ lần lượt là 29 triệu và 3,4 triệu vào 

năm 2030. Với sự tăng trưởng về số lượng người tham gia BHXH như dự báo, 

khoảng cách giữa số lượng người lao động không tham gia và có tham gia 

BHXH sẽ được thu hẹp đáng kể vào năm 2030 so với hiện nay.  

Hình 8: Dự báo số lượng người tham gia BHXH bắt buộc tự nguyện 

(triệu người)* 

 

Nguồn: Xây dựng bởi chuyên gia trên cơ sở dữ liệu thu thập từ Tổng Cục 

Thống kê, Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam và các nguồn khác 

* Số lượng người tham gia BHXH tự nguyện theo hình là khoảng 1.6 triệu 

vào năm 2023 là do giả định một số đối tượng như chủ hộ và lao động trong hộ 

kinh doanh cá thể, lao động tự làm có trình độ, kỹ năng cao, đối tác của các 

hãng công nghệ.… bắt đầu được coi là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và 

được tính vào đối tượng này. Do vậy tốc độ tăng của những người tham gia 

BHXH tự nguyện có thể chậm lại, nhưng được bù đắp bằng tốc độ tăng nhanh 

hơn của những người tham gia BHXH bắt buộc.  

Trong bối cảnh số lượng người lao động trong khu vực hưởng lương từ 

NSNN sẽ suy giảm, sự gia tăng về số lượng người tham gia BHXH sẽ chủ yếu 

đến từ sự mở rộng của khu vực doanh nghiệp được đăng ký chính thức, việc yêu 

cầu các đối tượng là chủ cơ sở SXKD phi nông nghiệp trở thành đối tượng tham 

gia BHXH bắt buộc. Đặc biệt các yêu cầu bắt buộc và chặt chẽ đối với đối tượng 

lao động tự làm có trình độ, kỹ năng nghề cao và là đối tác các công ty và nền 

tảng công nghệ tham gia BHXH sẽ đóng góp rất lớn vào việc mở rộng tỷ lệ bao 
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phủ BHXH do nhóm đối tượng này được kỳ vọng sẽ tăng mạnh về số lượng 

trong thập niên tới cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số và kỹ 

thuật số. Đồng thời, sự gia tăng mạnh mẽ của các đối tượng tham gia BHXH qua 

các biện pháp cải tiến sản phẩm, tuyên truyền vận động cũng sẽ đóng góp nhiều 

vào sự mở rộng độ bao phủ của BHXH trong thập niên tới.  

Mức tăng về độ bao phủ BHXH với sự đóng góp của cả BHXH bắt buộc và 

BHXH tự nguyện sẽ đưa độ bao phủ BHXH trong tổng số lao động trong độ tuổi 

lao động có việc làm lên 60% như Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và Nghị 

quyết 28 của Ban Chấp hành TW Đảng đã đề ra.  

Hình 9: Dự báo tỷ lệ người lao động trong độ tuổi có việc làm và có 

tham gia BHXH (%) 

 

Nguồn: Xây dựng bởi chuyên gia trên cơ sở dữ liệu thu thập từ Tổng Cục 

Thống kê, Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam và các nguồn khác 

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện sẽ nhận được sự hỗ trợ từ NSNN. 

Theo quy định hiện hành, mức hỗ trợ từ NSNN đối với các trường hợp tham gia 

BHXH tự nguyện là 15.400 đồng/tháng đối với người tham gia không thuộc hộ 

nghèo và cận nghèo, 38.500 đồng/tháng đối với người thuộc hộ cận nghèo và 

46.200 đồng/tháng đối với người thuộc hộ nghèo. Thời gian người tham gia 

BHXH tự nguyện được nhận hỗ trợ tối đa trong vòng 10 năm từ NSNN.  

Dự báo với tốc độ tăng về đối tượng tham gia BHXH tự nguyện như trên, 

nhu cầu chi từ NSNN cho mục đích hỗ trợ BHXH tự nguyện sẽ tăng từ mức 

136,7 tỷ vào năm 2020 lên 248 tỷ vào năm 2025 và 456 tỷ vào năm 2030. Với 

tốc độ tăng thu và chi NSNN hiện nay, mức chi chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với 

tổng chi NSNN vào hai thời điểm này. Dự báo thu từ BHXH tự nguyện sẽ đạt 

mức hơn 7,2 ngàn tỷ đồng vào năm 2025 và hơn 13,2 ngàn tỷ đồng vào năm 
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2030. Khoản chi hỗ trợ từ NSNN rõ ràng là một đòn bẩy cần thiết để đạt được 

mức tham gia và đóng góp này.  

Lợi ích lớn nhất từ khoản hỗ trợ từ NSNN này là sẽ có khoảng 2 triệu 

người tham gia BHXH tự nguyện vào năm 2025 và 3.4 triệu người vào năm 

2030 (không tính số người đáng lẽ ra đã tham gia BHXH tự nguyện vào thời 

điểm đó sẽ trở thành đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo các thay đổi pháp 

luật dự kiến về BHXH), góp phần thực hiện mục tiêu 60% lực lượng lao động 

trong độ tuổi có việc làm có tham gia BHXH. Điều này ngoài ý nghĩa rất lớn về 

an sinh xã hội, nó còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc góp phần nâng 

cao tính chính thức của lao động phi chính thức và thu hẹp lao động phi chính 

thức. Nếu mục tiêu này đạt được, đây là một cơ hội rõ ràng để nâng tỷ lệ lao 

động chính thức lên tới 60% vào năm 2030, đưa tỷ lệ lao động phi chính thức 

xuống mức 40% hoặc thấp hơn. 

Hình 10: Dự báo chi NSNN để hỗ trợ BHXH tự nguyện và thu từ 

BHXH tự nguyện của BHXH Việt Nam (tỷ đồng) 

 

Nguồn: Xây dựng bởi chuyên gia trên cơ sở dữ liệu thu thập từ Tổng Cục 

Thống kê, Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam và các nguồn khác 

V. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC  

1. Mục tiêu cụ thể đối với từng nhóm người lao động 

Việc mở rộng lao động chính thức phụ thuộc vào việc thực hiện được tiêu 

chí đầu tiên đó là mở rộng độ tham gia BHXH của người lao đông. Để đạt được 

mục tiêu tổng thể là số người lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 45% 

vào năm 2045 và 60% vào năm 2030, mức độ tham gia BHXH của các đối 

tượng lao động theo vị trí việc làm phải đạt được các mức dự báo như sau:   
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Bảng 3:  Mục tiêu về bao phủ BHXH theo từng nhóm đối tượng để đạt 

mục tiêu tổng thể theo Nghị quyết 28 (%) 
 

2020 2025 2030 

Lao động trong biên chế, hưởng lương 

NSNN 
100% 100% 100% 

Lao động trong các doanh nghiệp đăng ký 86% 93.5% 100% 

Lao động trong các HTX 22% 37% 70% 

Hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 6% 23% 50% 

Lao động trên nền tảng công nghệ hoặc tự 

làm trình độ và kỹ năng nghề cao 
2% 100% 100% 

Lao động đi làm việc tại nước ngoài 1% 16% 30% 

LĐ tại các hộ nông lâm ngư nghiệp, giúp 

việc hộ gia đình và lao động tự do khác 
5% 10% 20% 

Nguồn: Xây dựng bởi chuyên gia trên cơ sở dữ liệu thu thập từ Tổng Cục 

Thống kê, Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam và các nguồn khác 

Để đạt được các mục tiêu này cần thực hiện quyết liệt các chính sách, giải 

pháp đề xuất dưới đây.   

2. Các chính sách nhằm mở rộng BHXH và lao động chính thức 

2.1. Giải pháp và nguyên tắc chung 

BHXH là một trụ cột của an sinh xã hội và là một trong những nét cơ bản, 

đặc trưng của nền kinh tế thị trượng định hướng XHCN. BHXH ngoài quyền lợi 

mà còn là trách nhiệm của người tham gia đối với chính bản thân mình cũng như 

đối với bên thứ ba và đối với xã hội, và là điều kiện để tham gia thị trường lao 

động. Do vậy, tương tự như nghĩa vụ thuế, BHXH cần được coi là nghĩa vụ đối 

với người lao động và người sử dụng lao động. Việc tham gia BHXH cần được 

coi là yếu tố bắt buộc với bất kỳ người lao động nào khi có thu nhập. Những 

người có thu nhập thì sẽ cần thực hiện nghĩa vụ tham gia BHXH song song cùng 

với nghĩa vụ thuế. 

Đối với nhiều ngành nghề hay vị thế việc làm, việc tham gia BHXH là điều 

kiện để tham gia hành nghề, tham gia kinh doanh và gia nhập thị trường lao 
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động, đặc biệt là  đối với một số nhóm lao động phi chính thức có thu nhập đủ 

khả năng chi trả BHXH hoặc đồng chi trả cho BHXH. Đối với nhóm lao động tự 

làm, đặc biệt là lao động tự làm là đối tác kinh doanh của các hãng, nền tảng 

công nghệ hay người lao động có trình độ, kỹ năng nghề cao, tham gia BHXH là 

điều kiện bắt buộc khi tham gia ký kết các hợp đồng công việc, hợp đồng việc 

làm bất kể là ngắn hạn hay dài hạn, hợp đồng thuê khoán, hợp đồng chuyên gia. 

Đối với các doanh nghiệp, các hợp đồng này sẽ không được coi là hiệu lực và 

chi chí thuê khoán sẽ không được coi là chi phí hợp lý hợp lệ để khấu trừ thuế 

nếu người lao động được thuê không cung cấp số BHXH trong HĐ và bằng 

chứng tham gia BHXH khi ký hợp đồng.  

Cần thừa nhận một thực tế là sẽ có một bộ phần người lao động ngày càng lớn 

sẽ không bao giờ có quan hệ lao động được thể hiện qua hình thức hợp đồng lao 

động có tính ổn định, dài hạn. Những người lao động tự là có trình độ, kỹ năng nghề 

cao, lao động trên các nền tảng công nghệ sẽ ngày càng đông đảo về số lượng.  Do 

vậy, cách tiếp cận về lao động phi chính thức cần cũng cần được thay đổi theo hướng 

là áp dụng các biện pháp để người lao động tham gia BHXH và bảo vệ quyền của họ 

mà không cần áp dụng tiêu chí là họ phải có hợp đồng lao động. Hay nói cách khác 

là chính thức hóa lao động phi chính thức bằng  biện pháp tham gia BHXH và bảo vệ 

quyền của người lao động mà không cần phải chuyển người lao động vào khu vực 

kinh tế chính thức hay phải có điều kiện lao động để làm điều kiện đầu tiên để chính 

thức hóa lao động phi chính thức.     

Đổi mới tư duy của BHXH để đổi mới các chế độ BHXH bắt buộc và tự 

nguyện hiện nay. Cách tiếp cận của BHXH tiếp tục cần được đẩy mạnh theo hướng 

phục vụ người tham gia BHXH (bao gồm cả người lao động và người sử dụng lao 

động) với các sản phẩm, chế độ lợi ích phù hợp hơn, hấp dẫn hơn và đa dạng hơn. 

Đổi mới tư duy, cách thức phục vụ, chế độ BHXH, sản phẩm và dịch vụ BHXH sẽ là 

nền tảng để mở rộng mức độ tham gia BHXH tự nguyện và bắt buộc. 

Các nỗ lực giữ người đã tham gia tiếp tục tham gia, hạn chế lượng người 

rời bỏ hệ thống có ý nghĩa quan trọng tương đương với thu hút người lao động 

tham gia mới. Hạn chế người lao động rời bỏ hệ thống không chỉ đến từ những 

thay đổi về quy định pháp luật mà còn đến từ các biện pháp nhằm nâng cao lợi 

ích, chế độ thụ hưởng, tính hấp dẫn của các hình thức BHXH bắt buộc và tự 

nguyện dành cho người lao động.   
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Các đối tượng có thu nhập thấp, đối tượng bảo trợ xã hội, lao động tự làm 

thu nhập thấp tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ để tham gia BHXH tự nguyện. 

Điều này góp phần đóng góp cho việc mở rộng diện tham gia BHXH, nâng cao 

tính chính thức của những người lao động tự làm và giúp họ tham gia thị trường 

lao động với vị thế được bảo vệ tốt hơn bởi lưới an sinh xã hội.  

Mở rộng lao động chính thức, mở rộng BHXH còn đòi hỏi sự vào cuộc của 

các luật khác như Luật Thuế, Luật Doanh nghiệp và một số luật chuyên ngành 

khác. Cách thức tiếp cận để mở rộng lao động chính thức do vậy cần theo 

nguyên tắc có tính hệ thống và cần có sự vào cuộc của nhiều bộ, ngành cũng 

như các văn bản pháp luật của nhiều ngành khác.   

2.2. Các giải pháp về pháp luật và thủ tục hành chính 

Thực hiện nghiêm túc hơn các quy định của Luật BHXH nhằm nâng cao 

tính tuân thủ của các đối tượng hiện đang thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt 

buộc hiện nay. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cũng như thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BHXH. 

Trên nguyên tắc người lao động và người sử dụng lao động có quyền lợi và 

trách nhiệm tham gia BHXH như trách nhiệm đối với thuế, người lao động và 

người sử dụng lao động sẽ thực hiện quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH 

đồng thời với nghĩa vụ thuế.  

Như vậy, những người có thu nhập và có khả năng chi trả trên cơ sở 

ngưỡng thu nhập chịu thuế thu nhập hiện nay, sẽ trở thành đối tượng phải tham 

gia BHXH bắt buộc. Như vậy, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ bao gồm 

(i) chủ hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp; (ii) người quản lý doanh nghiệp, 

người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương;  

Sửa đổi các quy định pháp luật nhằm áp dụng nguyên tắc tham gia BHXH 

là điều kiện bắt buộc để tham gia thị trường lao động đối với người lao động tự 

làm có trình độ và kỹ năng nghề cao, tự làm theo chế độ linh hoạt có khả năng 

chi trả BHXH, những người tham gia trong nền kinh tế chia sẻ phát sinh các 

quan hệ lao động mới không có hợp đồng lao động, các đối tác kinh doanh của 

các nền tảng công nghệ hay các hãng công nghệ cũng đồng thời phải thực hiện 

trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc. Quy định pháp luật sẽ được điều chỉnh 

theo hướng những người lao động tự làm hay đối tác kinh doanh thuộc đối 

tượng này phải cung cấp được số BHXH có hiệu lực và hiện trạng đang tham gia 
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BHXH khi ký hợp đồng công việc ngắn hạn, hợp đồng chuyên gia, hợp đồng 

biểu diễn, hợp đồng đối tác kinh doanh khi ký hợp đồng với các cơ quan Nhà 

nước, các doanh nghiệp được đăng ký chính thức, các hộ kinh doanh cá thể có 

đăng ký chính thức.  

Luật Thuế, Luật BHXH, Luật Hợp đồng và các quy định liên quan về hợp 

đồng cần được được điều chỉnh để gắn công tác quản lý thuế với công tác quản 

lý về BHXH, và việc ký kết HĐ chuyên gia, hợp đồng công việc, hợp đồng biểu 

diễn, hợp đồng đối tác kinh doanh với lao động tự làm cần phải thỏa mãn điều 

kiện về người lao động tham gia BHXH, hay có bằng chứng về mã số BHXH 

đang có hiệu lực hay người lao động đang có đóng góp BHXH. 

Luật Doanh nghiệp và các luật thuế có liên quan được sửa đổi để cải cách 

loại hình “doanh nghiệp tư nhân” nhằm phản ánh chính xác và phù hợp hơn bản 

chất “doanh nghiệp một chủ hay doanh  nghiệp cá thể” và các quy định liên 

quan tới loại hình doanh nghiệp này, giảm bớt chi phí tuân thủ pháp luật đối với 

loại hình doanh  nghiệp này, cũng như phân quyền việc đăng ký loại hình doanh 

nghiệp này xuống cấp quận huyện. Qua đó sẽ khuyến khích người dân đăng ký 

kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp này thay vì đăng ký theo hình thức hộ 

kinh doanh như hiện nay. Điều này sẽ có tác động rất lớn tới mở rộng khu vực 

kinh tế chính thức cũng như việc làm chính thức trong thời gian tới.    

2.3. Giải pháp thị trường và kỹ thuật 

Đổi mới, đa dạng hóa chế độ, sản phẩm BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện 

cho phù hợp với năng lực chi trả, cách thức chi trả, thời gian đóng, hưởng, 

quyền lợi hưởng để tăng tính hấp dẫn đối với người tham gia BHXH, bao gồm 

cả những người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện. Quá 

trình đổi mới, đa dạng hóa này cần cân nhắc áp dụng tỷ lệ hưởng hưu trí được 

giảm bớt đối với những người lao động có 15 năm hoặc 10 năm đóng góp hoặc 

làm việc trên cơ sở tham khảo Công ước về An sinh Xã hội (các tiêu chuẩn tối 

thiểu) năm 1952 (No. 102) và Công ước về các chế độ Mất sức lao động, Hưu trí 

và Tử tuất, năm 1967 (No. 128) của ILO. 

Những đổi mới về sản phẩm BHXH bắt buộc và tự nguyện sẽ là những yếu 

tố quyết định làm tăng tính hấp dẫn của sản phẩm để thuyết phục người lao động 

tham gia, đồng thời thuyết phục người đã tham gia tiếp tục tham gia, hạn chế 

hiện tượng rời bỏ hệ thống hay rút BHXH một lần. 
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Cải tiến công nghệ quản lý tài khoản BHXH của người tham gia BHXH 

nhằm tăng tính minh bạch thông tin, khả năng tiếp cận tới các thông tin về sổ 

BHXH điện tử hay tài khoản đóng, hưởng của những người tham gia BHXH. 

Đối với những người tham gia BHXH, đặc biệt là tham gia theo hình thức tự 

nguyện, việc tiếp cận được các thông tin cập nhật về tài khoản BHXH hay một 

tài sản phúc lợi, tài chính này có ý nghĩa quan trọng đối với quyết định họ tham 

gia BHXH và duy trì việc tham gia trong thời giạn lâu dài.  

Thể chế hóa cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH trong 

giám sát công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Gắn công tác 

quản lý thuế với công tác quản lý về BHXH.  

Phát huy sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư để gắn việc sử dụng dữ liệu dân cư, 

gắn mã số công dân với mã số BHXH, phục vụ cho công tác tham gia bảo hiểm 

xã hội, đặc biệt là các thủ tục tham gia, đóng BHXH và hưởng chế độ từ BHXH.  

Tăng sự hỗ trợ đóng BHXH của Nhà nước đối với người tham gia BHXH 

tự nguyện sẽ giảm bớt sự khác biệt giữa BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện 

cũng như tăng sức hấp dẫn của chính sách BHXH dành cho nhóm lao động phi 

chính thức, như nhằm mở rộng các chế độ thai sản, nuôi con nhỏ trong BHXH 

tự nguyện. Mức hỗ trợ của Nhà nước có khác biệt với năng lực tài chính của các 

nhóm lao động phi chính thức và được cân đối trên khả năng chi trả chung của 

NSNN và ưu tiên mức hỗ trợ cao hơn cho các nhóm lao động phí chính thức 

thuộc diện nghèo và cận nghèo hoặc nhóm yếu thế.  
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BÀI HỌC VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG QUA ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN 

ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
 

I. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM QUA TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI 

DỊCH COVID-19 

Theo thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh có 286.336 doanh nghiệp8 và 

465.348 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động với 4.729.917 lao động 

làm việc trong các thành phần kinh tế, trong đó lao động nữ là 2.162.785 người. 

Số người làm việc trong khu vực phi chính thức khá lớn, chiếm gần 1/3 số lao 

động tham gia hoạt động kinh tế. So với cả nước, số lượng doanh nghiệp và 

lực lượng lao động tham gia làm việc trong các thành phần kinh tế trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh đông nhất cả nước9. 

1. Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua các cấp độ giãn cách xã hội khác 

nhau: Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 10/CT-UBND và Chỉ thị 16/CT-TTg để 

kiểm soát dịch COVID-19 và làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 đã gây tác 

động lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình việc làm của 

người lao động, nhất là nhóm lao động tự do, lao động nhập cư. Với các biện 

pháp kiểm soát dịch, các cơ sở kinh doanh cá thể, xí nghiệp, nhà máy phải 

đảm bảo yêu cầu an toàn thời gian qua đã ảnh hưởng đến hàng triệu người lao 

động của Thành phố Hồ Chí Minh bị ngừng việc, cắt giảm việc làm hoặc chấm 

dứt hợp đồng lao động nên ảnh hưởng đến thu nhập, sinh kế và đảm bảo cuộc 

sống hàng ngày. Đối tượng bị ảnh hưởng rõ nét nhất là lao động khu vực phi 

chính thức (lao động tự do), hoặc lao động làm việc trong một số ngành nghề 

như du lịch, vận tải hành khách, giải trí, nghệ thuật, dịch vụ phục vụ cá 

nhân… phải ngừng các hoạt động tạo ra thu nhập để thực hiện các quy định 

phòng, chống dịch trong khoảng thời gian dài. 

- Tác động trực tiếp của đại dịch COVID-19 đến lao động - việc làm có 

thể thấy rõ nét qua việc giảm thời gian làm việc, giảm lương/thu nhập, ngừng 

việc, mất việc làm, năng suất lao động giảm, chuyển đổi khu vực làm việc từ 

chính thức sang phi chính thức (dịch chuyển việc làm để thích ứng với tình 

hình), gia tăng bất bình đẳng xã hội, bình đẳng giới (người lao động dễ rơi 

 
8 Trong đó có trên 92% doanh nghiệp có quy mô lao động nhỏ và siêu nhỏ 
9 Nguồn Niên giám thống kê năm 2020: Số lượng DN chiếm 42,8%, số lao động chiếm 31,2% so với cả nước 
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vào chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo do giảm thu nhập; lao động nữ phải ở nhà 

làm việc nhà, trông con khi các trường học chưa mở cửa trở lại,…). Dịch 

bệnh kéo dài trong khoảng thời gian hơn 4 tháng không chỉ tác động đến tình 

trạng việc làm mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động; nỗi lo mất 

việc làm cùng với việc nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc nếu không 

đảm bảo các quy định phòng, chống dịch tại nơi sản xuất kinh doanh.  

- Qua số liệu thống kê từ công tác triển khai các chính sách hỗ trợ người 

lao động bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19, cho thấy tác động của dịch bệnh 

trong thời gian Thành phố thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đến lực 

lượng lao động như sau: Số lao động làm việc trong các loại hình doanh 

nghiệp ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng 

lương do đại dịch COVID-19 là 545.378 người tại 31.382 doanh nghiệp10, 

chiếm 18,43% tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp (số liệu này 

chưa tính đến số lao động tạm ngừng việc nhưng vẫn được các doanh nghiệp 

hỗ trợ tiền lương và tham gia bảo hiểm xã hội); Lao động làm việc trong lĩnh 

vực giáo dục là 10.711 người, gồm giáo viên, nhân viên11; Số lao động bị mất 

việc làm có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quý 3 năm 2021 là 

41.739 người; Số người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, lao 

động gặp khó khăn bị mất việc làm (lao động tự do) là 1.021.949 người; 

Thương nhân tại các chợ truyền thống (có điểm kinh doanh, quầy hàng, sạp 

hàng, ki ốt, cửa hàng được bố trí trong phạm vi chợ) là 21.335 điểm kinh 

doanh và 23.363 hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, còn có số lao động nghỉ việc ở 

nhà do nằm trong khu vực phong tỏa, cách ly hoặc doanh nghiệp không triển 

khai thực hiện bố trí phương án làm việc 3 tại chỗ, một cung đường hai điểm 

đến được doanh nghiệp hỗ trợ lương cơ bản để duy trì đến khi Thành phố Hồ 

Chí Minh cho phép hoạt động trở lại12. 

2. Đợt bùng phát dịch lần thứ 4 với các đợt giãn cách đã ảnh hưởng lớn 

đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tác động tiêu cực 

đến sự phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố Hồ Chí Minh, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người công nhân, lao động nghèo. 

 
10 Số liệu của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố xác nhận tạm hoãn tham gia bảo hiểm xã hội đến ngày 02 

tháng 11 năm2021. 
11 Theo số liệu thống kê về tình hình hỗ trợ người lao động của Sở Giáo dục và Đào tạo tính đến ngày 05 tháng 8 

năm 2021. 
12 VD điển hình là Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam đã cho gần 55.000 công nhân tạm ngừng việc có hỗ trợ 

lương và quay trở lại hoạt động sau ngày 15 tháng 10. 
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Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các doanh nghiệp vẫn cố gắng 

duy trì hoạt động sản xuất và đáp ứng các điều kiện an toàn phòng, chống 

dịch thông qua việc thay đổi phương thức hoạt động theo hướng thực hiện 

phương án 3 tại chỗ, một cung đường hai điểm đến để đảm bảo hạn chế việc 

phát sinh các trường hợp lây, nhiễm do Covid-19 từ bên ngoài đi vào nhà 

máy. Tuy nhiên, số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hoạt động sản xuất (nhất là 

doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có sử dụng đông lao động không đòi hỏi tay 

nghề cao) duy trì theo phương thức làm việc mới gặp nhiều khó khăn khi thực 

hiện trong thời gian dài do người lao động và doanh nghiệp chưa có nhiều 

thời gian để chuẩn bị cho phương thức làm việc trong tình hình mới để vừa 

duy trì lực lượng lao động, bảo đảm sức khỏe, an toàn lao động để tránh nguy 

cơ lây nhiễm chéo trong môi trường lao động, vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp. Việc vừa sản xuất vừa đảm bảo các quy định về 

phòng, chống dịch cũng có những khó khăn nhất định đối với các doanh nghiệp 

như: một số doanh nghiệp có quy mô lao động trên 2.000 người trở lên rất khó 

khăn trong việc bố trí nơi ăn nghỉ cho người lao động khi thực hiện phương 

châm làm việc an toàn “3 tại chỗ”, khi đa số diện tích mặt bằng nhà xưởng đều 

phục vụ cho hoạt động sản xuất, hoặc tốn kém chi phí thuê mướn khách sạn, ký 

túc xá, phương tiện vận chuyển cho người lao động khi thực hiện phương án 

“một cung đường hai địa điểm”; Phát sinh các chi phí cho công tác phòng chống 

dịch như vật phẩm y tế, chi phí xét nghiệm tầm soát hiện covid-19; tâm lý của 

người lao động không thoải mái khi phải thực hiện phương án làm việc 3 tại chỗ 

một thời gian dài. 

 Đối với người lao động làm việc trong khu vực phi chính thức, do 

những áp lực quá lớn về sinh kế từ các đợt phong toả cùng với điều kiện sinh 

hoạt rất hạn chế thì sức ép về tâm lý là rất lớn, tình trạng người lao động 

ngoại tỉnh rời thành phố lớn, trung tâm công nghiệp về các vùng quê diễn ra 

từ trước và sau thời điểm mở cửa trở lại với mong muốn ổn định cuộc sống 

nơi quê nhà hoặc một số người về quê để ổn định tâm lý, sau đó sẽ có quyết 

định quay trở lại. Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê vào ngày 12 

tháng 10 năm 2021, cho thấy có 292.000 người về từ Thành phố Hồ Chí 

Minh; số người trở về quê thông qua việc các tỉnh phối hợp với Thành phố tổ 

chức đón người dân của các tỉnh là 31.279 người bằng các phương tiện vận 

chuyển như; xe khách, máy bay, tàu hỏa. Điều này cho thấy phép thử của dịch 
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bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người lao động dẫn đến việc trụ 

lại của một số không nhỏ người lao động tỉnh đã từng gắn bó với Thành phố 

Hồ Chí Minh một thời gian dài là quyết định không đơn giản.  

 Các nguyên nhân dẫn đến người lao động quay về quê khi Thành phố 

Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội: (1) Người lao động làm việc trong 

khu vực phi chính thức, khi thực hiện giãn cách xã hội trên toàn Thành phố 

Hồ Chí Minh sẽ ảnh hưởng đến công việc và không có thu nhập trong khi 

phải lo gánh nặng chi phí nhà trọ, sinh hoạt phí cho bản thân và người thân; 

(2) Một người lao động phải lo cho nhiều người phụ thuộc (gửi tiền về quê 

cho người thân, nuôi dưỡng các thành viên trong gia đình), vì vậy không có 

nguồn tích lũy chi tiêu cho sinh hoạt khi mất thu nhập tạm thời trong thời 

gian ngừng việc; (3) Tâm lý e sợ tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh khi 

sống trong môi trường chật hẹp, không an toàn; (4) Việc không hiểu rõ các 

chính sách và chủ trương của địa phương đối với người lao động cũng như 

với doanh nghiệp cũng khiến cho người lao động không có thông tin làm cơ 

sở cho các quyết định liên quan đến việc lựa chọn ở lại làm việc hay trở về 

địa phương; (5) Một số doanh nghiệp chưa quan tâm đến các chính sách phúc 

lợi, đãi ngộ đối với người lao động, năng lực tài chính yếu, không hỗ trợ được 

cho người lao động khi tạm ngừng hoạt động; (6) Chính sách hỗ trợ của nhà 

nước có giới hạn, chỉ đảm bảo đời sống thiết yếu cho người lao động trong 

ngắn hạn và tập trung một số đối tượng (chưa có hỗ trợ cho người lao động có 

con trong độ tuổi từ 7 - 17 tuổi). 

 3. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu 

nới lỏng giãn cách xã hội, các doanh nghiệp có quy mô lao động đông vẫn 

chưa hoạt động hết công suất và rất thận trọng khi tăng quy mô lao động để 

đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt 

động tại thời điểm đó chiếm 60%. Đến tháng 11 tháng 2021, có trên 80% 

doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động với quy mô lao động sử dụng cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh từ 80%-90% tổng số lao động. Các doanh nghiệp 

trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao quay trở lại hoạt 

động trên 95% và số lao động hiện đang làm việc là 273.066 người. Số người 

lao động quay trở lại làm việc thông qua việc tham gia bảo hiểm xã hội gia 

tăng trở lại. Tại thời điểm tháng 6 năm 2021, theo số liệu của cơ quan Bảo 

hiểm xã hội, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp có tham gia bảo 
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hiểm xã hội là 2.327.894 người; đến thời điểm tháng 9/2021, số lao động làm 

việc có tham gia bảo hiểm xã hội là 1.913.719 người, giảm 414.175 người so 

với thời điểm tháng 6 năm 2021; đến tháng 4/2022, số lao động có tham gia 

bảo hiểm xã hội là 2.307.282 người, tăng 393.563 so với tháng 9/2021. 

- Ngoài ra, các hoạt động kinh tế cá thể ở khu vực phi chính thức cũng dần 

quay trở lại trong trạng thái bình thường mới, một số hoạt động thương mại dịch vụ 

phục vụ cá nhân (dịch vụ ăn uống, chăm sóc sắc đẹp, xe ôm công nghệ, bán vé số, 

…) được phép hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngưng đã tác động tích cực đến 

tình trạng việc làm của người lao động trong khu vực này. 

 4. Trong quý I năm 2022, kinh tế Thành phố ghi nhận nhiều tín hiệu 

phục hồi tích cực, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố 

(GRDP) tăng 1,88% so với cùng kỳ, trong khi thời gian liền kề trước đó là quý 

IV năm 2021 bị giảm sâu 11,64%. Các khu vực đạt tăng trưởng tốt như: Dịch vụ 

tăng 2,87%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,04%, tổng kim ngạch xuất khẩu 

hàng hóa tăng 3,5%...Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm 2022, trên địa 

bàn thành phố có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay lại hoạt động 

sản xuất, kinh doanh trong quý 1/2022 đạt cao nhất trong so với cùng kỳ 3 năm 

gần đây; Có 9.150 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, 6.248 doanh 

nghiệp hoạt động trở lại. Trên 98% các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố đã 

mở cửa nhà máy, phân xưởng sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, không bị 

đứt gãy, các cấp chính quyền chú trọng đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời 

tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến trình phục hồi sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI 

DÂN, DOANH NGHIỆP BỊ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 

 1. Khi dịch bệnh diễn ra, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng 

triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội để kịp thời giải quyết các khó khăn 

trước mắt của người dân, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tác động như người 

lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động tự do làm công việc giản 

đơn, công nhân từ các tỉnh đến làm việc,… Trên cơ sở triển khai thực hiện 

chính sách hỗ trợ của Trung ương (Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 

116/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ), của Thành phố Hồ 

Chí Minh (Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 97/NQ-HĐND 
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của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) về các chính sách hỗ trợ cho 

người dân cũng như doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19, số đối 

tượng được hỗ trợ, cụ thể: 

 - Hỗ trợ gạo theo nguồn phân bổ của Chính phủ đến người dân gặp 

khó khăn (71.104,950 tấn gạo, hỗ trợ cho 4.740.330 người). 

 - Hỗ trợ cho người dân, người lao động gặp khó khăn: số người nhận 

hỗ trợ là 8.711.020 người với số tiền: 10.489,464 tỷ đồng13.  

 - Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách giảm mức đóng bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và 

tử tuất; vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất (theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP): số doanh nghiệp hỗ trợ là 101.706 doanh nghiệp 

với số tiền 1.549,615 tỷ đồng6.  

 - Hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo Nghị quyết 

số 116/NQ-TTg14): số lao động nhận hỗ trợ là 1.613.438 người tại 45.594 

doanh nghiệp, với số tiền là 3.905 tỷ đồng. 

 2. Chính sách an sinh của Thành phố Hồ Chí Minh đã cố gắng bao phủ 

đến cả người nhập cư theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong 

dịch bệnh. Trong quá trình thực hiện, Thành phố Hồ Chí Minh luôn lắng nghe 

ý kiến phản ánh của người dân và kiến nghị của địa phương, cơ sở để từng 

bước hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh; đã 

vận dụng, kết hợp nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn lực Nhà nước và các 

nguồn lực xã hội hóa khác để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng 

của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những 

mặt đạt được, vẫn còn các tồn tại trong quá trình thực hiện như:  

  - Dịch bệnh chuyển biến nhanh, thời gian giãn cách xã hội kéo dài; 

người dân đã khó khăn ngày càng khó khăn hơn do mất việc làm, không có 

thu nhập. Do đó, đối tượng chăm lo ngày càng mở rộng, cần có thời gian rà 

soát kỹ để không bỏ sót bất kỳ ai có hoàn cảnh khó khăn hoặc chi không đúng 

đối tượng. Nhiệm vụ ngày càng nặng nề dẫn đến một số địa phương không đủ 

nguồn nhân lực để kiểm tra, rà soát, cập nhật, thẩm định và tổ chức chi hỗ trợ 

cho người dân; dịch bệnh COVID-19 luôn “rình rập” cán bộ ở cơ sở, nhiều 

 
13 Tính đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. 
14 Tính đến ngày 02 tháng 11 năm 2021. 



67 

cán bộ bị nhiễm bệnh, có trường hợp dẫn đến tử vong, phải giao cho cán bộ 

mới, nên làm giảm động lực thực hiện công tác an sinh xã hội, việc thực hiện 

nhiệm vụ không liên tục cũng ảnh hưởng phần nào đến kết quả thực hiện. 

 - Công tác tổ chức thực hiện tại một số địa phương còn lúng túng, tiến 

độ giải ngân còn chậm, công tác phối hợp kiểm tra, rà soát, cập nhật đối 

tượng chưa đầy đủ, phê duyệt chưa kịp thời; công tác thông tin tuyên truyền 

chưa được chú trọng; còn một bộ phận người dân chưa nắm rõ chính sách, 

còn thắc mắc nhiều; một số đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động gây mất an 

ninh trật tự trên địa bàn.    

 - Các chính sách hỗ trợ của Thành phố và Trung ương chưa thể đảm 

bảo cuộc sống trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách nhiều tháng; một số 

trường hợp bị bỏ sót do cán bộ địa phương không nắm bắt tình hình thực tế 

tại địa bàn, nhất là khu vực nhà trọ, nhà lưu trú có nhiều lao động ngoại tỉnh 

sinh sống làm việc trong khu vực phi chính thức.  

 - Công tác hỗ trợ còn chậm do rơi vào các trường hợp đang bị cách ly 

tập trung, người đang điều trị tại cơ sở chữa bệnh và một bộ phận đã rời 

Thành phố Hồ Chí Minh về quê. 

- Công tác thu thập thông tin đối tượng cần trợ giúp để triển khai các gói 

hỗ trợ an sinh xã hội thực hiện trong thời gian ngắn với số lượng lớn chưa 

khoa học, dẫn đến một bộ phận nhỏ người dân trục lợi, khai báo ở nhiều nơi 

để hưởng chính sách hỗ trợ chưa được phát hiện kịp thời do khó kiểm soát, 

đối chiếu  thông tin khi người dân cung cấp thông tin cá nhân không chính 

xác; hoặc các trường hợp làm việc hoặc hưởng trợ cấp xã hội ở các tỉnh lân 

cận không thể phát hiện do không có trong cơ sở dữ liệu của bảo hiểm xã hội 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

III. BÀI HỌC TỪ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG 

- VIỆC LÀM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT LAO ĐỘNG PHỤC VỤ 

PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI SAU ĐỢT CAO ĐIỂM 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 1. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có số 

lượng doanh nghiệp hoạt động và lực lượng lao động làm việc trong các 

thành phần kinh tế lớn nhất cả nước, trong đó, số lao động ngoại tỉnh đến 

Thành phố Hồ Chí Minh chiếm tỉ lệ không nhỏ (khoảng 20% dân số). Một số 



68 

vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về lao động trước tác động 

của đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: 

 - Về theo dõi, quản lý nguồn nhân lực: Trong thời gian qua, mặc dù 

các lĩnh vực quản lý nhà nước đều hướng tới xây dựng, thiết lập cơ sở dữ liệu 

quản lý ngành, tuy nhiên cơ sở dữ liệu này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu công 

tác quản lý nhà nước. Theo quy định, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện 

báo cáo tình hình biến động lao động15 gửi cơ quan chuyên môn về lao động, 

tuy nhiên số lượng doanh nghiệp tuân thủ quy định còn thấp (khoảng 10% các 

đơn vị thực hiện báo cáo), việc thiết lập cơ sở dữ liệu về lao động, doanh 

nghiệp là một nội dung còn hạn chế. Bên cạnh đó, Chính phủ có quy định về 

chia sẽ thông tin trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội của 

người lao động nhưng chưa có sự thống nhất đồng bộ chia sẽ từ Trung ương 

xuống cấp cơ sở để tăng cường năng lực quản lý của chính quyền cơ sở. Qua 

đại dịch COVID-19, nó càng bộc lộ sự hạn chế trong quá trình triển khai các 

chính sách hỗ trợ an sinh xã hội từ Trung ương đến địa phương như chưa thể 

bao phủ đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng. Chính quyền cơ sở phải mất thời 

gian để thống kê, lập danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng cần sự hỗ trợ 

khẩn cấp của nhà nước mà không có sẵn dữ liệu quản lý, đặc biệt là dữ liệu 

liên quan đến đối tượng lao động nhập cư, lao động trong khu vực phi chính 

thức. Ngay cả các tỉnh có người dân đi làm việc ngoại tỉnh cũng không thể 

thống kê được số lượng lao động của địa phương mình nên gặp lúng túng khi 

lên kế hoạch đưa người dân về địa phương để phòng, tránh dịch. Do đó, yêu 

cầu đặt ra là cần phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

dân cư, quản lý lao động; có sự kết nối thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư 

quốc gia, định kỳ cập nhật thông tin biến động liên quan đến tình trạng cư trú, 

việc làm, các chính sách được nhà nước hỗ trợ.  

 - Về công tác chăm lo, hỗ trợ cho người lao động: Trong đợt dịch 

vừa qua, chủ trương của Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham 

gia của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các tổ chức thiện nguyện hướng đến hỗ trợ kịp thời những nhóm đối 

tượng khó khăn chịu tác động bởi đại dịch COVID-19 với các gói hỗ trợ về 

tiền mặt, lương thực, thực phẩm, điện, nước, y tế,… Tuy vậy, công tác chăm 

lo chỉ hỗ trợ trong thời gian ngắn hạn trong khi ảnh hưởng của dịch bệnh kéo 

 
15 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP  
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dài, các yêu cầu thiết yếu cho cuộc sống không thể thiếu đã tác động rất mạnh 

đến tâm lý của người lao động. Song song đó, vấn đề nhà ở là một trong 

những nhu cầu bức thiết nhất đối với người lao động, đặc biệt là lao động 

ngoại tỉnh trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Việc cung cấp nơi lưu trú, nhà 

trọ giá rẻ, giá bình dân chưa đáp ứng nhu cầu một cách đầy đủ, an toàn, ổn 

định giúp người lao động nghèo, khó khăn yên tâm làm việc trong bối cảnh 

đại dịch. Người lao động phải sinh sống trong những khu nhà chật hẹp, môi 

trường sinh sống không an toàn, dễ phát sinh nguy cơ lây lan dịch bệnh; bên 

cạnh đó, sự cạn kiệt về kinh phí dẫn đến người lao động mất khả năng chi trả 

chi phí phát sinh liên quan đến nhà trọ. Do vậy, cần quan tâm hơn nữa đến 

chính sách nhà ở cho người lao động nghèo, thu nhập thấp giúp cho người lao 

động có chỗ ở an toàn, ổn định lâu dài. 

 - Hài hòa quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, đặt người lao 

động trong sự phát triển của doanh nghiệp: Vấn đề chăm lo cho người lao 

động thông qua các hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; 

xem người lao động là tài sản của doanh nghiệp cần được quan tâm, phát triển 

để giúp người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Trong thời điểm 

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội, chỉ các doanh nghiệp 

đảm bảo yêu cầu về an toàn trong hoạt động sản xuất theo phương án 3 tại 

chỗ, 1 cung đường 2 điểm đến mới được phép duy trì hoạt động. Mặc dù có 1 

số doanh nghiệp bắt buộc phải giảm quy mô hoạt động, giảm lao động nhưng 

thường xuyên quan tâm thăm hỏi động viên, hỗ trợ lương cơ bản, tham gia 

bảo hiểm xã hội đầy đủ để đảm bảo quyền lợi của người lao động, điều này 

giúp cho doanh nghiệp giữ chân người lao động chờ ngày được phép hoạt 

động bình thường, không để bị đứt gãy nguồn lao động. 

 - Về công tác dự báo, thông tin thị trường lao động: trước diễn biến 

khôn lường của dịch bệnh, công tác dự báo, thông tin thị trường lao động phải 

đánh giá đầy đủ tình hình thị trường lao động không chỉ trong phạm vi địa 

phương mà mang tính liên kết vùng để hỗ trợ trong công tác điều tiết nguồn 

lực lao động phù hợp với từng thời điểm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. 

Sau khi kiểm soát tình hình dịch bệnh, thông tin thị trường lao động phải 

được công bố đầy đủ để làm cơ sở kết nối cung - cầu lao động, nhất là nguồn 

cung lao động đã quay về địa phương để tránh dịch, cung cấp kịp thời nguồn 

lao động thiếu hụt khi doanh nghiệp hoạt động tối đa công suất. Trong thời 
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gian qua, công tác dự báo vẫn còn hạn chế do hệ thống dữ liệu đầu vào không 

đầy đủ, kịp thời, việc phối hợp cung cấp thông tin giữa các ngành, địa phương 

còn rời rạc, các tiêu chí thu thập thông tin không thống nhất, không đồng bộ.  

 2. Các giải pháp quản lý, thu hút nguồn lao động đáp ứng yêu cầu 

phục hồi phát triển kinh tế - xã hội: 

 2.1. Tạo lập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động:  

 - Xây dựng các ứng dụng thu thập thông tin cung - cầu lao động có kết 

nối với cơ sở dữ liệu chung của quốc gia như cơ sở dữ liệu dân cư, bảo hiểm 

xã hội, đăng ký thành lập doanh nghiệp và dữ liệu thuế để nắm bắt tình trạng 

hoạt động của doanh nghiệp, tình trạng tham gia hoạt động kinh tế của người 

lao động, đặc biệt quan tâm thiết lập dữ liệu người lao động làm việc trong 

khu vực phi chính thức; từ đó có các chính sách ứng phó kịp thời hỗ trợ cho 

người lao động và người sử dụng lao động. Cần có sự thống nhất đầu mối từ 

cấp Trung ương trong hệ thống hóa, đồng bộ về số liệu, thay đổi phương pháp 

thực hiện trong thống kê, quản lý dân cư, đặc biệt là lao động nhập cư tạm 

trú. Thiết lập hệ thống thông tin thị trường lao động, kịp thời dự báo, cung 

cấp thông tin thị trường lao động đầy đủ, chính xác để kết nối cung - cầu lao 

động, hạn chế sự mất cân đối cung cầu lao động cục bộ. 

 - Bên cạnh đó, quy định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp cần chủ động trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời khi có 

thay đổi, biến động về tình trạng lao động - việc làm trên hệ thống cơ sở dữ 

liệu về cung - cầu lao động để có sự điều tiết, cân đối thị trường lao động, 

hoạch định các chính sách phát triển lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với địa 

phương. 

- Tăng cường cập nhật thông tin chung, thông tin chuyên ngành về các 

chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch (công tác kiểm soát 

dịch, tiêm chủng, xét nghiệm…), chính sách an sinh xã hội, chính sách thu 

hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp để doanh nghiệp và người dân nắm bắt 

thông tin, đặc biệt là lao động ngoại tỉnh có nhu cầu quay trở lại Thành phố 

đề làm việc có sự chuẩn bị. 

 2.2. Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp:  

 - Thực tế cho thấy, một số việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa 

thu hút được lao động tại chỗ, chỉ có lao động từ các tỉnh đến đảm nhiệm do 
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việc làm giản đơn hoặc làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo thuộc các ngành thâm dụng lao 

động. Làn sóng người lao động tỉnh rời Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đến một 

số doanh nghiệp thiếu lực lượng lao động khi quay lại hoạt động tối đa công 

suất sản xuất và không có nguồn lao động bù đắp kịp thời. Do đó, cần xây dựng 

các chương trình, chính sách khuyến khích, thu hút thanh niên và lao động trẻ, 

đặc biệt là những người không có việc làm, không có chuyên môn nghề nghiệp 

tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao giá trị hành 

nghề để sẵn sàng thương lượng các quyền lợi hợp pháp khi tham gia làm việc; 

có sự chủ động gia nhập thị trường lao động trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí 

Minh phục hồi sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. 

 - Khuyến khích doanh nghiệp chủ động có các chương trình bồi dưỡng, 

nâng cao tay nghề cho người lao động trong kế hoạch sử dụng nhân lực dài hạn; 

thay đổi tư duy về sử dụng nguồn nhân công giá rẻ, thâm dụng lao động để ứng 

dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất, hướng đến người lao động 

làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất lao động. 

 - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động; tăng 

nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ để nâng tầm kỹ năng 

lao động Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát 

triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần nâng cao năng suất lao 

động và năng lực cạnh tranh quốc gia.   

 2.3. Thu hút lao động quay trở lại thị trường lao động sau đại dịch: 

 - Nhanh chóng xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ người lao động 

trong giai đoạn đầu quay lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc như giới thiệu 

nơi lưu trú an toàn, hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở, chi phí sinh hoạt, chi phí vận 

chuyển, xét nghiệm tầm soát COVID-19, giới thiệu việc làm, … Trong thời gian 

dài, cần quan tâm đến các dịch vụ xã hội như xây dựng nhà ở giá rẻ cho người 

lao động thuê hoặc mua, chăm sóc y tế, phúc lợi xã hội. Đây là mối quan tâm 

hàng đầu của người lao động để có thể yên tâm khi quay trở lại làm việc vì qua 

đại dịch họ đã cạn kiệt nguồn tài chính, tâm lý bất an khi môi trường sống, môi 

trường làm việc không ổn định. 

 - Đẩy mạnh liên kết vùng điều tiết cung cầu lao động phục vụ hồi phục 

phát triển kinh tế - xã hội: nắm bắt thông tin cung - cầu lao động giữa các địa 
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phương, kết nối thông tin thị trường lao động cần có sự phối hợp giữa các tỉnh, 

thành phố, đặc biệt là đợt dịch vừa rồi tại các thành phố lớn thực hiện giãn cách 

xã hội, người lao động quay về quê để tránh dịch đã ảnh hưởng phần nào đến thị 

trường lao động. Đối với tỉnh, thành phố cần thu hút lực lượng lao động trở lại 

làm việc trong các doanh nghiệp cần có thông tin dữ liệu về việc làm (như 

ngành nghề có nhu cầu lao động, các yêu cầu về chuyên môn, tay nghề, tiền 

lương thu nhập và các chính sách hỗ trợ người lao động làm việc trong các 

doanh nghiệp, …). Về phía các tỉnh có lực lượng lao động quay trở về cần nắm 

bắt thông tin nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động, mức độ sẵn sàng 

quay trở lại làm việc cũng như các yêu cầu đối với công việc. Trên cơ sở thông 

tin nắm bắt sẽ có sự phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ đưa người lao động quay trở lại 

làm việc tại các tỉnh, thành phố có tổ chức, có kiểm soát nhằm hạn chế lây lan 

dịch bệnh và kịp thời có các biện pháp hỗ trợ phù hợp cho người lao động khi 

đến làm việc. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận (tạo điều kiện) cho những lao động 

di cư đã trở về quê, nay quay trở lại để làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Triển khai các sàn giao dịch việc làm trực tuyến khu vực, vùng miền, 

kết nối doanh nghiệp và người lao động để nắm bắt yêu cầu tuyển dụng trong 

quá trình giao dịch, thỏa thuận trước khi nhận việc để không mất thời gian của 

người lao động khi quay trở lại tỉnh, thành phố tìm kiếm việc làm; đặc biệt các 

doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động có thể chủ động hỗ 

trợ, bố trí phương tiện đưa đón, giới thiệu, sắp xếp nơi lưu trú, tổ chức tiêm vắc-

xin đối với người lao động chưa tiêm đủ mũi theo quy định. 

 - Thực hiện chăm lo sức khỏe cho người lao động khi bị lây nhiễm: cần 

tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng vào đội ngũ y tế, chính quyền địa phương khi 

người lao động thuộc diện F0, F1 bắt buộc phải cách ly, theo dõi, điều trị; trong 

thời gian này, người lao động không thể làm việc sẽ ảnh hưởng đến thu nhập, 

đời sống, đặc biệt là lao động làm việc trong khu vực phi chính thức. Kịp thời 

nắm bắt, có các hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống tối thiểu hàng ngày, hỗ trợ y tế cho 

người dân, đặc biệt lao động nghèo, lao động khó khăn ở các tỉnh đến Thành 

phố Hồ Chí Minh làm việc để giữ ổn định xã hội, tạo niềm tin của người dân đối 

với các chủ trương, chính sách của Nhà nước, … 

 - Đối với lao động làm việc trong khu vực phi chính thức: hỗ trợ người 

lao động tiếp cận vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, Quỹ xoá đói giảm 

nghèo, Tổ chức tài chính vi mô CEP… để chuyển đổi công việc, tự tạo việc làm; 
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thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn và theo thực tế nhu cầu 

của người lao động và nhu cầu của thị trường.    

 2.4. Thúc đẩy hài hòa quan hệ lao động trong các doanh nghiệp: 

 - Thúc đẩy các hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể để đảm bảo 

quyền lợi của người lao động được đảm bảo trong quá trình làm việc; đặc biệt là 

duy trì việc làm, đảm bảo các chính sách hỗ trợ của Nhà nước kịp thời đến với 

người lao động. 

 - Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và cung cấp các thông tin, dữ liệu về 

tiền lương, thu nhập và điều kiện lao động khác tại một số nhóm doanh nghiệp 

sử dụng nhiều lao động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy đối thoại và thương lượng tập thể. 

Cung cấp sự hỗ trợ về mặt thông tin để các bên có cơ sở tham chiếu trong đối 

thoại, thương lượng và xác định tiền lương, thu nhập và điều kiện lao động phù 

hợp với mặt bằng khu vực và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh 

nghiệp, tạo sự cạnh tranh công bằng trong thu hút lao động vào làm việc trong 

doanh nghiệp. 

 - Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho người lao động; chủ động, tiếp cận nhanh và hướng dẫn kịp thời cho doanh 

nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp 

cho người lao động bị thôi việc, mất việc, giúp người lao động sớm quay lại thị 

trường lao động, góp phần ổn định tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao 

động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu kịp thời các giải pháp, 

chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19. Vận động, thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội 

đối với người lao động thông qua việc tăng cường chế độ phúc lợi cho người lao 

động và tham gia vào các chương trình phúc lợi do cơ quan tổ chức khác phát 

động và tổ chức; quan tâm đến người lao động làm công việc giản đơn, lao động 

ngoại tỉnh làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao 

nhằm tạo sự gắn bó lâu dài với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị./. 
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HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN LAO ĐỘNG 

PHI CHÍNH THỨC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

TS. Triệu Tài Vinh16 

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương 

 

Tóm tắt:  

Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa, việc nghiên cứu để định vị, đánh giá đúng vai trò của lực lượng lao động 

phi chính thức là một trong các giải pháp để giải phóng, phát huy đầy đủ nguồn 

nhân lực; thúc đẩy chính thức lao động trong một nền kinh tế được kiểm soát và 

quản trị, liên thông tài khoản quốc gia một cách đầy đủ, minh bạch. 

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến lao động 

phi chính thức, việc làm phi chính thức, khu vực kinh tế phi chính thức. Đặc biệt, 

làm rõ yếu tố chính trị, quan điểm phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm về 

lao động/việc làm phi chính thức, khu vực kinh tế phi chính thức. Phân tích làm 

rõ sự đa dạng, phức tạp, quan điểm chưa thống nhất về lao động phi chính thức, 

do hiện nay chưa có số liệu đầy đủ, bao quát, cập nhật về lao động phi chính 

thức trong các khu vực nhất là khu vực kinh tế chính thức.  

Tổng hợp, đánh giá, nhận định từ các kết quả nghiên cứu trong và ngoài 

nước, từ đó đặt ra các vấn đề, cách tiếp cận, chính thức hóa hay ghi nhận… với 

tính chất để các nhà hoạch định chủ trương, chính sách nghiên cứu, xem xét, 

cân nhắc trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của 

Việt Nam. 

Từ khóa: Lao động/việc làm/khu vực phi chính thức/chính thức; kinh tế phi chính 

thức/chính thức; hợp đồng lao động; người làm việc không có quan hệ lao động. 

I- CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH VỀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG 

LAO ĐỘNG 

1.1- Chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển lực lượng lao động  

Cải cách chính sách tiền lương theo hướng tiệm cận với giá cả sức lao động 

trên thị trường, tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng năng suất 

 
16  Thông tin liên hệ: trieutaivinhhagiang@gmail.com  

mailto:trieutaivinhhagiang@gmail.com
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lao động, bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, tạo động lực nâng cao 

năng suất và hiệu quả làm việc. Phát triển thị trường lao động, hướng đến việc 

làm bền vững. Xác lập các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động phù hợp với 

sự phát triển của thị trường, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, 

tiến bộ.  

Đổi mới cơ chế, huy động phân bổ và đa dạng hoá các nguồn lực thực hiện 

chính sách xã hội; chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào 

tạo và đào tạo lại cho người lao động để tham gia hiệu quả vào thị trường lao 

động (thất nghiệp là cơ hội để đào tạo lao động chất lượng cao). Chuyển dịch 

cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế (phấn đấu nâng cao tỷ lệ lao động 

được chính thức hóa), nâng cao tỉ trọng lao động trong khu vực chính thức, tập 

trung giải quyết việc làm cho lao động khu vực phi chính thức, đặc biệt là lao 

động nông nghiệp chuyển đổi ngành nghề (khu vực kinh tế hợp đồng và lao động 

đang trong quá trình chuyển đổi). 

Điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu và các dịch 

vụ cơ bản, phù hợp với từng vùng miền. Nâng cao chất lượng xây dựng nông 

thôn mới theo hướng chú trọng biện pháp triển khai và coi đây là giải pháp thúc 

đẩy tạo sinh kế và nguồn lực tổng hợp hướng đến mục tiêu cao hơn giá trị hiện 

có, đánh giá đúng tiềm năng, khơi dậy khát vọng vươn lên, giảm nghèo bền 

vững, triển khai có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020 - 2030, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp 

khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng, miền, dân tộc (cần đánh giá lại, đánh giá 

đúng và đổi mới cách tiếp cận mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới, 

cách tiếp cận nguồn lực, tạo nguồn lực và khả năng đáp ứng nguồn lực trong cùng 

mục tiêu giữa các địa phương với kỳ vọng hướng đến rút ngắn khoảng cách phát 

triển, khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng trong cả nước). 

Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân với 

các chính sách phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro cho người dân, bảo 

đảm trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế. Cải cách hệ thống bảo hiểm xã 

hội đa tầng dựa trên nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ - bền vững (chú trọng 

nguyên tắc đóng và nguyên tắc chất lượng dịch vụ tránh rủi ro cho cả hai phía).  

Xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách dân số và phát triển, phát huy 

lợi thế thời kỳ dân số vàng, đồng thời chuẩn bị điều kiện thích ứng với già hoá 
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dân số, nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm mức tăng dân số hợp lý và cân 

bằng giới tính khi sinh.  

1.2- Đối với lao động phi chính thức  

Chủ trương của Đảng đã quan tâm và đề cập đến “Lao động/việc làm khu 

vực phi chính thức”, cụ thể: 

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, 

đưa ra nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích nông dân, lao 

động trong khu vực phi chính thức tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện”;  

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, đưa 

ra nhiệm vụ “Mở rộng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia 

các loại hình BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện cho nông dân, lao động 

khu vực phi chính thức...”;  

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lầm thứ 7 Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Nghị quyết đưa ra 

mục tiêu đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ 

tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức 

tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; 

(Giai đoạn đến 2025, 2030 lần lượt chiếm 2,5% và 5% lực lượng lao động trong 

độ tuổi). Đồng thời Nghị quyết yêu cầu đẩy nhanh quá trình gia tăng số lao động 

tham gia BHXH trong khu vực phi chính thức thông qua “Nghiên cứu thiết kế 

các gói BHXH ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng, phương thức giao dịch phù 

hợp với người lao động trong khu vực phi chính thức”. 

Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề chính sách xã 

hội giai đoạn 2012-202017. Một trong các nhiệm vụ đề ra “Phát triển hệ thống 

bảo hiểm xã hội linh hoạt, phù hợp, đa dạng, đa tầng, hiện đại , hội nhập quốc 

tế, hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân; nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện đối 

với khu vực nông nghiệp, lao động phi chính thức...”; “Phát triển thị trường 

lao động cạnh tranh lành mạnh, đồng bộ, hiện đại và hội nhập; phát triển việc 

 
17 Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp thường xuyên, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, định kỳ báo 

cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết và Kết luận này. 
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làm bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch lao động khu vực phi chính thức sang khu 

vực chính thức”. 

Như vậy, để chủ trương của Đảng sớm được thể chế hóa trong cuộc sống, 

cần sớm nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách toàn diện và quy định cụ 

thể cho đối tượng lao động phi chính thức, việc làm phi chính thức, khu vực 

kinh tế phi chính thức, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, dịch bệnh 

toàn cầu như vừa qua.  

Chính sách của Nhà nước:  

Bộ Luật Lao động năm 2019 đã đưa ra khái niệm “Người làm việc không 

có quan hệ lao động là người làm việc không trên cơ sở thuê mướn bằng hợp 

đồng lao động”18. Đồng thời, Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao 

động; khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện 

thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động19. Khuyến khích đối 

tượng này áp dụng các quy định của Bộ luật20. 

Khuyến nghị số 204 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã làm rõ về thuật 

ngữ “kinh tế phi chính thức”, theo đó bao phủ trên một phạm vi rộng gồm: 

Người lao động phi chính thức, việc làm phi chính thức, khu vực phi chính 

thức...; khuyến nghị cần dịch chuyển lao động phi chính thức sang chính thức. 

Hiến pháp 2013 quy định “Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề 

nghiệp, việc làm và nơi làm việc”21 và “Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện 

để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao động”22. 

Luật Việc làm 2013: “Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi 

trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc”, đối tượng điều chỉnh bao 

gồm cả người lao động có giao kết hợp đồng lao động (theo Bộ luật lao động) và 

 
18 Khoản 6 Điều 3 của Bộ Luật lao động 2019 
19 Khoản 1, Điều 4 của Bộ Luật lao động 2019 
20 Khoản 4, Điều 212. Nội dung quản lý nhà nước về lao động: Xây dựng các cơ chế, thiết chế hỗ trợ phát triển 

quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; thúc đẩy việc áp dụng quy định của Bộ luật này đối với người làm 

việc không có quan hệ lao động; thực hiện việc đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức của người lao động tại 

doanh nghiệp.  

Khoản 3. Điều 220. Hiệu lực thi hành. Chế độ lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực 

lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức xã hội, xã viên hợp tác xã, người làm việc không có quan 

hệ lao động do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tùy từng đối tượng mà được áp dụng một số quy định 

trong Bộ luật này. 
21 Khoản 1 Điều 35 
22 Khoản 1 Điều 57 
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người lao động không có giao kết hợp đồng lao động; Lao động phi chính thức 

là đối tượng điều chỉnh của Luật này. Luật hướng đến khu vực kinh tế phi chính 

thức; tiếp tục mở rộng cơ hội cho người lao động tham gia BHTN (mọi lao động 

làm việc trong các doanh nghiệp có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên đều 

bắt buộc tham gia BHTN). 

Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định chế độ 

bảo hiểm hưu trí và tử tuất cho người lao động từ 15 tuổi trở lên (không bao 

gồm các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc). Lao động (không phân biệt chính 

thức hay phi chính thức) là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên được tham gia 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ Hưu trí và Tử tuất23. Mở rộng diện 

tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động làm việc có hợp đồng từ 1 

tháng trở lên; Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện cho 

người lao động khu vực phi chính thức với các mức từ 10% đến 30% tùy từng 

đối tượng. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng “Đề án thực hiện thí 

điểm gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt” để thu hút sự quan tâm, 

tham gia của người lao động24 

Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015: “Phát triển đối tượng tham gia bảo 

hiểm tai nạn lao động tự nguyện;…”; quy định về quyền của người lao động 

làm việc không theo hợp đồng lao động: “Tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn 

lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định”. 

Như vậy, nội hàm về “thuê mướn bằng hợp đồng lao động” cần nghiên cứu 

làm rõ hơn, do trong thực tiễn việc hợp đồng lao động được thể hiện bằng nhiều 

hình thức khác nhau như hợp đồng bằng văn bản, các giao kết hợp đồng, các 

hợp đồng phụ, các hình thức khác thể hiện việc giao kết thỏa thuận hợp tác trong 

sử dụng lao động. (Có nhiều lao động không có cơ sở thuê mướn bằng hợp đồng 

nhưng họ có những giao dịch kinh tế khác như biên lai thanh toán tiền hoặc các 

ứng dụng phần mềm công nghệ trong việc chuyển khoản để thực hiện hợp đồng 

với nhau, việc này cũng cần được nghiên cứu làm rõ hơn để thấy người làm việc 

 
23 Chế độ này bị hạn chế, không khuyến khích lao động phi chính thức tham gia. 
24 Đề án đã đưa ra 03 gói BHXH tự nguyện mới bao gồm các chế độ hưu trí và tử tuất hiện hành, kết hợp lần lượt 

với các chế độ (i) ốm đau, (ii) thai sản và (iii) trợ cấp gia đình/trẻ em; Tuy nhiên, việc đề xuất ngân sách Nhà 

nước hỗ trợ là khó khăn, do đó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp 

tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ vào thời 

điểm thích hợp (Công văn số 1104/VPCP-KTTH ngày 13/02/2020 của VPCP) Bộ LĐTBXH đang tiếp tục nghiên 

cứu trong quá trình đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHXH (giai đoạn 2021 - 2022). 
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không có quan hệ lao động được quy định trong luật và lao động phi chính thức 

trong thực tiễn hiện nay). Đây là các văn bản cần nghiên cứu đồng bộ với Luật 

Bảo hiểm xã hội, Luật việc làm, danh mục nghề nghiệp,… quy định đề cập đầy 

đủ, cụ thể đến thời gian, cần có nghiên cứu thêm nội hàm của việc “thuê mướn”. 

Đây là yếu tố mới của vấn đề cũ đã nghiên cứu vừa qua.  

Các chính sách hiện hành về cơ bản đã đề cập đến đối tượng lao động phi 

chính thức nhưng chưa thật sự rõ ràng, cụ thể do đó còn nhiều cách hiểu và chưa có 

hướng dẫn, quy định bao phủ rộng nên gần như chưa có số liệu thống nhất và chưa 

được thống kê, đánh giá, nhận diện đầy đủ, thường xuyên, định kỳ, nhất là lực 

lượng lao động phi chính thức, việc làm phi chính thức trong lĩnh vực nông nghiệp. 

II- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ QUA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ LAO 

ĐỘNG/VIỆC LÀM/KHU VỰC KINH TẾ PHI CHÍNH THỨC  

 Trong bối cảnh của Việt Nam đang xây dựng tiêu chí kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa thì việc nghiên cứu để định vị đúng lao động phi 

chính thức là giải pháp để giải phóng, phát huy đầy đủ nguồn nhân lực; thúc đẩy 

“chính thức hóa” lao động trong một nền kinh tế được kiểm soát và quản trị, liên 

thông tài khoản quốc gia một cách đầy đủ, minh bạch. Cần làm rõ sự đa dạng, 

phức tạp về lao động phi chính thức do hiện nay chưa có số liệu đầy đủ, cụ thể 

về lao động phi chính thức trong các khu vực nhất là khu vực chính thức.  

Thời gian qua, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu; diễn đàn, hội thảo 

trao đổi, thảo luận của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế về lao động, 

việc làm, khu vực kinh tế phi chính thức,  

2.1. Các nghiên cứu đưa ra một số nhận định 

(1) Về cơ bản, phi chính thức là đội quân dự bị mà chúng ta tìm thấy ở học 

thuyết Marx và cũng là nguồn cung lao động vô hạn mà ta tìm thấy trong mô 

hình của Arthur Lewis. 

(2) Khi xem xét dưới góc độ quá trình phát triển của một nền kinh tế, thì 

khu vực kinh tế phi chính thức là sản phẩm, là kết quả, là hệ quả của quá trình 

đổi mới. Lao động/việc làm phi chính thức luôn luôn tồn tại, là bộ phận cấu 

thành của nền kinh tế cho dù là hình thức, mô hình kinh tế nào trên thế giới. Sự 

tồn tại của nó thường được xem xét dưới hai hình thức lao động chính thức và 

phi chính thức trong nền kinh tế chính thức hoặc phi chính thức. 
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(3) Khu vực phi chính thức có tính linh hoạt cao, đó là: Sự sẵn có về việc 

làm, không nhiều ràng buộc về thủ tục hành chính, không yêu cầu cao về trình 

độ, kỹ năng đối với việc làm. Tính linh hoạt xuất hiện theo nhu cầu (đôi khi theo 

yêu cầu) của người sử dụng lao động cũng như người lao động, linh hoạt về thời 

gian, một việc làm có thể giải quyết trong thời gian ngắn. 

(4) Khu vực phi chính thức là cứu cánh cho nền kinh tế, lao động phi chinh 

thức là cứu cánh cho người lao động khi nền kinh tế bị suy giảm và khủng 

hoảng25; Lao động phi chính thức thoát nghèo nhanh hơn lao động khu vực 

chính thức; Khu vực phi chính thức có vai trò tích cực trong việc mở rộng cơ hội 

việc làm cho người nghèo. 

(5) Tính phi chính thức dường như không giảm một cách có hệ thống cùng 

với sự tăng trưởng. 

(6) Sự dịch chuyển của hoạt động kinh tế từ khu vực nông thôn ra thành thị. 

Chúng ta có thể cho rằng khu vực nông thôn là phi chính thức từ quan điểm đó 

chúng ta làm yếu đi tầm quan trọng của khu vực kinh tế phi chính thức, làm 

giảm đi vai trò trụ đỡ cho nền kinh tế khi khủng hoảng. 

(7) Chính thức hóa không phản ánh tính linh hoạt của nền kinh tế, (trong 

khi khu vực này có nhiều nội hàm như nó đang trong quá trình chuyển đổi từ 

khu vực chính thức này sang khu vực chính thức khác, nó có thể là quá độ trong 

quá trình chuyển đổi, sự quá độ này không phải do độ trễ về mặt thời gian mà là 

độ trễ về trình độ phát triển, về quản lý và một phần do chính sách chưa bao 

phủ được hết).         

(8) Trong khu vực kinh tế chính thức có cả lao động phi chính thức và lao 

động chính thức có cả việc làm trong khu vực phi chính thức. 

2.2. Một số đề xuất, kiến nghị về quan điểm, chính sách từ các kết quả 

nghiên cứu trong và ngoài nước 

1.  Cần phải chính thức công nhận sự tồn tại và vai trò của khu vực phi 

chính thức 

2. Chiến lược quốc gia về việc làm của Việt Nam cần đặt mục tiêu giảm tỉ 

trọng việc làm phi chính thức và cải thiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội cho 

 
25 Gần 2/3 lao động thế giới làm việc cho nền kinh tế phi chính thức. Gần 1,6 tỷ trên tổng số 2 tỷ người lao động 

làm việc trong khu vực phi chính thức (chiếm phần lớn đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong thị trường lao 

động) trên thế giới (lực lượng lao động toàn cầu là 3,3 tỷ) 
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người lao động. 

3. Cần có cách tiếp cận dựa trên sự hài lòng về công việc là một cách hiệu 

quả để đánh giá chất lượng công việc tại Việt Nam nói riêng và ở các nước đang 

phát triển nói chung. 

4. Cần mở rộng giáo dục ít nhất cho đến cấp giáo dục trung học cơ sở. Cần 

phát triển kỹ năng của người lao động và cải thiện nhanh chóng năng suất của 

người lao động để có thể làm việc lâu dài trong khu vực chính thức. 

5. Cần làm rõ quan điểm về một thị trường lao động có nhiều phân khúc, 

nơi mà một số doanh nhân quyết định tự nguyện tham gia khu vực kinh tế phi 

chính thức bởi họ kỳ vọng đạt được nhiều giá trị gia tăng. 

6. Cần quan tâm đến sự dịch chuyển người hưởng lương từ khu vực chính 

thức sang khu vực phi chính thức. 

   7. Cần quan tâm sự tồn tại của một khu vực phi chính thức năng động là do 

văn hóa làm công ăn lương chưa phát triển mạnh và là một xu hướng thực dụng 

cũng như thiếu chế tài phù hợp và kịp thời. 

8. Có chính sách công nhận sự tồn tại hợp pháp của khu vực phi chính thức, 

làm rõ các định nghĩa và đưa vào theo dõi lâu dài trong số liệu thống kê chính 

thức, tiếp đến là giải thích rõ cho người dân một cách minh bạch và dễ hiểu các 

tiêu chí đăng ký doanh nghiệp tư nhân, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành 

chính cần thiết, và cuối cùng là đề xuất chính sách dành riêng cho khu vực kinh 

tế phi chính thức (thuế và trợ cấp). 

9. Định hướng chính sách thuế đối với khu vực kinh tế phi chính thức. 

Trước tiên, phải công bằng và tùy thuộc vào khả năng chi trả của cơ sở. Mặt 

khác, số tiền thuế không nên quá cao vì làm vậy sẽ đẩy họ tìm mọi biện pháp 

trốn thuế. Cuối cùng, chính sách thuế cần dựa trên “hợp đồng xã hội” mới giữa 

nhà nước và khu vực phi chính thức để khu vực này không bị (hoặc không có 

cảm giác bị) thu thuế mà không được hưởng các lợi ích cụ thể của việc đóng 

thuế. Từ quan điểm này, thuế khoán, dễ dàng tính toán và thu, gần với địa bàn 

nhất (tại địa phương) có thể sẽ là biện pháp tốt. 

10. Nghiên cứu triển khai một số biện pháp hành chính kết hợp với các biện 

pháp khuyến khích về lợi ích kinh tế nhằm phát triển thanh toán điện tử. Cần 

khuyến khích để người dân sử dụng phương tiện thanh toán phi tiền mặt qua 
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việc miễn thuế, phí; Đồng thời, cần có chế tài bắt buộc áp dụng thanh toán phi 

tiền mặt tại những nơi cần thiết; khuyến khích các cơ sở bán lẻ hàng hóa, dịch 

vụ chấp nhận và sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử. 

11. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các loại hình kinh tế phi chính thức 

và cung cấp quyền tiếp cận cơ sở dữ liệu này cho các cơ quan của Nhà nước và 

các Trung tâm nghiên cứu quốc gia để sử dụng trong các nghiên cứu đề xuất giải 

pháp tới Chính phủ. Đặc biệt, cơ sở dữ liệu đó cần được liên thông từ Trung 

ương đến địa phương; Tăng cường khả năng nhận diện các loại hình kinh tế phi 

chính thức cho đội ngũ cán bộ hoạch định chính sách ở cấp địa phương, hạn chế 

sự bỏ sót loại hình trong quá trình xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu; Xây dựng hệ 

thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mức độ phát triển, quy mô phát triển của kinh 

tế phi chính thức để cung cấp dữ liệu và số liệu cho các bên có liên quan trong 

quá trình hoạch định chính sách. 

III-VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ HÀM Ý CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH 

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC 

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách hiện nay, tổng hợp, chắt lọc các kết 

quả nghiên cứu trong và ngoài nước, ý kiến các chuyên gia, tác giả đặt ra vấn đề 

và một số hàm ý chủ trương, quan điểm, cơ chế, chính sách để Ban Tổ chức, các 

đại biểu cùng nghiên cứu, trao đổi: 

1. Thống nhất nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo xuyên xuốt của Đảng về lao 

động phi chính thức: Hiện nay đã có rất nhiều nghiên cứu về kinh tế phi chính 

thức và lao động phi chính thức. Vấn đề của Ban Kinh tế Trung ương nghiên 

cứu là dựa trên các kết quả đó để đánh giá một cách tổng thể dựa trên những 

nguyên tắc lãnh đạo của Đảng về kinh tế. Đặc biệt là trong khi chúng ta đang 

xây dựng tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khái lược 

các kết quả nghiên cứu của quốc tế và trong nước về lao động phi chính thức, 

các nghiên cứu vừa qua (kể cả trong nước và quốc tế) dường như đều chưa thể 

hiện rõ nét yếu tố chính trị, quan điểm phát triển bền vững. Chúng ta biết quan 

điểm phát triển luôn là chủ đạo xuyên suốt của mỗi quốc gia, với Việt Nam càng 

rõ ràng hơn.  

2. Thay đổi toàn diện, căn bản về nhận thức, cách tiếp cận đa chiều để 

thấy “lao động/việc làm/khu vực kinh tế phi chính thức là “kết quả/sản 

phẩm” của quá trình phát triển/chuyển đổi nền kinh tế”: Nghiên cứu lao 
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động phi chính thức đặt trong mối quan hệ với khu vực kinh tế phi chính thức, 

khu vực kinh tế chưa được quan sát. Dưới góc độ lãnh đạo của Đảng thì khu vực 

kinh tế cần được xem xét như là kết quả của một quá trình lâu dài từ sau đổi mới 

đến nay (có đổi mới mới có phát triển, mới có được kết quả như hôm nay). Vậy 

khu vực kinh tế phi chính thức cần được nhìn nhận dưới góc độ tích cực là kết 

quả của một quá trình nhận thức về các thành phần kinh tế. Nói cách khác khu 

vực kinh tế phi chính thức là quá độ chuyển đổi từ khu vực chính thức này sang 

khu vực chính thức khác, và quá độ này không phải do độ trễ về mặt thời gian 

mà là độ trễ về trình độ phát triển, trong đó có thể chính sách chưa được bao phủ 

toàn diện, đầy đủ. 

3. Nghiên cứu kinh nghiệm của quốc tế để có giải pháp phù hợp với 

điều kiện Việt Nam: Nghiên cứu lao động phi chính thức nhằm lãnh đạo toàn 

diện, tạo môi trường phát triển, trong đó thấy rõ những áp lực cần giải quyết như 

già hóa dân số, an sinh xã hội, thị trường lao động để phát triển bền vững. Đặc 

biệt thấy rõ sự giống và khác nhau giữa lao động phi chính thức của Việt Nam 

và các nước. Trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu ban hành các nghị quyết phát triển 

kinh tế để đạt mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành một nước công nghiệp 

theo hướng hiện đại trên quan điểm phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm.  

4. Đánh giá mối quan hệ với các tiêu chí thống kê/đánh giá hiện nay: 

Xem xét việc có nên đưa lao động phi chính thức/việc làm phi chính thức trong 

tiêu chí nghèo đa chiều không? Nghèo đa chiều là một trong những nội dung của 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, con người có việc làm tử tế, có 

thu nhập phù hợp với việc làm để góp phần xóa đói giảm nghèo. 

5. Tính đồng bộ, tham chiếu với các cơ chế, chính sách hiện hành: Đề án 

14626 về khu vực kinh tế chưa được quan sát nghiên cứu về lao động phi chính 

thức như thế nào? Cách quản lý hiện nay về khu vực kinh tế chưa được quan sát, 

khu vực kinh tế phi chính thức, có quản lý không, đối tượng, phạm vi điều chỉnh 

và quy định cụ thể nào…27, pháp luật đã bao phủ được hết chưa…những tồn tại 

hiện có là gì, do đâu, và như thế nào?. Còn thiếu nội dung, quy định gì cần quan 

 
26 Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thống kê khu vực 

kinh tế chưa được quan sát. 
27 Theo Tổng cục Thống kê, trong số 21 ngành kinh tế được cơ quan này khảo sát, 4 ngành có tỷ lệ lao động phi 

chính thức cao nhất là: Làm thuê trong các hộ gia đình (gần 99%), xây dựng (hơn 90%), dịch vụ lưu trú và ăn 

uống (hơn 80%), hoạt động dịch vụ khác (trên 83%). Tỷ lệ qua đào tạo của lao động phi chính thức khá thấp, chỉ 

khoảng gần 15%, thấp hơn mức chung của lao động có việc làm trong toàn bộ nền kinh tế 5,7 điểm phần trăm và 

thấp hơn so với lao động chính thức là 17,4 điểm phần trăm. 
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tâm…Nhiệm vụ đặt ra là làm thế nào để quyền lợi của lực lượng lao động trong 

khu vực này được đảm bảo, công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội đối với khu 

vực này, lực lượng này ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn. 

6. Mối quan hệ giữa mất việc và thất nghiệp: Nghiên cứu lao động phi 

chính thức sẽ góp phần làm rõ bản chất của mất việc và thất nghiệp trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi nào còn lực lượng này 

thì tính ổn định về việc làm giữa hai khu vực sẽ ổn định và không có biến động 

lớn của lĩnh vực, khu vực khác.   

7. Sự dịch chuyển qua lại giữa các lĩnh vực/khu vực: Khu vực kinh tế phi 

chính thức là khu vực chính để tạo việc làm chính thức cho lao động phi chính 

thức. Lao động phi chính thức cần tiếp tục quan tâm đến quá trình chuyển đổi lao 

động trong lĩnh vực nông nghiệp với lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Việc chính 

thức hóa là cách ghi nhận sự chuyển dịch lao động theo hướng tích cực đó là giảm 

tỷ trọng cơ cấu lao động trong nông nghiệp để chuyển sang khu vực khác tạo điều 

phát triển lực lượng lao động nông nghiệp lành nghề, chuyên sâu, công nhân nông 

nghiệp…Lực lượng này ngày càng lớn phải chăng sự chuyển dịch càng nhanh. 

Nghiên cứu lao động phi chính thức hiện nay còn khu vực nông nghiệp đã 

được các nhà khoa học, giới chuyên gia trong nước và quốc tế đặt vấn đề. Tuy 

nhiên, vẫn chưa được quan tâm đầy đủ. Để phấn đấu đưa đất nước ta trở thành 

một nước công nghiệp theo hướng hiện đại thì việc hiện đại hóa, chuyên nghiệp 

hóa, “công nhân hóa” khu vực nông nghiệp là điều cần thiết. Một mặt khi đất 

nước phát triển theo hướng công nghiệp, chắc chắn khu vực nông nghiệp sẽ nhỏ 

dần về quy mô nhưng tính chuyên nghiệp phải được nâng lên, người làm nông 

nghiệp phải sống được bằng sản xuất trực tiếp và làm giàu chính đáng28.  

8. Chủ trương, chính sách phát triển toàn diện lao động/khu vực kinh 

tế phi chính thức cần phải đồng bộ, xuyên suốt với các chính sách về phát 

 
28 Sự tồn tại của khu vực kinh tế phi chính thức là lâu dài, nhìn chung phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội. Chính vì vậy, phải thừa nhận và khẳng định trên thực tế vai trò và vị trí của khu vực kinh tế phi chính thức 

trong sự phát triển kinh tế-xã hội. Đây là một bộ phận của nền kinh tế, có cấu trúc riêng, có phương thức vận 

hành riêng, đóng góp không nhỏ trong quá trình tăng trưởng kinh tế; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người 

lao động; xoá đói, giảm nghèo, góp phần ổn định xã hội... Do đó, khu vực kinh tế phi chính thức sẽ tồn tại lâu 

dài ở nước ta; cần được tạo mọi điều kiện để phát triển. Hơn nữa, Việt Nam hiện vẫn là nước nông nghiệp, đa số 

dân, đa số người nghèo sống ở nông thôn. Do đó, khu vực kinh tế phi chính thức ở nông thôn cần được chú ý đặc 

biệt. Việc phát triển khu vực kinh tế chính thức thành thị cũng phải hướng tới giải quyết các vấn đề của khu vực 

kinh tế phi chính thức nông thôn. Mặt khác, khu vực kinh tế phi chính thức có không ít vấn đề cần được giải 

quyết. Đó là quy mô nhỏ, trình độ công nghệ thấp, sức cạnh tranh kém; người lao động ít có cơ hội tiếp cận các 

dịch vụ bảo hiểm, y tế, giáo dục; nhiều tệ nạn xã hội... Do đó, quản lý Nhà nước với khu vực kinh tế phi chính 

thức là hết sức cần thiết. Những biện pháp quản lý phải toàn diện, đồng bộ và hết sức coi trọng biện pháp kinh tế. 
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triển nền kinh tế số, không dùng tiền mặt, số hóa giao dịch, tài khoản và định 

danh công dân…có thể gắn với việc thực hiện các nguyên tắc giao dịch thời kỳ 

kinh tế số cho lao động phi chính thức để thực hiện một số quyền lợi khi có việc 

làm (các nguyên tắc dựa trên quy luật kinh tế sử dụng có trả phí, việc trả phí 

nhằm đảm bảo giá trị gia tăng và sử dụng giá trị này cho phúc lợi đảm bảo 

quyền lợi cho người sử dụng…)./. 
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BÀN VỀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ QUỐC GIA VỀ LAO ĐỘNG 

NHẰM THÍCH ỨNG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG MỚI SAU ĐẠI DỊCH 

COVID-19 VÀ THỰC HIỆN CAM KẾT QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 

 

        TS. Đoàn Ngọc Xuân 
 

 Bất kỳ mô hình kinh tế kế hoạch tập trung hoặc kinh tế thị trường thì lao 

động là một trong các yếu tố đầu vào quan trọng nhất quyết định đến năng suất 

và hiệu quả kinh tế. Mỗi mô hình phát triển kinh tế quyết định đến mô hình và 

cách thức quản trị quốc gia, trong đó yếu tố lao động được coi là nguồn lực cho 

phát triển cần phải có phương thức quản trị phù hợp. Qua đại dịch Covid-19 

cho thấy bức tranh tổng thể về năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản trị lao động, 

việc làm, đó là mặc dù chính sách của Đảng và Nhà nước đã ban hành rất kịp 

thời, linh hoạt và phù hợp với điều kiện đại dịch, song việc tiếp cận các chính 

sách của người lao động còn bất cập, thiếu đầy đủ và kịp thời đến các đối tượng 

thụ hưởng. Điều đó đã tác động đến đời sống, sự ổn định của lực lượng lao 

động trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội. 

Sự cần thiết phải đổi mới quản trị quốc gia về lao động 

- Đổi mới quản trị quốc gia nói chung cũng như về lao động theo hướng 

hiện đại, hiệu quả, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa là chủ trương lớn của Đảng, đặt ra những yêu cầu khách quan về đổi mới 

thể chế quản trị, tư duy, nhận thức, vị trí, vai trò của các chủ thể..., đồng thời cần 

tham khảo, tiếp thu chọn lọc những kinh nghiệm tốt của thế giới trên cơ sở phù 

hợp với truyền thống, lịch sử, chế độ chính trị, bản sắc văn hóa và đặc điểm kinh 

tế - xã hội của nước ta. Định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền gắn với đổi 

mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả là điểm mới, một 

nội dung trong đột phá chiến lược Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề 

ra. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 cũng xác định đổi 

mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý 

xã hội29. 

- Đổi mới quản trị quốc gia về lao động thúc đẩy hoàn thiện đồng bộ các 

loại thị trường, trong đó thị trường lao động là một trong những nội dung quan 

trọng nhằm hoàn thiện thể chể được nêu trong các nghị quyết, kết luận, chỉ thị 

 
29 Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam 
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của Đảng. Việc nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện toàn diện, có tính hệ thống 

khung khổ pháp luật đối với thị trường lao động đặt trong mối quan hệ cung- 

cầu lao động, đào tạo, hội nhập quốc tế thị trường lao động cũng như vai trò của 

Nhà nước, việc thực hiện cam kết về lao động, tiêu chuẩn lao động; coi lao động 

là nguồn lực phát triển kinh tế; lao động, việc làm gắn với vấn đề di cư, phát 

triển kinh tế du lịch, đầu tư… Phát triển thị trường lao động đồng bộ với các thị 

trường khác trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong hoàn thiện thể chế 

kinh tế của Việt Nam. Thị trường lao động khi được tổ chức, quản trị và vận 

hành tốt có tác dụng to lớn trong việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân 

lực, phân phối và điều tiết hài hoà thu nhập, góp phần vào tăng năng suất lao 

động, thúc đầy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.  

Vai trò quản trị quốc gia đối với thị trường lao động 

- Để quản trị, tổ chức và vận hành có hiệu quả thị trường lao động thì cần 

quy hoạch phát triển nhân lực dựa trên nhu cầu nhân lực của các ngành, các địa 

phương; đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu xã hội, nhu cầu của thị trường lao 

động; cần có sự đầu tư và chính sách khuyến khích của Nhà nước, cần sử dụng 

rộng rãi, hiệu quả các cơ chế và công cụ của kinh tế thị trường để mở rộng quy 

mô, điều chỉnh cơ cấu ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực và huy 

động các nguồn vốn cho phát triển đào tạo nhân lực. 

- Thị trường lao động khi được quản trị, tổ chức và vận hành tốt đồng 

nghĩa với việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, phân chia và điều 

tiết hài hoà thu nhập, phân tán và giảm thiểu rủi ro, góp phần vào tăng trưởng, 

nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và phân phối công bằng hơn những 

thành quả đạt được của phát triển.  

- Để quản trị, tổ chức và vận hành có hiệu quả thị trường lao động thì cần 

quy hoạch phát triển nhân lực dựa trên nhu cầu nhân lực của các ngành, các địa 

phương; đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu xã hội, nhu cầu của thị trường lao 

động;  cần có sự đầu tư và chính sách khuyến khích của Nhà nước, cần sử dụng 

rộng rãi, hiệu quả các cơ chế và công cụ của kinh tế thị trường để mở rộng quy 

mô, điều chỉnh cơ cấu ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực và huy 

động các nguồn vốn cho phát triển đào tạo nhân lực. Tuy nhiên, trên thực tế việc 

quản trị, tổ chức và vận hành thị trường lao động vẫn còn nhiều bất cập: đào tạo 

chưa gắn với nhu cầu của thị trường dẫn đến mất cân đối giữa đào tạo và nhu 
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cầu sử dụng lao động; hệ thống thông tin thị trường lao động, cơ sở hạ tầng của 

thị trường lao động chưa phát triển đồng bộ; hệ thống giáo dục, hướng nghiệp và 

đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động... 

Tác động các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người lao động 

trong điều kiện phòng chống đại dịch Covid-19 

Từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã trải qua các đợt bùng phát của bệnh 

dịch khác nhau, và ở mỗi đợt bùng phát, Việt Nam lại có các ứng phó về mặt y 

tế rất kịp thời. Về mặt Lao động, việc sản xuất kinh doanh ở các lần giãn cách có 

lúc đã ngừng hẳn hoặc giảm khiến cho giờ làm việc của người lao động bị ảnh 

hưởng, thâm chí có những đơn vị sản xuất kinh doanh phải đóng cửa thì người 

lao động cũng bị việc làm. Đảng và Chính phủ của Việt Nam đã có các gói hỗ 

trợ cho năm 2020 và năm 2021 cho các đối tượng lao động bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch. Đây là một nỗ lực lớn, kịp thời: gói hỗ trợ cho lao động phi chính thức và 

gói hỗ trợ cho lao động trong các nhà máy. Ngoài ra, Chính phủ còn nỗ lực 

trong rất nhiều chính sách khác để hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng do Covid. 

Những nỗ lực này cho thấy Việt Nam bắt kịp với các nước về các biện pháp ứng 

phó với đại dịch đối với lao động và việc làm. Cụ thể, ngay từ khi xuất hiện đại 

dịch COVID-19, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các 

cấp, các ngành đã ngay lập tức vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ, 

quyết liệt với phương châm chỉ đạo "chống dịch như chống giặc" nhằm kịp thời 

kiểm soát, khống chế đại dịch. Với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hướng 

tới các đối tượng là các doanh nghiệp, người lao động bị mất việc làm có hoàn 

cảnh khó khăn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 

bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, đại dịch diễn biến phức tạp, khó lường trên 

phạm vi toàn thế giới, không chỉ gây ra cuộc khủng hoảng về y tế, xã hội mà còn 

khiến kinh tế thế giới suy giảm sâu rộng. Nhiều chủ trương, chính sách, giải 

pháp với tổng thể các biện pháp, chủ yếu mang tính ngắn hạn, ứng phó với dịch 

bệnh, thảo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân và các đối 

tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.  

Mặc dù các chính sách thì rất kịp thời nhưng các thực thi biện pháp quản 

trị nói chung và cho thị trường lao động nói riêng còn có một số tồn tại, hạn chế:  

- Việc thực hiện các gói hỗ trợ còn khá lúng túng, mặc dù quy trình thủ 

tục hành chính theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-
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TTg đã được rút ngắn tuy nhiên vẫn còn những rào cản tiếp cận chính sách. Các 

địa phương còn chưa chủ động trong kinh phí hỗ trợ; cơ chế phân bổ ngân sách 

giữa trung ương và địa phương đã cải thiện nhưng vẫn sẽ tạo gánh nặng cho địa 

phương trong quá trình thực hiện, đặc biệt đối với các tỉnh nghèo.  

- Hỗ trợ lao động phi chính thức, là đối tượng tổn thương nhất trong đại 

dịch song các địa phương gặp khó khăn trong xác định đối tượng và thực hiện 

chi trả...đặc biệt là đối tượng lao động tự do do địa phương tự xác định. Chính 

vấn đề này đã làm nổi rõ một bất cập trong quản lý lao động gắn với an sinh xã 

hội, đó là quản lý phân tán, thiếu dữ liệu và rất bị động, nên khi chính sách được 

ban hành, các đơn vị phía dưới thực thi rất lúng túng.  

- Tác động lao động đến chuỗi cung ứng sản xuất: đối tượng hỗ trợ rộng, 

thuộc đủ mọi thành phần kinh tế nhưng lại chưa tính toán đến sự đứt gãy của các 

chuỗi cung ứng sản xuất và sự tham gia của lao động trong các khâu của chuỗi, 

đặc biệt là các chuỗi xuất khẩu. Trong một thời gian ngắn cần phải ban hành 

chính sách, nên quá trình đánh giá tác động và lấy ý kiến góp ý chưa đầy đủ, 

chưa sát với thực tiễn dẫn đến dự báo chưa chính xác phạm vi và mức độ tác 

động; nên nhiều doanh nghiệp và người lao động tham gia vào các chuỗi cung 

ứng hàng hóa xuất khẩu bị ảnh hưởng tiến độ và đơn hàng, tạo nên tác động 

domino ảnh hưởng đến toàn chuỗi. Những tác động này gây khó khăn cho sự 

phục hồi của các chuỗi cung ứng hàng hóa và dịch vụ và đòi hỏi sự phục hồi 

chậm và lâu dài hơn.  

 Một số giải pháp đổi mới quản trị quốc gia về lao động nhằm thích ứng 

điều kiện bình thường mới sau đại dịch Covid-19 và thực hiện các cam kết 

quốc tế của Việt nam 

 Một là, cần đổi mới tư duy, nhận thức về lao động trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương coi 

phát triển thị trường lao động là nền tảng trụ cột của nền kinh tế. Nền kinh tế 

càng minh bạch thì càng mang lại nhiều lợi ích xã hội và có thể đạt được điều 

này bằng cách loại bỏ những gánh nặng quy định pháp luật chồng chéo, làm cho 

luật pháp trở nên hợp lý hơn, có tính thực thi cao hơn và tạo sân chơi bình đẳng. 

Nếu môi trường kinh doanh tăng trưởng tốt thì sẽ khuyến khích người dân khởi 

sự doanh nghiệp, hoạt động mạnh mẽ trong kinh tế chính thức, từ đó thị trường 
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lao động, việc làm phát triển; coi nguồn nhân lực là cốt lõi trong giá trị gia tăng 

của hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy, cần phải chú trọng cả nguồn cầu, nguồn cung, 

chất lượng nhân lực và vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảo quan hệ lao 

động hài hòa, tiến bộ và ổn định. Để phục hồi lao động, phải có các biện pháp 

toàn diện cho thị trường lao động, tư duy quản trị lao động phải bao trùm (gồm 

cả đối tượng chính thức và lao động phi chính thức), hệ thống, phân công, phân 

cấp rõ ràng với vai trò trách nhiệm của các bên liên quan,  gồm chính quyền các 

cấp, vai trò doanh nghiệp, hộ và người lao động gắn quyền và nghĩa vụ cho họ. 

Bản thân người lao động cũng phải có trách nhiệm Tự tuân thủ, nhà nước chỉ 

thực hiện quyền giám sát, kiểm tra, hỗ trợ, xử lý vi phạm (nếu có) 

Hai là, hoàn thiện thể chế phát triển thị trường lao động đảm bảo đồng 

bộ với hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp luật cho thị trường lao động phát 

triển. Xây dựng và hoàn thiện thể chế về quan hệ cung cầu thị trường lao động, 

việc làm; hoàn thiện theo hưởng đảm bảo thống nhất hệ thống pháp luật có liên 

quan trong quản lý lao động, việc làm nhằm phát triển, quản lý, khai thác, sử 

dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Cần xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban 

hành mới các luật, như: Bộ Luật lao động, Luật Việc làm, Luật Tiền lương tối 

thiểu, Luật Quan hệ lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã 

hội, Luật Thất nghiệp, Luật Dạy nghề... theo hướng phù hợp với quy luật của thị 

trường, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, 

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia vào thị trường lao 

động, nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, Nhà nước 

cần xem xét và phê chuẩn các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế liên quan 

đến thị trường lao động. Trong kết nối với thị trường lao động quốc tế, trước 

mắt cần quan tâm:  

- Thiết lập hệ thống thúc đẩy sự chuyển dịch của lao động có kỹ năng, trước 

hết là trong ASEAN và các cam kết tại các hiệp định thương mại thế hệ mới. 

 - Tính toán, phân tích, giám sát và tuyên truyền hiệu quả về tuyển dụng, 

tiền lương, điều kiện lao động, kỹ năng, đòi hỏi và các tác động khác của tự do 

hóa thương mại và thách thức kinh tế toàn cầu. 

- Thúc đẩy thực tiễn lao động tiến bộ liên quan đến việc phát triển lực 

lượng lao động, đào tạo kỹ năng, tiêu chuẩn, hiệu quả lao động và luật lao động 
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nhằm bảo đảm tính cạnh tranh của các doanh nghiệp và lực lượng lao động của 

các nước ASEAN và khu vực nói chung. 

- Tạo lập thông tin về thị trường lao động, thường xuyên cập nhật và phổ 

biến hiệu quả. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật 

khác có liên quan đến lao động, việc làm đảm bảo chặt chẽ, thống nhất tạo điều 

kiện cho thị trường phát triển và phát huy vai trò của Nhà nước đối với thị 

trường lao động, việc làm. 

Ba là, đảm bảo sự tập trung, thống nhất, có sự phân công, phân cấp trong 

quản lý nhà nước về lao động 

- Các biện pháp quản trị đảm bảo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động 

cũng như phát triển đầu vào cho người lao động. Vấn đề an sinh, vấn đề điều 

kiện làm việc, vấn đề phát triển năng lực,… cần được nhìn nhận đồng bộ, và có 

các biện pháp đồng bộ. Khi mà bất kỳ người lao động nào ở trong thị trường lao 

động cũng được đảm bảo an sinh, điều kiện làm việc thì sự yên tâm lao động của 

họ sẽ phản ánh bằng chính trình độ chuyên môn, độ chuyên nghiệp và năng suất 

lao động của họ. Để “không bỏ ai lai phía sau” thì các biện pháp phải toàn diện 

và đối tượng cũng phải toàn diện. Chúng ta phải gọi tên được tất cả các nhóm 

lao động trên thị trường lao động, và chắc chắn mỗi nhóm lao động sẽ có các 

đặc thù và do vậy, cần có các giải pháp chính sách, hành chính khác nhau.  

 - Trên cơ ở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan trong hệ thống các cơ 

quan quản lý nhà nước về lao động, với vai trò cơ quan chủ trì là Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội cần rà soát, đánh giá và hoàn thiện các quy định pháp 

luật về quản lý lao động, các quy định khác cũng như hệ thống các chỉ tiêu báo 

cáo và chế độ báo cáo liên quan đến quản lý lao động, việc làm nhằm phát huy 

vai trò chủ trì và sự phối hợp của các cơ quan bộ, ngành, địa phương, doanh 

nghiệp trong việc cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin, hỗ trợ người sử dụng lao 

động, cấp giấy phép lao động, quản lý lao động, phát hiện và xử lý kịp thời 

những vi phạm. Trong đó, tập trung tăng cường sự phối hợp giữa các ngành Lao 

động- Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại 

giao, Văn hóa, thể thao và du lịch trong việc quản lý người nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam, lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài, quản lý lao động bất 

hợp pháp… 
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 Bốn là, đổi mới công tác quản lý, sử dụng, đánh giá và đào tạo nguồn 

nhân lực 

- Đổi mới công tác đào tạo, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và chế 

độ tiền lương đối với các đơn vị hành chính công dựa trên nguyên tắc thị trường, 

bảo đảm cán bộ, công chức đủ sống bằng lương và từng bước có tích lũy. Đẩy 

mạnh quá trình trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị, tổ chức sự 

nghiệp công lập trong quản lý, sử dụng nhân lực.  

- Đổi mới căn bản và toàn diện chính sách về đánh giá, sử dụng nhân lực 

trong khu vực nhà nước. Cải thiện điều kiện, môi trường lao động để tạo động 

lực, khuyến khích lao động hiệu quả, sáng tạo. Khẩn trương xây dựng hệ thống 

chỉ tiêu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện trả lương theo vị trí 

việc làm, gắn với kết quả hoạt động công vụ và hiệu suất làm việc. 

- Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình đánh giá nhân lực dựa trên năng lực 

đóng góp, kết quả, năng suất lao động thực tế, thực hiện chế độ đãi ngộ tương 

xứng với trình độ, năng lực và kết quả công việc. Thực hiện giám sát xã hội, bảo 

đảm vai trò giám sát của cộng đồng, phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức 

xã hội trong việc giám sát chất lượng đào tạo nhân lực. Tổ chức lại hệ thống cấp 

bậc đào tạo theo chuẩn mực quốc tế. 

- Quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trường, cơ sở dạy 

nghề bảo đảm phù hợp yêu cầu phát triển và điều kiện từng vùng, miền trên cả 

nước. Hình thành các trường dạy nghề chất lượng cao đạt đẳng cấp quốc tế và 

khu vực. Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề theo hướng xã hội hoá. Gắn đào 

tạo nghề với phát triển các ngành, lĩnh vực, đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu, mục 

tiêu của doanh nghiệp. 

- Phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân 

lực. Nhà nước tiếp tục đầu tư, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của các cơ sở giáo dục năng khiếu trong giáo dục phổ thông. Khuyến khích 

các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư, đóng góp về tài chính, 

nhân lực, vật lực xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục năng khiếu. 

Năm là, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thông tin báo cáo hệ thống cơ  sở dữ 

liệu quốc gia về lao động 

- Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thông tin và dữ 

liệu về thị trường lao động. Sự linh hoạt, năng động và hiệu quả của thị trường 
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lao động sẽ được cải thiện đáng kể khi có một hệ thống thông tin và cơ sở dữ 

liệu bao quát, tin cậy và cập nhật về lao động, việc làm. Hệ thống thông tin và 

cơ sở dữ liệu này đặc biệt có ý nghĩa cho các chính sách về lao động, việc làm, 

đào tạo kỹ năng nghề, dự báo và xây dựng các kịch bản ứng phó trong ngắn hạn, 

trung hạn và dài hạn cho thị trường lao động.   

- Chỉ tiêu về lao động, việc làm là chỉ tiêu rất quan trọng đối với các quốc 

gia, thể hiện thành tựu của các chính sách kinh tế-xã hội đối với tạo công ăn việc 

làm cho người dân. Vấn đề quan trọng là khái niệm phải chuẩn xác, đo đếm và 

kiểm chứng được. Chỉ tiêu báo cáo cốt lõi gồm số lượng việc làm mới được tạo 

ra, việc làm bị mất đi, sự chuyển dịch khu vực lao động, việc làm phi chính thức 

và chính thức ….Đây chính là thước đo thành tựu tạo việc làm của nền kinh 

phương pháp  tính toán khoa học, như khảo sát doanh nghiệp, xây dựng mô hình 

để ước tính và suy rộng. Vì  vậy, cần hoàn thiện khái niệm, định nghĩa rõ ràng, 

thống nhất tiêu chí, chỉ tiêu, cách tính và thu thập thông tin nhằm đảm bảo bao 

quát đầy đủ, toàn diện, chính xác nhằm để đo lường thành tựu việc làm trong 

việc đóng góp quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ 

thống thông tin thị trường lao động, việc làm đảm bảo tính cập nhật dựa trên nền 

tảng công nghệ số gắn với c ơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, an sinh xã hội và 

các dữ liệu khác gắn với từng người dân. Ngoài ra, để quản trị quốc gia về lao 

động thì việc thống kê lao động cần thực hiện đồng thời gắn với trách nhiệm cơ 

quan quản lý lao động và cơ quan thống kê nhà nước.  

Sáu là, nâng cao năng lực dự báo, thông tin thị trường lao động 

- Cần làm tốt công tác dự báo cung- cầu lao động trong khối giáo dục 

nghề nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp; xây dựng các chính sách hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp, khởi 

sự kinh doanh; thúc đẩy, khuyến khích sự sáng tạo ngày càng được đẩy mạnh, 

gắn với đó là việc tạo ra nghề mới, việc làm mới và cách thức hỗ trợ doanh 

nghiệp làm sao để chi phí chuyển đổi là nhỏ nhất. Nhà nước cần thành lập, tổ 

chức lại hệ thống các cơ sở dự báo nhu cầu đào tạo và tổ chức kiểm định chất 

lượng đào tạo nghề, các tổ chức này cần phải đảm bảo độc lập, có đủ năng lực 

để dự báo, đánh giá năng lực và sản phẩm đào tạo của các trường đại học và 

các cơ sở đào tạo nghề đảm bảo đạt chuẩn đầu ra về chất lượng gắn với thị 

trường lao động, thích ứng với nhu cầu phát triển thị trường lao động làm cơ sở 

cung cấp thông tin cần thiết, tin cậy cho các cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu 
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tuyển sinh đầu vào theo tín hiệu của thị trường lao động; chú trọng đầu tư cho 

công tác dự báo thị trường lao động trong ngắn, trung và dài hạn.  

Bảy là, đổi mới cơ bản đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu phát triển thị trường lao động 

- Về giáo dục: Xây dựng nền giáo dục theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại 

hóa, xã hội hóa”. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các 

bậc học. Cải cách mục tiêu, nội dung, hình thức kiểm tra, thi và đánh giá kết quả 

giáo dục và đào tạo.  Đổi mới các chương trình đào tạo từ bậc phổ thông cho đến 

dạy nghề và đào tạo trong các trường đại học trên tinh thần tương thích với một 

khung trình độ, trước hết là của ASEAN, sau đó là khung trình độ quốc tế. 

Trong đó cần quan tâm xây dựng môi trường số hóa, thu thập, tổng hợp các kiến 

thức của Việt Nam và của các nước để biên tập lại dưới dạng hỏi đáp đơn giản 

cho mọi ngành nghề, lứa tuổi; cố gắng tạo kho dữ liệu và khuyến khích các 

startup trẻ tận dụng kho dữ liệu để tạo ra nhiều ứng dụng thông minh cho mọi 

người, vừa để phát triển việc khởi nghiệp vừa tạo ra ứng dụng hỗ trợ thuận lợi 

hơn cho người dân trong việc học tập và cuộc sống nói chung. 

- Về đào tạo nghề: Đào tạo, chuyển hướng cho một bộ phận bị mất việc 

do áp dụng công nghệ mới; phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các trường 

dạy nghề và đào tạo chuyên nghiệp. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch mạng 

lưới trường đại học, cao đẳng và dạy nghề trong cả nước. Ngoài kỹ năng nghề 

nghiệp cần được trang bị nhiều hơn những kỹ năng và trình độ như ứng dụng 

công nghệ thông tin, giao tiếp hiệu quả, lắng nghe tích cực và tư duy phê phán, 

khả năng nhận thức có tính sáng tạo và lập luận toán, giải quyết vấn đề.  

Tám là, nhằm thích ứng điều kiện bình thường mới sau đại dịch COVID-

19, coi an toàn vệ sinh lao động là phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi 

làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu kinh tế và nơi tập trung đông công nhân lao động. Đây cũng là dịp để 

nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo vệ sinh lao động trong mọi hoạt 

động KT- XH (môi trường lao động có kiểm soát). Theo đó, cần quy định trách 

nhiệm đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, người 

sử dụng lao động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc; thường xuyên tự đánh giá việc 

thực hiện yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch. 
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 Chín là, chủ động, thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế có liên 

quan đến lao động 

Theo quy định của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các nước 

không được tạo ra lợi thế cạnh tranh thương mại bằng việc hạ thấp các tiêu 

chuẩn lao động. Hội nhập quốc tế, Việt Nam là một phần trong chuỗi cung ứng 

dịch vụ và hàng hóa toàn cầu, nên chịu tác động trực tiếp trong quan hệ kinh tế 

với các đối tác thành viên cũng như các tiêu chuẩn lao động của Tổ chức Lao 

động quốc tế. Vì vậy, người sử dụng lao động cũng như người lao động phải chủ 

động tham gia, đảm bảo các tiêu chuẩn về lao động trong quá trình sản xuất, 

kinh doanh.  

Mười là, nâng cao ý thức tự tuân thủ pháp luật của người lao động, người sử 

dụng lao động và năng lực kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước. 

- Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động cần 

được thực hiện theo nguyên tắc tự tuân thủ, tự đánh giá theo các tiêu chí, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn.  

- Cơ quan nhà nước thực hiện quản lý rủi ro kết hợp công tác thanh tra, 

kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật Việt Nam 

liên quan đến tuân thủ pháp luật về lao động. Trong đó, chú trọng thanh tra, 

kiểm tra đối với việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành, 

địa phương trong quản lý lao động, việc làm theo phạm vi được phân công, 

trong đó chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện các quy định của pháp 

luật nhất là các đối tượng được xã hội quan tâm như lao động nước ngoài vào 

Việt Nam để hành nghề y, dược tư nhân; trực tiếp khám, chữa bệnh tại Việt 

Nam; làm việc trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, văn hóa… 

Tóm lại, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thích ứng với điều kiện bình 

thường mới hậu Covid-19, việc đổi mới quản trị quốc gia về lao động là hết sức 

cần thiết, đặc biệt là nhằm phát triển thị trường lao động để cơ cấu lại nền kinh 

tế. Việt Nam cần sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, thể chế và chính sách thị 

trường lao động dựa trên các nguyên tắc công bằng, bình đẳng, minh bạch, đồng 

thời đổi mới vai trò của Nhà nước, đổi mới công tác quản trị quốc gia để phát 

triển thị trường lao động một cách chủ động, hài hòa và bền vững.  
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CHÍNH SÁCH PHỤC HỒI CHO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 

 

  PGS.TS. Hoàng Xuân Bình30 

TS. Vũ Thị Phương Mai31  

Tóm tắt 

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đang có những ảnh hưởng to lớn đến thị 

trường lao động trên toàn thế giới do các chính sách phong toả kinh tế của 

nhiều chính phủ. Việt Nam đã sớm phản ứng với sự lây lan của đại dịch 

COVID-19 bằng các biện pháp đóng cửa biên giới quốc tế và sau đó là cách ly 

xã hội. Tuy nhiên, làn sóng COVID-19 lần thứ 4 từ cuối tháng 4 năm 2021 đã 

gây ra các tác động tiêu cực tới việc khôi phục việc làm và thu nhập của người 

lao động. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, tỷ lệ việc làm phi chính thức và tỷ 

lệ thất nghiệp đều tăng theo quý. Báo cáo này nhằm phân tích, đánh giá các tác 

động của COVID-19 tới thị trường lao động Việt Nam. Từ đó, báo cáo tổng kết 

một số đề xuất về mặt chính sách nhằm phục hồi nguồn nhân lực trong và sau 

khủng hoảng.  

Abstract 

The COVID‑19 crisis is having enormous effects on labour markets 

across the world due to the economic lockdown policies of many governments. 

Vietnam reacted early to the spread of COVID-19 by imposing social distancing 

measures and mobility restrictions, culminating in few national lockdowns since 

April 2020. However, the 4th COVID-19 wave from the end of April 2021 

menaced grievously the impulse of job recovery and workers’ income 

improvement, suggesting that the labour market has not shown positive signs. 

The labour force participation rate, the prevalence of informal employment and 

unemployment rate have all increased quarter-on-quarter. This paper aims to 

understand the impacts of COVID-19 on the Vietnamese labour force and propose 

some policies to recovery the human resources during and after the crisis. 

1. Bối cảnh kinh tế-xã hội thế giới và trong nước  

|Năm 2020, a kinh tế toàn cầu suy giảm ở mức chưa từng thấy kể từ Chiến 
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tranh Thế giới lần thứ II, ước tính trên 100 triệu người trên toàn thế giới bị rơi 

vào cảnh nghèo đói[1]. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong số 10 nền kinh tế trên 

thế giới vẫn duy trì được tăng trưởng kinh tế dương. Tình trạng nghèo theo quỹ 

đạo giảm trong năm 2020 nhưng với tốc độ chậm hơn so với trước khi có dịch 

COVID-19. Mức giảm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong lúc 

cao điểm của khủng hoảng năm 2020 vẫn thuộc dạng thấp nhất trong khu vực 

Đông Á và Thái Bình Dương. Kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng khi một số hoạt 

động sản xuất chế tạo chế biến được dịch chuyển sang Việt Nam, nhu cầu về 

một số mặt hàng điện tử lại tăng lên khi các quốc gia giàu có vẫn đang trong tình 

trạng cách ly. Bên cạnh đó, quản lý khủng hoảng thành công lại tiếp tục thu hút 

thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài trong suốt năm qua. Mặc dù đạt kết quả kinh tế 

khả quan trong bối cảnh kinh tế quốc tế khá ảm đạm, tuy nhiên tốc độ tăng 

trưởng vẫn thấp hơn dự kiến,, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và các hoạt 

động hàng ngày. Tăng trưởng GDP năm 2020 giảm 4 điểm phần trăm so với 

năm 2019,kể cả các ngành tìm cách tận dụng lợi thế qua khủng hoảng cũng tăng 

trưởng với tốc độ thấp hơn so với 2019. Tăng trưởng xuất khẩu giảm ở mức thấp 

nhất, tiếp tục duy trì được tốc độ tăng 5,0% trong năm 2020 so với 6,7% năm 

2019. Trong khi đó, tăng trưởng ở các ngành khác giảm đáng kể. Tăng trưởng 

GDP trong các ngành công nghiệp và dịch vụ giảm lần lượt gần 5 điểm phần 

trăm. Tăng trưởng tiêu dùng tư nhân gần như đi ngang ở mức 0,6% năm 2020 so 

với mức tăng 7,4% năm 2019. 

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)[2] nhận định vào năm 2022, tỷ lệ thất 

nghiệp toàn cầu dự kiến là 5,7%, tương ứng với 205 triệu người thất nghiệp, 

vượt qua mức 187 triệu người vào năm 2019. ILO dự báo việc làm của khu vực 

ASEAN sẽ phục hồi chậm do tác động nặng nề mà đại dịch Covid-19 gây nên. 

Đại dịch Covid-19 vừa qua đã gây tổn thất trên 7% thời gian làm việc của người 

lao động khu vực ASEAN. Dự báo làn sóng dịch Covid-19 đang tiếp diễn sẽ 

khiến thị trường lao động nửa cuối năm 2021 ở khu vực này tiếp tục xấu hơn 

nữa. Trong nước, tiếp nối kết quả đã đạt được của năm 2020, 6 tháng đầu năm 

2021, kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục ổn định và bắt đầu khởi sắc, tổng sản phẩm 

trong nước (GDP) quý II/2021 ước tính tăng 6,61% so với cùng kỳ năm trước, 

cao hơn tốc độ tăng 0,39% của quý II/2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 6,73% 

của quý II các năm 2018 và 2019 (GSO, 2021).Tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-

19 bùng phát từ cuối tháng 4 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, 
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nguy hiểm, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các tỉnh, thành 

phố kinh tế trọng điểm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, tính 

mạng của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng sản phẩm trong 

nước (GDP) quý III/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, mức 

giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Thị trường 

lao động đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng với hàng loạt kỷ lục 

tiêu cực được xác lập, hàng triệu lao động bị mất việc làm, bị cắt giảm thu nhập. 

Cơ hội tìm kiếm được việc làm của người lao động trở nên khó khăn hơn bao 

giờ hết. 

2. Tác động của đại dịch Covid-19 đến tình hình lao động và việc làm ở 

Việt Nam 

Làn sóng Covid lần thứ 4 đã tác động nặng nề đến thị trường lao động 

Việt Nam trên cả ba khía cạnh: nguồn cung lao động,cơ cấu việc làm và chuyển 

dịch, thu nhập người lao động và đời sống hộ gia đình. 

2.1.  Nguồn cung lao động 

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê (2021) [3] diễn biến phức tạp của dịch 

Covid-19 lần thứ tư đã làm số người tham gia lực lượng lao động sụt giảm 

nghiêm trọng. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở mức thấp chưa từng có trong 

vòng 10 năm trở lại đây. Đến hết quý III năm 2021, tình hình bệnh dịch Covid-

19 trở nên phức tạp trên cả nước khiến việc giãn cách xã hội kéo dài, hàng loạt 

các doanh nghiệp, dịch vụ không thiết yếu buộc phải đóng cửa làm số lượng lớn 

lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều người lao động bị buộc phải rời khỏi thị 

trường. Số người tham gia lực lượng lao động quý III năm 2021 bị sụt giảm 

nghiêm trọng. Lực lượng lao động có 49,1 triệu lượt người, giảm 22 triệu lượt 

người so với cùng kỳ năm 2020 (Hình 1).  
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Hình 1: Lực lượng lao động các quý, năm 2020 và 2021 

Đơn vị tính: Triệu người 

 

Nguồn: GSO 

Lao động có việc làm là 47,2 triệu người, giảm 2,7 triệu người so với 

cùng kỳ năm 2020. 4,7 triệu lao động bị mất việc làm, 14,7 triệu lao động tạm 

nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh; trên 10 triệu lao động giảm giờ làm, 

tạm dừng việc làm (Hình 2).  

Hình 2: Lao động có việc làm các quý, giai đoạn 2019-2021 

Đơn vị tính: Triệu người 

 

Nguồn: GSO 

Đặc biệt, vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng 

rất nặng nề, trong đó 4,59% lao động vùng Đông Nam bộ có và 44,7% lao động 

vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng do ngừng việc, giãn việc, nghỉ 

việc [4]. 
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Hình 3: Số người có việc làm chia theo vùng kinh tế - xã hội 

Đơn vị tính: Triệu người 

 

Nguồn: GSO 

2.2.  Cơ cấu việc làm và chuyển dịch 

Trong quý III năm 2021, lao động có việc làm trong ngành nông, lâm 

nghiệp và thủy sản đạt 14,5 triệu người, tăng 673,1 nghìn người so với quý trước 

và tăng 479,0 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp và xây 

dựng là 15,7 triệu người, giảm 952,5 nghìn người so với quý trước và giảm 

960,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; ngành dịch vụ là 17,1 triệu người, 

giảm 2,3 triệu người so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Giãn cách xã hội 

kéo dài trong 3 tháng của quý III đã làm trầm trọng hơn thị trường lao động và 

ảnh hưởng mạnh tới ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, số lao động trong 

hai ngành này đều giảm mạnh chưa từng có trong nhiều năm gần đây. Ngược lại, lao 

động trong ngành nông nghiệp lại có xu hướng tăng, trái ngược với những xu hướng 

thường thấy trước đây, chủ yếu là do số lao động mất việc tại các tỉnh thành phía 

Nam quay trở về địa phương và làm việc trong ngành nông nghiệp (Hình 4). 

Hình 4: Lao động có việc làm chia theo khu vực kinh tế, quý III các 

năm 2019-2021 

Đơn vị tính: Triệu người 

 

Nguồn: GSO 
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Theo báo cáo của Bộ LĐ, TB&XH [5], tác động mạnh của dịch COVID-19 

đã dẫn đến có sự dịch chuyển lao động lớn từ thành thị về nông thôn, từ các 

trung tâm kinh tế lớn về các tỉnh. Thời gian qua đã có khoảng 1,3 triệu lao động 

từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trọng điểm phía nam về các địa phương 

(chiếm khoảng 60% số người dân di chuyển, trong đó khoảng 292 nghìn người 

về từ Thành phố Hồ Chí Minh; 450 nghìn người trở về từ một số tỉnh trọng điểm 

phía nam). Một số tỉnh có số lao động lớn trở về là Thanh Hóa (160 nghìn 

người), Sóc Trăng (99,7 nghìn người), Nghệ An ( 75,8 nghìn người); Đắc Lắk 

(75 nghìn người), Cà Mau (58,7 nghìn người), An Giang (65 nghìn người), Sóc 

Trăng (50,7 nghìn người), Hà Tĩnh (36 nghìn người), Kiên Giang (32 nghìn 

người), Hậu Giang (20 nghìn người), v ... v… 

Kết quả khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 của GSO [3] trên 

phạm vi toàn quốc cũng cho thấy trong số 22.764 doanh nghiệp có 17,8% doanh 

nghiệp bị thiếu lao động. Tỷ lệ doanh nghiệp thiếu hụt lao động cao nhất được 

ghi nhận ở vùng Đông Nam Bộ, với 30,6%. Trong đó, những tỉnh thiếu hụt cao 

là Bình Dương (36,9%); Bình Phước (34,4%) và Thành phố Hồ Chí Minh là 

31,8%. Một số ngành báo cáo có sự thiếu hụt nhiều lao động nhất là ngành sản 

xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (55,6%), sản xuất da 

và các sản phẩm liên quan (51,7%), sản xuất trang phục (49,2%), sản xuất thiết 

bị điện (44,5%), ngành dệt (39,5%). 

Dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến khu vực chính thức làm số lao 

động trong khu vực này giảm mà còn lan rộng sang cả khu vực phi chính thức 

khiến người lao động không còn cơ hội tìm được việc làm phi chính thức như 

thường thấy trước đây. Điều này dẫn đến, tình trạng nhiều người lao động không 

thể tìm được việc làm, kể cả việc làm tạm thời trong giai đoạn này. Trong quý 

III năm 2021, số lao động có việc làm chính thức là 15,1 triệu người, giảm 468,9 

nghìn người so với quý trước và giảm 657,0 nghìn người so với cùng kỳ năm 

trước; số lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp và thủy 

sản là 18,0 triệu người, giảm 2,9 triệu người so với quý trước và giảm 2,7 triệu 

người so với cùng kỳ năm trước. 

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý III năm 2021 là 54,5%, 

giảm 2,9 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 2,3 điểm phần trăm so với 

cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động phi chính thức khu vực thành thị là 46,2%, 

giảm 2,4 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 3,0 điểm phần trăm so với 
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cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này ở khu vực nông thôn là 61,8%, giảm 2,9 điểm phần 

trăm so với quý trước và giảm 1,0 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 

2.3.  Thu nhập người lao động và đời sống hộ gia đình 

Trong quý III năm 2021, hầu hết các ngành kinh tế đều ghi nhận mức sụt 

giảm thu nhập bình quân của người lao động so với quý trước. Người lao động 

làm việc trong khu vực dịch vụ bị giảm thu nhập nhiều nhất, với mức thu nhập 

bình quân tháng là 6,2 triệu đồng, giảm khoảng 1,0 triệu đồng, tương ứng giảm 

14,3% so với quý trước; lao động khu vực công nghiệp và xây dựng có mức thu 

nhập bình quân là 5,8 triệu đồng, giảm 906 nghìn đồng, tương ứng giảm 13,5% 

so với quý trước. Lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản không 

còn giữ được nhịp độ tăng trưởng ổn định như đã quan sát được trong nhiều quý 

vừa qua mà cũng bắt đầu bị rơi vào sụt giảm. Thu nhập của lao động khu vực 

này là 3,4 triệu đồng/người/tháng, giảm 340 nghìn đồng/người, tương ứng giảm 

9,2% so với quý trước (Hình 5). 

Hình 5: Thu nhập bình quân tháng của người lao động theo khu vực 

kinh tế, các quý năm 2020 và năm 2021 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

Nguồn: GSO 

Lao động tại vùng Đông Nam Bộ bị sụt giảm thu nhập nhiều nhất. Quý III 

năm 2021, thu nhập bình quân của lao động vùng này là 5,7 triệu đồng, giảm 2,4 

triệu đồng (giảm tương ứng 29,8%) so với quý trước và giảm 1,9 triệu đồng 

(giảm tương ứng 24,9%) so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, người lao động tại 

tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn với mức thu 

nhập bình quân giảm sâu, giảm 2,6 triệu đồng (giảm tương ứng 31,0%) so với 
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quý trước và giảm 2,5 triệu đồng (giảm tương ứng 30,3%) so với cùng kỳ năm 

trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh 

chỉ là 5,8 triệu đồng, mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Chịu thiệt hại 

nhiều thứ hai chỉ sau vùng Đông Nam Bộ là những người lao động ở vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long. Thu nhập bình quân của lao động ở vùng này là 4,5 triệu 

đồng, giảm 873 nghìn đồng (giảm tương ứng 16,1%) so với quý trước và giảm 

623 nghìn đồng (giảm tương ứng 12,1% so với cùng kỳ năm trước). Chịu tác 

động ít nhất bởi đại dịch Covid-19 là những lao động ở vùng Trung du và miền 

núi phía Bắc. Thu nhập bình quân tháng của lao động vùng này là 4,4 triệu 

đồng, giảm không đáng kể so với quý trước (giảm 93 nghìn đồng). So với lao 

động ở Thành phố Hồ Chí Minh, lao động ở Hà Nội chịu tác động nhẹ hơn rất 

nhiều. Mức thu nhập bình quân của người lao động Thủ đô là 7,0 triệu 

đồng/người, giảm khoảng 1,0 triệu/người, (giảm tương ứng 12,5%) so với quý 

trước và giảm 342 nghìn đồng, giảm tương ứng 4,6% so với cùng kỳ năm trước 

(Hình 6). 

Hình 6: Thu nhập bình quân tháng của người lao động theo vùng 

kinh tế-xã hội và quý II, quý III năm 2020 và năm 2021 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

Nguồn: GSO 

Thu nhập giảm đã tác động đáng kể tới đời sống của các hộ gia đình. Báo 

cáo của WB [7] cho thấy đến tháng 1/2021, thu nhập bình quân hộ gia đình được 

ước tính thấp hơn 11-22% so với tháng 6/2020 (Hình 7) và không đồng đều 

trong phục hồi thu nhập hộ gia đình - thu nhập của các hộ gia đình ở nhóm thấp 

nhất vẫn giảm, trong khi thu nhập ổn định ở các nhóm còn lại (Hình 8). 

Theo các ước tính trong trường hợp tác động cao và tác động thấp, các hộ 

gia đình trên đường phân phối thu nhập đều có tỷ lệ giảm thu nhập tương đương 
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tính đến hết tháng 9/2020. Tuy nhiên, các hộ gia đình trong nhóm 2 – nhóm 5 

đều có thu nhập tương đối ổn định trong giai đoạn từ tháng 9/2020 đến tháng 

1/2021, trong khi thu nhập của các hộ gia đình ở nhóm có thu nhập thấp nhất bị 

ảnh hưởng lớn hơn trong giai đoạn này. Đến tháng 1/2021, thu nhập hộ gia đình 

trung bình của nhóm có thu nhập cao nhất thấp hơn khoảng 11,4- 21,6% so với 

mức thu nhập tháng 6/2020. Mặt khác, các hộ gia đình ở nhóm thu nhập thấp 

nhất vẫn bị giảm thu nhập liên tục trong mỗi vòng khảo sát, trong đó mức thu 

nhập tháng 1/2021 ước tính đã giảm từ 14-25% so với thời điểm tháng 6/2020. 

Hình 7: Thu nhập hộ gia đình tháng 1/2021 giảm khoảng 11-22% so 

với mức thu nhập tháng 6/2020 

 

Nguồn: Điều tra tác động của COVID-19 đến hộ gia đình Việt Nam của 

Ngân hàng Thế giới (2021) 

Hình 8: Hộ gia đình có mức thu nhập thấp hơn trước thời điểm xảy 

ra dịch COVID-19 chậm phục hồi thu nhập hơn 

 

Nguồn: Điều tra tác động của COVID-19 đến hộ gia đình Việt Nam của 

Ngân hàng Thế giới (2021) 
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3. Các chính sách liên quan tới lao động và việc làm nhằm ứng phó 

với đại dịch Covid-19 của Việt Nam  

Nhằm ứng phó với các tác động tiêu cực về kinh tế của đại dịch COVID-19, 

Chính phủ Việt Nam đã triển khai hỗ trợ bổ sung trên cơ sở các chương trình trợ 

giúp xã hội hiện hành, và áp dụng ba chương trình cứu trợ mới để hỗ trợ người lao 

động phi chính thức bị mất việc làm, người lao động ký hợp đồng không đủ điều 

kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp, và hỗ trợ tiền mặt cho các hộ kinh doanh. Các 

chương trình này được thực hiện thông qua các Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, 

23/2021/QĐ-TTg, 28/2021/QĐ-TTg; các Nghị quyết số 42/NQ-CP, 68/NQ-CP, số 

116/NQ-CP được ban hành trong hai năm 2020 và 2021. 

3.1.  Nội dung chính sách 

Trong số các chính sách kể trên, nghị quyết 68/NQ-CP và 116/NQ-CP 

được ban hành năm 2021 có tính kế thừa và bổ sung các quyết định và nghị 

quyết được ban hành trước đó vào năm 2020. Hai nghị quyết đều được ra đời 

trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp và có 

những tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp và người lao động (NLĐ). Cụ thể: 

Nghị quyết 68/NQ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 1/7/2021 với mục 

tiêu hỗ trợ cho NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do ảnh 

hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm 

thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm 

bảo đời sống và an toàn cho người lao động. 

Nghị quyết 116/NQ-CP được chính phủ ban hành 24/9/2021 với mục đích 

góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống 

đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động; thể hiện được sự quan 

tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất 

nghiệp là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động. 

Tuy cùng hướng tới mục tiêu hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử 

dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 nhưng tại hai 

nghị quyết có đối tượng, điều kiện thực hiện. Bảng 1 cho phép so sánh các điểm 

khác biệt giữa hai Nghị quyết này. 
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Bảng 1: Phân biệt nghị quyết 68/NQ-CP và 116/NQ-CP 

NỘI 

DUNG 

NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP NGHỊ QUYẾT 116/NQ-CP 

Ngày ban 

hành và 

hiệu lực 

thi hành. 

- Ngày ban hành: 1/7/2021 

- Hiệu lực thi hành: từ ngày ký 

- Ngày ban hành: 24/9/2021 

- Hiệu lực thi hành: từ ngày ký 

Đối tượng 

được hỗ 

trợ  

- NLĐ tạm hoãn, nghỉ việc 

không hưởng lương từ 15 ngày 

liên tục trở lên từ 1/5/2021-

31/5/2021. 

- NLĐ chấm dứt hợp đồng lao 

động nhưng không đủ điều kiện 

hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 

1/5/2021 – 31/12/2021. 

- Người lao động ngừng việc từ 

14 ngày làm việc trở lên trong 

thời gian từ 1/5/2021-

31/12/2021. 

- Lao động tự do 

- NLĐ đang tham gia BHTN tại 

thời điểm ngày 30/9/2021 (không 

bao gồm người lao động đang làm 

việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị 

sự nghiệp công lập do ngân sách 

nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên). 

- NLĐ đã dừng tham gia BHTN do 

chấm dứt hợp đồng lao động hoặc 

hợp đồng làm việc trong khoảng 

thời gian từ ngày 01/01/2020 đến 

hết ngày 30/9/2021 có thời gian 

đóng BHTN được bảo lưu theo quy 

định của pháp luật về việc làm, 

không bao gồm người hưởng lương 

hưu hàng tháng.  

- Các trường hợp: Tạm hoãn hợp 

đồng lao động, hợp đồng làm việc; 

Nghỉ việc không lương; Ngừng 

việc; Nghỉ thai sản, ốm đau từ 14 

ngày trở lên. 

(Bổ sung theo Quyết định số 

28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021) 

https://ebh.vn/van-ban-phap-quy/7128
https://ebh.vn/van-ban-phap-quy/7128
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Mức hỗ 

trợ  

- NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao 

động, nghỉ việc không hưởng 

lương từ 15 ngày liên tục trở lên 

đến dưới 01 tháng mức 

1.855.000 đồng/người; từ 01 

tháng trở lên mức 3.710.000 

đồng/người 

- NLĐ bị ngừng việc 14 ngày 

liên tục trở lên trong thời gian 

từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 

31/12/2021 được hỗ trợ một lần 

1.000.000 đồng/người. 

- NLĐ chấm dứt hợp đồng lao 

động nhưng không đủ điều kiện 

hưởng trợ cấp thất nghiệp được 

hỗ trợ một lần 3.710.000 

đồng/người. 

- NLĐ tự do: mức hỗ trợ không 

thấp hơn 1.500.000 

đồng/người/lần hoặc 50.000 

đồng/ người/ ngày  

Căn cứ vào thời gian tham gia đóng 

BHTN chưa hưởng trợ cấp thất 

nghiệp của NLĐ mức hỗ trợ như 

sau: 

- Dưới 12 tháng: 1.800.000 

- Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: 

2.100.000  

- Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: 

2.400.000  

- Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 

tháng: 2.650.000  

- Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 

tháng: 2.900.000  

- Từ đủ 132 tháng trở lên: 

3.300.000.  

Thời gian 

thực hiện 

hỗ trợ  

Từ ngày 1/5/2021 

đến 31/12/2021 

Từ ngày 01/10/2021 đến 

31/12/2021. 

Nguồn 

kinh phí 

26.000 tỷ đồng từ Ngân sách 

trung ương. 

- Sử dụng 50% nguồn dự phòng 

ngân sách địa phương (bao gồm 

cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 

70% quỹ dự trữ tài chính địa 

phương. 

Khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư 

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết 

năm 2020. 

Nguồn: https://ebh.vn/tin-tuc/nghi-quyet-68-va-nghi-quyet-116 

3.2.  Một số kết quả đạt được 

https://ebh.vn/tin-tuc/nghi-quyet-68-va-nghi-quyet-116
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Tính đến 27/5/2021, nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP là 

trên 32.694 tỷ đồng. Theo dự kiến nguồn lực ban đầu khi đề xuất gói hỗ trợ 

người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nguồn kinh phí là khoảng 61.580 

tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thực hiện hỗ trợ chỉ đạt hơn 53% so với kế hoạch [5]. 

Theo báo cáo của Ủy ban Xã hội[6], kết quả, gói hỗ trợ bằng tiền mặt đã thực 

hiện được khoảng 13.100 tỷ đồng/35.880 tỷ đồng, bằng 36,5% quy mô gói hỗ 

trợ cho 56.026 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa 

thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 

173.473 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 

nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 1.077.515 người lao động 

không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; 1.027.028 người có công 

với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng ; 2.917.816 người thuộc 

diện bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng ; 7.971.814 người 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo quốc gia  và 37.317 hộ kinh 

doanh . Tuy nhiên, trong số này, tiền hỗ trợ cho đối tượng thứ nhất chi được 80,6 tỷ 

đồng, chiếm tỷ lệ 0,23% quy mô gói hỗ trợ. Đối tượng thứ hai được hỗ trợ 177,6 tỷ 

đồng, chiếm tỷ lệ 0,5% quy mô gói hỗ trợ. Đối tượng thứ ba chỉ được hỗ trợ 1.001,7 

tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,79% quy mô gói hỗ trợ. Và các hộ kinh doanh chỉ nhận được 

38,0 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,11% quy mô gói hỗ trợ. 

Về chính sách gián tiếp, gói hỗ trợ với quy mô 16.200 tỷ đồng cho người 

sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc thông qua chính sách cho vay của 

Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 245 người sử dụng lao động vay 

để trả lương ngừng việc cho 11.276 người lao động với số tiền 41,8 tỷ đồng, 

tương ứng với 0,26% quy mô gói hỗ trợ. 

Gói hỗ trợ thông qua chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 

với ước tính quy mô khoảng 6.500 tỷ đồng, đến nay đã nhận và giải quyết cho 

192.503 lao động của 1.846 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền trên 786 tỷ 

đồng, tương ứng với 12,1% quy mô gói hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, tính đến 14/10/2021, nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết 

số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động trong đại dịch Covid-19 đã lên tới gần 21,89 nghìn tỷ 

đồng, hỗ trợ cho 24,26 triệu lượt đối tượng. Gói hỗ trợ 38 nghìn tỷ đồng theo 

Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đã chi trả gần 1.000 

tỷ đồng cho hơn 425 nghìn lao động [8]. 
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❖ Gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ động theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ về một 

số chính sách hỗ trợ NLĐ và SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Thứ nhất, về tổng kinh phí triển khai toàn quốc, tính đến thời điểm 

14/10/2021, Chính phủ đã chi gần 21,89 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ 24,26 triệu lượt 

đối tượng. Riêng hỗ trợ 23 địa phương phía nam gần 17,75 nghìn tỷ đồng 

(chiếm 80% toàn quốc), hỗ trợ 16,8 triệu lượt đối tượng (chiếm 69,5% toàn 

quốc). Trong đó, một số địa phương có kinh phí hỗ trợ cao như Tp. Hồ Chí 

Minh (10.130 tỷ đồng, hỗ trợ 9,41 triệu lượt đối tượng), Bình Dương (1965 tỷ 

đồng), Hà Nội (1641,7 tỷ), Bà Rịa Vũng Tàu (986 tỷ). 

Thứ hai, về kinh phí hỗ trợ 3 chính sách về bảo hiểm, trên 5,26 nghìn tỷ 

đồng đã được chi hỗ trợ cho 379.650 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) và 11,64 

triệu người lao động (NLĐ). Cụ thể: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động 

và bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) cho 378,9 nghìn đơn vị SDLĐ với 11,5 triệu 

NLĐ (tương đương 4.322 tỷ đồng); tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 

cho 735 đơn vị SDLĐ và 135.555 NLĐ (tương đương 938,4 tỷ đồng); hỗ trợ đào 

tạo nghề, duy trì việc làm từ quỹ BH thất nghiệp cho hơn 20 đơn vị SDLĐ đã đề 

nghị xác nhận hồ sơ (1.792 NLĐ). 

❖ Về kết quả triển khai Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ: 

Đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 

428.894 NLĐ đang tham gia BHTN và 111.212 người đã dừng tham gia BHTN 

với tổng số tiền hỗ trợ là 1.251 tỷ đồng. Trong đó, đã chi trả 999,5 tỷ đồng cho 

425.117 NLĐ; giảm đóng cho 363.300 đơn vị SDLĐ (tương đương hỗ trợ cho 

9,676 triệu lao động với số kinh phí là 7.594,6 tỷ đồng). 

3.3.  Đánh giá hiệu quả của các gói chính sách 

Theo báo cáo khảo sát của WB (T9/2020) [7], chỉ khoảng 20% số hộ (tham 

gia phỏng vấn) đã nhận được tiền trợ cấp từ các chương trình hiện có hướng tới 

người nghèo. Trong khi nhóm 40% nghèo nhất và dân tộc thiểu số (DTTS) là 

nhóm nghèo nhất, họ cũng là nhóm ít nộp đơn xin trợ giúp COVID-19 nhất. Một 

trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc này có thể do các công việc bị ảnh 

hưởng bởi COVID-19 về bản chất có xu hướng là công việc dịch vụ, thường tập 

trung ở khu vực đô thị nhiều hơn, và do vậy, các nhóm DTTS ít làm những công 

việc này. Khoảng 10% số hộ đăng ký nhận hỗ trợ từ chương trình trợ giúp 
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COVID-19 mới. Các hộ tại khu vực thành thị đăng ký nhiều hơn một chút, phản 

ánh rằng các trung tâm kinh tế bị tác động nặng nề hơn: tỷ lệ các hộ tại khu vực 

thành thị đăng ký là 13,7% và tại khu vực nông thôn là 8,4%. Tình hình giải 

ngân các gói cứu trợ COVID-19 tại thời điểm phỏng vấn còn thấp. Khoảng 1/10 

người được phỏng vấn đăng ký gói cứu trợ mới đã nhận được tiền. Tỷ lệ này ở 

khu vực thành thị cao hơn: 13% đáp viên tại khu vực thành thị đã nhận được tiền 

cứu trợ, so với mức 10,3% ở khu vực nông thôn. Tiền cứu trợ của gói COVID-

19 mới cũng trải đều giữa các nhóm thu nhập, phản ánh rằng các hộ nghèo 

không nhất thiết được ưu tiên cấp tiền cứu trợ (Hình 9). 

Hình 9: Trợ giúp xã hội (% số hộ) 

 

Nguồn: Điều tra tác động của COVID-19 đến hộ gia đình Việt Nam của 

Ngân hàng Thế giới (2020) 

Cũng theo báo cáo khảo sát của WB (T3/2021) [9], hầu hết các hộ gia đình 

đều hài lòng với các biện pháp ứng phó của Chính phủ trong việc kiểm soát 

COVID-19, nhưng chưa đánh giá cao hiệu quả công tác cứu trợ. Về hoạt động 

cứu trợ, các câu hỏi liên quan đến khả năng mua lương thực, mức độ hỗ trợ cho 

người mất việc làm và tính hiệu quả của các chương trình cứu trợ. Về phía cơ 

quan quản lý, các câu hỏi liên quan đến quan điểm kiểm soát đường biên giới và 

biện pháp ứng phó với các đợt bùng phát dịch khác nhau. Mặc dù hầu hết người 

được hỏi đều hài lòng với các giải pháp của Chính phủ trong kiểm soát các đợt 

bùng phát dịch và kiểm soát đường biên giới, một số ít người trả lời cho rằng 

chương trình cứu trợ 62 nghìn tỷ đồng chưa thực sự hỗ trợ các hộ gia đình khó 
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khăn nhất (Hình 10). Kết quả các vòng điều tra trước đó trong Khảo sát đánh giá 

tác động của COVID-19 đến các hộ gia đình tại Việt Nam của Ngân hàng Thế 

giới cũng cho thấy, rất ít hộ gia đình nhận được hỗ trợ từ các chương trình cứu 

trợ hướng đến những hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (Yang và cộng sự 

2020; Ngân hàng Thế giới, 2020). 

Hình 10: Quan điểm của người dân về giải pháp ứng phó của Chính phủ 

 

Nguồn: Điều tra tác động của COVID-19 đến hộ gia đình Việt Nam của 

Ngân hàng Thế giới (2021) 

Như vậy, việc thực hiện gói hỗ trợ 62000 tỷ trong năm 2020 (nghị quyết 

42) không đạt được như kỳ vọng khi ban hành chính sách, số đối tượng thụ 

hưởng và tỷ lệ giải ngân thấp, chậm và không kịp thời. Báo cáo của Ủy ban Xã 

hội [6] chỉ ra một số nguyên nhân của tình trạng trên như sau: 

- Nhóm đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, thiếu việc làm, gặp 

khó khăn, không bảo đảm mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch 

COVID-19 gần như không tiếp cận được chính sách hỗ trợ trực tiếp, chỉ 

có 3,6% gói hỗ trợ được giải ngân cho nhóm đối tượng này … 

- Một số quy định để hướng dẫn thực hiện còn cứng nhắc, chưa sát với thực 

tế, một số quy định rất khó thực hiện, thậm chí làm các địa phương tốn 

kém thời gian, nguồn lực để triển khai thực hiện. 

- Công tác thông tin, truyền thông về chính sách thiếu thận trọng khi các cơ 

quan có thẩm quyền chưa có ý kiến chính thức đã gây ra những cách hiểu 

chưa chính xác, chưa đầy đủ, tạo sự kỳ vọng quá lớn trong Nhân dân, 

người lao động và doanh nghiệp so với việc thực hiện trên thực tế. 
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- Hạn chế nữa là mặc dù đã được khắc phục kịp thời, song tại một số địa 

phương vẫn để xảy ra số ít hiện tượng lợi dụng chính sách, lập danh sách 

trùng, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo không đúng tiêu chí đối tượng.  

- Việc tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-

TTg , Quyết định 32/2020/QĐ-TTg  để hướng dẫn thực hiện còn cứng 

nhắc, chưa thực tế, trong quá trình xây dựng chưa tạo sự đồng thuận cao 

giữa các cơ quan, một số quy định rất khó thực hiện, thậm chí làm các địa 

phương tốn kém thời gian, nguồn lực để triển khai thực hiện . 

- Bên cạnh đó thì quy trình, thủ tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 

còn mang tính hành chính nhằm bảo đảm sự “an toàn” cho các cơ quan, tổ 

chức thực hiện. 

3.4.  Những thách thức về mặt triển khai chính sách 

Thực tế cho thấy Việt Nam đã hành động sớm để kiểm soát COVID-19 và 

quản lý rủi ro y tế rất tốt, nhưng hiện nay đang đi sau về tiêm vác-xin trong khi 

các ca nhiễm gia tăng. Rủi ro đang tăng lên trong năm 2021 khi đợt dịch thứ tư 

trở thành đợt dịch lớn chưa từng có ở Việt Nam và khó kiềm chế. Hơn nữa, tiến 

độ triển khai vác-xin ở Việt Nam thuộc dạng chậm mất ở khu vực Đông Nam Á. 

Đến tháng 05/2021, mới chỉ có 0,02% dân số được tiêm vác-xin đầy đủ, thấp 

hơn rất nhiều so với mức bình quân ở các quốc gia đang phát triển khu vực 

Đông Nam Á và trên toàn thế giới. Khoảng nửa tỷ người dân trên thế giới đã 

được tiêm vác-xin đầy đủ vào tháng 05/2021, tương đương khoảng 6% dân số 

thế giới.  

Chính phủ đang đẩy nhanh các chiến lược khác nhau để xử lý đợt dịch bùng 

phát gần đây. Chính phủ đã tiến hành các biện pháp để có được vác-xin sớm hơn và 

theo dõi dữ liệu theo cách hữu ích hơn, đồng thời đã ban hành các chính sách chặt 

chẽ để giảm thiểu ca nhiễm mới. Chính phủ đã thiết lập quỹ hỗ trợ mua vác-xin cho 

70% dân số. Thông tin lấy từ ứng dụng Blue Zone của Chính phủ nhằm theo dõi tiếp 

xúc và tự báo cáo sẽ được tập trung hóa nhiều hơn để cung cấp thông tin hữu ích 

hơn. Đến đầu tháng 06, Chính phủ đã chi 8 ngàn tỷ VND (347 triệu US$) cho các 

chính sách và hoạt động phòng chống COVID-19. 

Chính phủ đã thông qua các chính sách từ đầu năm 2020 để hỗ trợ cho các 

hộ gia đình bị ảnh hưởng, và có thể học hỏi từ kinh nghiệm đó nếu cần phải triển 

khai các gói cứu trợ trong tương lai. So với các quốc gia khác trong khu vực, 

Việt Nam chi tiêu ít hơn cho trợ giúp xã hội liên quan đến COVID-19. Số giải 
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ngân cũng thấp hơn so với kế hoạch ban đầu. Thực chất, tác động ban đầu của 

COVID-19 chỉ ở mức nhẹ và có lẽ gói cứu trợ cũng không đến mức cấp thiết 

như dự kiến trước đó. Tuy nhiên, những thách thức rõ ràng trong công tác triển 

khai cần được xử lý trong trường hợp cần ứng phó thêm một lần nữa khi phải 

đối mặt với những đợt phong tỏa mới. Kinh nghiệm đó cũng là dấu hiệu cảnh 

báo cho những thách thức dài hạn hơn về xác định đối tượng và hiệu quả của hệ 

thống đảm bảo xã hội nếu không được hiện đại hóa. Người lao động ở khu vực 

phi chính thức nằm ngoài tầm nhìn của Chính phủ và rất khó đăng ký để trở 

thành đối tượng thụ hưởng trợ giúp xã hội mới. Nhiều người lao động trong khu 

vực phi chính thức không thể đưa ra bằng chứng hoặc được chủ sử dụng lao 

động xác nhận về hoạt động kinh tế của họ hoặc chứng minh là họ bị COVID-19 

gây ảnh hưởng. Những thách thức khác trong triển khai là thiếu rõ ràng do các 

tiêu chí và thủ tục phức tạp, thiếu các công cụ rà soát và xác nhận bằng công 

nghệ số, và thiếu nhân lực. 

Các phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp trong khu vực chính thức tuy 

khác biệt nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự trong triển 

khai. Gói hỗ trợ của Chính phủ tập trung chủ yếu vào gia hạn và giảm mức nộp 

(thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và phí công đoàn), cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ vay với lãi suất thấp. Tuy nhiên, đến tháng 06/2020, chưa đến 

20% các doanh nghiệp được khảo sát cho biết họ được hưởng những chương 

trình hỗ trợ đó, và con số này tăng lên 36% vào tháng 01/2021. Hai chính sách 

hỗ trợ mà hầu hết các doanh nghiệp được hưởng (giảm thuế thu nhập doanh 

nghiệp và gia hạn thời gian nộp thuế) không đòi hỏi phải có cơ chế giải ngân tốt. 

Vào tháng 06, hầu hết các doanh nghiệp cho biết ban đầu họ không biết về 

chương trình, nhưng sau đó ngày càng nhiều doanh nghiệp cho biết gặp vấn đề 

do khó đăng ký tham gia và không đủ điều kiện tham gia chương trình. Đến 

tháng 01/2021, một tỷ lệ lớn các doanh nghiệp (22%) vẫn cho rằng khó có thể 

đăng ký tham gia các chương trình hỗ trợ. Cũng giống như nhận định ở trên, 

35% mong muốn các tiêu chí điều kiện phải được đơn giản hóa trong thời gian 

tới và 22% yêu cầu phải cải thiện về tính thực tiễn (ví dụ giảm các yêu cầu về tài 

sản thế chấp để được vay vốn). 

Có rất nhiều lý do cho thấy đợt dịch gần đây tạo ra quan ngại và có thể 

gây tác động lớn hơn. Ngoài tính chất lây nhiễm mạnh của chủng vi-rút mới, 

Việt Nam cũng đi sau về tiêm vác-xin đồng thời chưa thực hiện xét nhiệm định 
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kỳ diện rộng theo cách dễ tiếp cận. Dữ liệu từ năm 2020 đến đầu năm 2021 cho 

thấy mặc dù hoạt động kinh tế mới bị chững lại ở mức nhẹ, các hộ gia đình và 

doanh nghiệp đã phải chịu ảnh hưởng bất lợi. Nếu xảy ra suy giảm kinh tế lớn 

hơn thì quy mô tác động sẽ lớn đến đâu? 

4. Một số đề xuất nhằm phục hồi nguồn nhân lực trong và sau khủng 

hoảng Covid-19 

4.1.  Một số bài học rút ra trong việc triển khai các gói hỗ trợ 

Thông qua các khảo sát theo dõi COVID-19 của các tổ chức quốc tế cũng 

như của Chính phủ, những kinh nghiệm có thể được đúc rút nhằm tìm hiểu về 

những mắt xích yếu nhất và những người có nguy cơ nhất với cú sốc nhằm tăng 

cường chính sách trong giai đoạn mới khi cần phải có những biện pháp can thiệp 

hiệu quả hơn. Một số bài học cần được rút ra là: 

Một là, các chính sách về y tế và tài khóa đã giúp Việt Nam quản lý tốt 

suốt thời gian đại dịch. Mặc dù hầu hết các chính sách đều có hiệu quả cao, 

nhưng không phải chính sách nào cũng đem lại tác động lớn, và một số chính 

sách cần được gia tốc khi rủi ro COVID-19 đang gia tăng trong đợt dịch thứ tư.  

Hai là, gói hỗ trợ bằng chính sách tài khóa của Việt Nam ngay từ đầu đại dịch 

đã có sự khác biệt với các quốc gia khác trong khu vực, mức chi dành để hỗ trợ thu 

nhập trực tiếp thấp hơn rất nhiều. Ngay từ đầu đại dịch, Thái Lan, Ma-lay-xia, Phi-

líp-pin và In-đô-nê-xia đều lên ngân sách nhiều hơn Việt Nam để hỗ trợ về thu nhập, 

kể cả trước khi xem xét về tỷ lệ triển khai ở mức rất thấp (In-đô-nê-xia thực hiện 

80% ngân sách ứng phó về an sinh xã hội vào tháng 11/2020). Việt Nam chi tiêu cao 

gấp đôi về đầu tư công, đồng thời đẩy nhanh chi tiêu hơn so với hỗ trợ về thu nhập. 

Đây là xu hướng rất khác biệt so với các quốc gia khác trong khu vực; Trung Quốc 

chi tiêu đồng đều ở cả hai nội dung, còn tất cả các quốc gia khác chỉ chi tiêu nhằm hỗ 

trợ thu nhập hoặc ít nhất là chi tiêu phần lớn cho mục tiêu đó. Hệ quả là, tổng mức 

hỗ trợ cho các hộ gia đình ở Việt Nam chỉ ở mức nhỏ so với các mốc so sánh khác, 

chẳng hạn so với mức lương tối thiểu.  

Ba là, các vấn đề gặp phải trong triển khai cho thấy dự kiến mở rộng về trợ 

giúp xã hội và giải ngân đều không đạt kế hoạch. Mặc dù Việt Nam lập dự toán ngân 

sách cho gói hỗ trợ thu nhập ở mức thấp hơn so với các quốc gia khác trong khu vực, 

nhưng kinh phí trợ giúp được triển khai trong thực tế thậm chí còn thấp hơn, chỉ ở 

mức 12 ngàn tỷ đồng (VND) so với dự toán là 62 ngàn tỷ VND. Chênh lệch đó cho 
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thấy thực tế là chỉ có 1 triệu đối tượng thụ hưởng mới thuộc nhóm lao động trong 

khu vực phi chính thức được tiếp cận so với chỉ tiêu đề là 5 triệu người, chủ yếu là 

do thiếu khả năng xác nhận điều kiện hưởng hỗ trợ.  

Bốn là, gói ứng phó dành cho các hộ gia đình trong tháng 04/2020 là quá 

nhỏ và thời gian triển khai quá ngắn. Hầu hết gói hỗ trợ hào phóng chỉ được 

triển khai tối đa ba tháng và chỉ có 1 triệu VND cho mỗi người bị ảnh hưởng so 

với mức tiêu dùng theo đầu người bình quân hàng tháng của các hộ gia đình 

trước COVID-19 là 3,6 triệu VND. Chương 5 ước tính cho thấy, do những yếu 

kém trong thiết kế và triển khai, chương trình hỗ trợ hộ gia đình chỉ đem lại tác 

động giảm nghèo 0,1 điểm phần trăm. Hầu hết là do thiết kế. Chương trình 208 

ngàn tỷ VND được triển khai hoàn hảo sẽ bao phủ được cho 32 triệu lao động bị 

ảnh hưởng trong quý đầu năm 2021 theo ước tính của Tổng cục Thống kê sẽ làm 

giảm nghèo ở mức 0,5 điểm phần trăm.  

Năm là, gói ứng phó dành cho doanh nghiệp cũng đối mặt với những 

thách thức trong triển khai tương tự như gói hỗ trợ hộ gia đình. Những chính 

sách đó chủ yếu được thực hiện dưới hình thức gia hạn thời gian trả nợ và tín 

dụng, được triển khai trong thời hạn dài hơn so với gói hỗ trợ hộ gia đình. 

Những hạn chế ban đầu về khả năng tiếp cận chính sách là do thiếu thông tin, 

nhưng đã được xử lý vào tháng 01/2021. Nhưng hạn chế chính là không đủ điều 

kiện tham gia các chương trình hỗ trợ và khó khăn trong việc đăng ký tham gia. 

Các doanh nghiệp lớn có khả năng tiếp cận và hưởng lợi qua gói hỗ trợ của 

Chính phủ tốt hơn so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hơn nữa, những chính 

sách đó chỉ giới hạn ở những doanh nghiệp trong khu vực kinh tế chính thức còn 

các doanh nghiệp trong khu vực kinh tế phi chính thức hầu hết bị bỏ qua. 

4.2.  Đề xuất từ phía các cơ quan chính phủ 

Theo dự báo, đến hết quý I và đầu quý II/2022, nếu không có diễn biến 

phức tạp, khả năng phục hồi trở lại thị trường lao động như bình thường có thể 

đáp ứng được. Để đảm bảo được mục tiêu đó, Bộ LĐ, TB&XH chủ trương đề 

xuất xây dựng chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động đi đôi với 

vấn đề an sinh xã hội bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn phục hồi và giai đoạn bứt 

phá. Chương trình tập trung 7 vấn đề lớn [10]: 

- Hỗ trợ trực tiếp tiền mặt cho một số đối tượng, lực lượng lao động để góp 

phần phục hồi, kích cầu tiêu dùng; 
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- Hỗ trợ hộ kinh doanh, người lao động vay vốn ưu đãi, khôi phục, duy trì 

phát triển sản xuất, giải quyết việc làm; 

- Nâng cao hiệu quả ứng dụng về dịch vụ công, việc làm hiệu quả, đổi mới 

cung cầu lao động, phát triển lao động trực tuyến, giao dịch việc làm, kết 

nối việc làm; 

- Hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại, phát triển hệ thống đào tạo chất lượng cao; 

- Đầu tư phát triển các cơ sở, chăm lo đối tượng yếu thế, tổn thương vì dịch 

bệnh; 

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động, chuyển đổi số trong lĩnh 

vực dân cư và kết nối với lao động; 

- Tập trung chăm lo phát triển nhà ở xã hội cho người nghèo, công nhân và 

những người lao động ở các khu nhập cư. 

4.3.  Đề xuất từ chuyên gia 

Đánh giá về tình hình của thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh 

hai năm qua, các chuyên gia đến từ Ngân Hàng Thế Giới đề xuất ba nhóm giải 

pháp sau đây[1]: 

Một là, cải thiện về thiết kế và triển khai hỗ trợ cho hộ gia đình và 

doanh nghiệp trong đợt dịch thứ tư 

Các tiêu chí và cơ chế xác định đối tượng có thể được cải thiện và đơn 

giản hóa cho cả hộ gia đình và doanh nghiệp. Trong khi các đối tượng chính 

sách hiện hành có khả năng tiếp nhận hỗ trợ dễ dàng, thì những đối tượng mới 

phải đối mặt với thách thức về đăng ký và xác nhận. Hệ thống đăng ký và tiếp 

nhận đối tượng cần linh hoạt hoạt hơn và phải có khả năng xử lý số lượng lớn 

nhanh hơn. Nhu cầu đặt ra là cần có các phương pháp xác định đối tượng mới 

khi thiếu giấy tờ chính thức về thu nhập hoặc mất thu nhập đối với người lao 

động ở khu vực phi chính thức bị ảnh hưởng. Các tiêu chí điều kiện tham gia 

quá cụ thể khiến cho công tác triển khai trở nên phức tạp. Để đảm bảo thực hiện 

hỗ trợ kịp thời và hiệu quả ngay sau khi xảy ra cú sốc diện rộng, các tiêu chí xác 

định đối tượng có thể được xác định ở mức tổng quát hơn và điều kiện tham gia 

cần được giảm nhẹ hoặc đơn giản hóa để đảm bảo tất cả những ai cần hỗ trợ tài 

chính đều có thể tiếp cận. Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chưa được thiết 

kế để xác định doanh nghiệp dựa trên mức độ bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19: giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng cho phần lớn các 

doanh nghiệp có doanh số dưới 200 tỷ VND và gia hạn thời gian nộp thuế không 
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đặt ra yêu cầu về điều kiện tham gia liên quan đến doanh số hoặc lợi nhuận. Gói 

hỗ trợ hành chính cho các doanh nghiệp cũng có thể được đơn giản hóa, và các 

hình thức hỗ trợ có thể nâng cao tính thực tiễn chẳng hạn giảm các yêu cầu về 

tài sản thế chấp hoặc hỗ trợ tiếp cận các thị trường mới. 

Xác định những hộ gia đình đủ điều kiện nhằm mở rộng phạm vi bao phủ 

là vấn đề khó trong ngắn hạn và có thể cần áp dụng cách tiếp cận tương tự như 

của Thái Lan. Việt Nam hiện chưa có hệ thống đăng ký xã hội, có nghĩa là quốc 

gia hầu như chỉ có thể mở rộng theo chiều dọc (nâng cao mức chi trả cho các đối 

tượng chính sách hiện hành) thay vì mở rộng theo chiều ngang (chi trả tạm thời 

cho những đối tượng mới) như cách In-đô-nê-xia và Phi-líp-pin đã làm, và được 

nêu ở những bài học trong dài hạn ở dưới đây. Để ứng phó với đợt dịch thứ tư, 

tùy theo diễn biến và mức độ các biện pháp kiềm chế theo hướng dãn cách cần 

thực hiện, Việt Nam có thể áp dụng cách tiếp cận như của Thái Lan. Thái Lan 

nâng mức hỗ trợ cho 8 triệu đối tượng trợ giúp xã hội hiện hành - nghĩa là những 

người có hoàn cảnh khó khăn trước COVID-19; tuy nhiên, phần lớn trong số 

2,5% tổng sản phẩm quốc nội chi tiêu để hỗ trợ hộ gia đình được dành cho 

người lao động trong khu vực phi chính thức và nông dân không có hoàn cảnh 

khó khăn trước đại dịch (Ngân hàng Thế giới 2021c). Kết quả là 23 triệu trong 

số 31 triệu người thụ hưởng trong năm 2021 đại diện cho phạm vi được mở 

rộng. Số đối tượng mới tăng lên đến 33 triệu trong năm 2021 (mặc dù mức hỗ 

trợ nhỏ hơn so với năm 2020), nghĩa là 90% hộ gia đình nằm trong diện bao 

phủ. Một yếu tố quan trọng trong cách tiếp cận của Thái Lan là cho phép những 

cá nhân tự cho rằng đủ điều kiện được đăng ký nhận hỗ trợ trực tuyến. Tương 

tự, Việt Nam có thể cung cấp hỗ trợ cho người lao động hoặc hộ gia đình bất kỳ 

đăng ký nhận hỗ trợ nhưng thu nhập chính thức thấp hơn ngưỡng nhất định qua 

cổng thông tin trực tuyến sau đó xác nhận lại bằng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội. 

Làm như vậy có thể bao phủ được cho 81% hộ gia đình và sẽ dẫn đến chi tiêu 

tạm thời ở mức đáng kể, nhưng sẽ hỗ trợ được rộng rãi và không bị bỏ sót các 

hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

Số hóa các cơ chế chi trả là cách để chi trả đảm bảo hiệu suất, minh bạch, 

an toàn và nhanh chóng hơn. Công tác triển khai chương trình hỗ trợ về COVID-

19 dựa nhiều vào chi trả tiền bằng cách gặp mặt trực tiếp trong thời kỳ đang bị 

hạn chế đi lại và giãn cách xã hội. Cách làm như vậy tốn thời gian dễ có nguy cơ 

sai sót và tham nhũng. Gửi tiền trực tiếp vào tài khoản thanh toán hoặc thẻ rút 
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tiền hoặc cung cấp bằng ngân hàng di động cho người thụ hưởng là cách làm an 

toàn, hiệu quả và minh bạch hơn. Tại Việt Nam, ý tưởng có thể thực hiện là xây 

dựng một ứng dụng điện thoại, giống như ứng dụng khai báo y tế của Bộ Y tế. 

Thông qua ứng dụng này, người thụ hưởng tiềm năng có thể điền thông tin. 

Thông tin sẽ được xác nhận điện tử bằng cách kiểm tra chéo với các cơ sở dữ 

liệu khác của cơ quan nhà nước, ví dụ cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội hoặc người 

nghèo, người có công, bảo hiểm y tế và xã hội. Sau đó cán bộ thôn có thể thực 

hiện bước xác nhận cuối cùng.  

Trước mắt, công nghệ có thể được vận dụng để hỗ trợ tự đăng ký và đăng 

ký trực tuyến nhằm xác định người lao động trong khu vực phi chính thức để hỗ 

trợ. Một số quốc gia đã thành công trong việc tiếp cận khu vực phi chính thức 

bằng cách áp dụng đăng ký trực tuyến, như tại In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, Thái 

Lan và Phi-líp-pin. Thái Lan phê duyệt khoảng 23 triệu đơn đăng ký của người 

lao động trong khu vực phi chính thức và nông dân - trên một nửa trong số đó là 

dân số ở độ tuổi lao động. Trong vòng vài tuần, trên 6 triệu đơn đăng ký nhận hỗ 

trợ được xác nhận tại Nam Phi. Bra-xin đăng ký khoảng 27 triệu hộ gia đình 

trong vòng vài tuần qua quy trình trực tuyến. Tuy nhiên, Việt Nam hiện chưa có 

cơ sở dữ liệu về lao động trong khu vực phi chính thức.  

Đối với đợt dịch thứ tư lần này, quy mô gói hỗ trợ phải lớn hơn đáng kể, 

mức hỗ trợ phải tăng mạnh hơn nữa, phạm vi bao phủ phải được mở rộng hơn 

nữa kể cả khi vẫn còn các vấn đề về xác định đối tượng. Khảo sát tần suất cao 

của Ngân hàng Thế giới cho thấy khoảng 30% các hộ gia đình trải qua tình trạng 

mất việc làm hoặc biết có ai đó đang tìm việc làm trong quý đầu năm 2021, 

trước khi diễn ra đợt dịch thứ tư. Trong điều kiện COVID-19 đang ở giai đoạn 

nghiêm trọng hơn, mở rộng phạm vi hỗ trợ là rất cần thiết. Tác động bất lợi đến 

thị trường lao động chắc chắn sẽ tăng lên. Những tuyên bố ban đầu cho thấy gói 

hỗ trợ bằng tiền lần hai cho người lao động (Nghị quyết số 68) sẽ tập trung vào 

người lao động ở khu vực phi chính thức trong một số ngành lựa chọn và người 

lao động có hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện nhận phúc lợi bảo 

hiểm thất nghiệp. Hỗ trợ sẽ được giải ngân từ tháng 05 đến tháng 12/2021 và hỗ 

trợ tiền mặt sẽ cao hơn mức 1,5 triệu VND mỗi người. Tuy nhiên, những tuyên 

bố ban đầu cũng cho thấy người lao động chỉ đủ điều kiện nhận hỗ trợ một lần 

trong giai đoạn này. 
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Hai là, tăng cường khả năng chống chịu và hệ thống đảm bảo cho 

tương lai 

Khu vực phi chính thức chiếm tỷ lệ cao có nghĩa là đang có một bộ phận 

lớn dân chúng nằm ngoài tầm quan sát của Chính phủ và họ phải đối mặt với 

những bất lợi trong khủng hoảng. Thách thức lớn trong thời gian tới là cung cấp 

mạng lưới an sinh cho khu vực kinh tế phi chính thức và những người bị ảnh 

hưởng bởi khủng hoảng mới, và đây là chỗ mà hệ thống đảm bảo xã hội cần 

được hiện đại hóa để phản ứng nhanh chóng và kiên quyết. Khu vực phi chính 

thức có sự hiện diện ở mức lớn: 21 triệu hộ gia đình trong năm 2018, tương 

đương 81% các hộ gia đình, có ít nhất một thành viên gia đình làm công ăn 

lương mà không có hợp đồng, đang tự làm nông, hoặc tham gia tự sản xuất kinh 

doanh. Chỉ có 27% lực lượng lao động chủ yếu làm việc ở khu vực phi chính 

thức có bảo hiểm xã hội năm 2019. Bằng chứng trên toàn cầu về sự phục hồi 

không đồng đều về sản lượng ở khu vực chính thức và việc làm ở khu vực phi 

chính thức cho thấy doanh nghiệp và người lao động ở khu vực phi chính thức 

sẽ phục hồi chậm hơn so với ở khu vực chính thức.  

Dịch vụ tài chính toàn diện vẫn bị hạn chế với một số nhóm dễ bị tổn 

thương. Tác động của COVID-19 không dẫn đến nhu cầu can thiệp lớn về tài 

chính. Tuy nhiên, nghiên cứu hành vi vẫn cho thấy một số nhóm nhất định vẫn ít 

sử dụng các dịch vụ tài chính. Những người dân không có khả năng tiếp cận 

dịch vụ tài chính gặp bất lợi trong tiết kiệm hoặc có vốn đầu tư nhằm tăng cường 

tạo tín dụng và tích lũy vốn. Những bất lợi đó có thể càng làm tăng khoảng cách 

giàu nghèo. Cơ chế hỗ trợ được thực hiện qua các biện pháp ứng phó COVID-19 

phụ thuộc nhiều vào chi trả tiền mặt thông qua gặp mặt trực tiếp. Chi trả như 

vậy gặp trở ngại trong những giai đoạn giãn cách xã hội và hạn chế đi lại. Chiến 

lược tài chính toàn diện cho Việt Nam đã được xây dựng từ đầu năm 2020. Gửi 

tiền trực tiếp hoặc thanh toán bằng công nghệ số có thể giúp các hộ gia đình 

nhận hỗ trợ nhanh hơn. Thí điểm về thanh toán bằng công nghệ số cho hỗ trợ 

tiền mặt thường xuyên để trợ giúp xã hội được thực hiện qua Viettel Pay hoặc 

Vietinbank phối hợp với Bưu điện tại Cao Bằng, Huế và Cần Thơ là những điển 

hình về cải thiện thực hiện các gói hỗ trợ thu nhập của Chính phủ trong đại dịch 

COVID-19.  

Hệ thống đảm bảo xã hội cần được hiện đại hóa để ứng phó nhanh nhạy 

hơn với những khủng hoảng trong tương lai. Những bài học về COVID-19 càng 
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cho thấy tầm quan trọng của việc cải cách về trợ giúp xã hội trong dài hạn. Nếu 

không có hệ thống đăng ký xã hội, các phương án của Việt Nam và việc hình 

thành hệ thống đảm bảo xã hội trong ngắn hạn cũng không giải quyết được gì 

nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu các hộ gia đình gặp khó khăn hoặc đảm bảo bao 

phủ nhiều cho người dân theo cách không phân biệt. Điều này cho thấy nhu cầu 

phải hiện đại hóa hệ thống trợ giúp xã hội để chuẩn bị cho những khủng hoảng 

tiếp theo. Tương lai sẽ xuất hiện nhiều khủng hoảng hơn, đòi hỏi phải ứng phó 

theo cách tiên tiến hơn bằng công nghệ số. Phòng vệ rủi ro là nhu cầu thiết yếu 

để tránh việc các hộ gia đình bị rơi vào cảnh nghèo trong trường hợp gặp các 

bẫy nghèo là những cú sốc hoặc thiên tai. COVID-19 cho thấy những thách thức 

trong triển khai trợ giúp cho các nhóm mới có nguy cơ dễ tổn thương. Nếu 

không hiện đại hóa, những thách thức đã gặp phải trong COVID-19 cũng sẽ vẫn 

xuất hiện trong trường hợp có khủng hoảng trong tương lai. Số hóa và hiện đại 

hóa có thể giảm gánh nặng nhân sự, giảm sai sót, đẩy nhanh tốc độ giải ngân, và 

loại bỏ những hạn chế về năng lực. COVID-19 gây ảnh hưởng ở những quốc gia 

như Phi-líp-pin và Thái Lan còn lớn hơn nhiều so với Việt Nam, nhưng những 

quốc gia đó có khả năng ứng phó nhanh chóng và rộng rãi vì họ vốn đã có sẵn 

những hệ thống mạng lưới an sinh vững chắc; trong đó điều quan trọng là phải 

chuẩn bị sẵn sàng và đầu tư vào dữ liệu. 

Ba là, cần theo dõi khoảng cách chênh lệch về tiền tệ và phi tiền tệ 

hiện có và đang bị nới rộng 

COVID-19 chỉ ra bất bình đẳng đang hiện hữu và những khác biệt trong 

đối phó và thích ứng. Ngay cả trước khi diễn ra đại dịch COVID-19, những dấu 

hiệu về bất bình đẳng gia tăng đã bắt đầu xuất hiện. Chêng lệch tuyệt đối về mức 

tiêu dùng hàng năm theo đầu người giữa những người thuộc nhóm 10% nghèo 

nhất và giàu nhất đã tăng từ 26 triệu VND trong năm 2010 lên đến 58 triệu VND 

trong năm 2018. Trong giai đoạn từ 2016- 2018, tiêu dùng của các hộ gia đình 

thuộc nhóm 40% ở đáy tăng chậm hơn so với mức bình quân. Kết quả học tập ở 

Việt Nam có sự khác biệt theo tình trạng kinh tế xã hội 8 và những tiến triển về 

giảm còi xương cũng đã bị chững lại. Nữ giới, những người ở khu vực kinh tế 

phi chính thức, và các hộ gia đình thuộc nhóm 20%, phải trải nghiệm thu nhập 

hộ gia đình phục hồi với tốc độ chậm nhất trong giai đoạn từ 06/2020 đến 

03/2021. Về đối phó với COVID-19, các hộ nghèo phải dựa nhiều hơn vào các 
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nguồn hỗ trợ bên ngoài như vay nợ, trong khi các hộ giàu có khả năng đối phó 

tốt hơn bằng tiềm lực của mình, chẳng hạn sử dụng tiền tiết kiệm.  

Bất bình đẳng dự kiến sẽ tăng lên trong COVID-19 vì nhiều lý do. Nữ 

giới phải chịu trách nhiệm lớn hơn về chăm sóc gia đình và các hoạt động của 

họ trên thị trường lao động sẽ bị ảnh hưởng bất lợi nhiều hơn so với nam giới. 

Người lao động ở khu vực phi chính thức ít được tham gia mạng lưới an sinh xã 

hội nhất và phải chịu nhiều thách thức để được Chính phủ hỗ trợ bằng tiền. Khả 

năng tiếp tục theo học trong giai đoạn COVID-19 khó có thể đồng đều và đại 

dịch có khả năng làm tăng khoảng cách về hình thành vốn con người do năng 

lực các trường học không đồng đều trên cả nước. Tương lai sẽ là công nghệ số 

nhưng hiện đang có khoảng cách về mức độ sử dụng và bao trùm của công nghệ 

số. Các hộ gia đình giàu có có khả năng tham gia nền kinh tế số tốt hơn cả với tư 

cách người bán và người mua trên những nền tảng số.  

Bất bình đẳng gia tăng có thể để lại tác động về lâu về dài. Bất bình đẳng 

hiện nay có thể để lại hệ quả trong dài hạn. Tình trạng thất học khó có thể được 

khôi phục, gây ra những hệ quả về tiền lương trong cả đời; tài sản đã bán đi khó 

có thể tiếp tục tạo ra thu nhập cho tương lai; việc làm thiếu ổn định cũng dẫn 

đến làm giảm thu nhập trong cả đời. Các doanh nghiệp lớn và hộ giàu có cũng 

khả năng đầu tư để gặt hái doanh số tốt hơn qua đơn đặt hàng bằng công nghệ 

số, và điều đó cũng dẫn đến làm tăng bất bình đẳng về lâu dài. Để giảm thiểu 

chênh lệch trong tương lai đòi hỏi phải có những chính sách có tầm nhìn và cải 

thiện được các hệ thống hỗ trợ hiện hành. 

Kết luận 

COVID-19 đột ngột xuất hiện trên thế giới vào đầu năm 2020 và Việt 

Nam đã ứng phó nhanh chóng. Chính phủ Việt Nam đã sớm đưa ra các biện 

pháp đóng cửa biên giới quốc tế cách ly toàn quốc. Người dân trong nước tuân 

thủ và thực hiện các thủ tục y tế. Các biện pháp chủ động và nghiêm ngặt của 

Chính phủ đã đem lại kết quả là số lượng ca nhiễm COVID-19 thuộc dạng thấp 

nhất trên thế giới. Tuy nhiên, đợt dịch bùng phát vào tháng 04/2021 làm tăng bất 

định về mức độ tác động của COVID-19. Trước khi diễn ra đợt bùng phát dịch 

gần đây, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực ngoài Trung Quốc được 

dự báo sẽ phục hồi kinh tế theo hình "chữ V", với dự báo GDP sẽ phục hồi về 

các mức trước COVID-19 vào quý III năm 2021; nhưng triển vọng phục hồi 
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nhanh giờ đây trở nên thiếu chắc chắn[1] . Hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận 

về tác động đầy đủ của COVID-19 đến các doanh nghiệp, người lao động và các 

hộ gia đình. 

Có thể thấy cuộc khủng hoảng thị trường lao động do đại dịch COVID-19 

gây ra còn lâu mới kết thúc và tăng trưởng việc làm sẽ không đủ bù đắp thiệt hại 

cho đến ít nhất là năm 2023. Theo ILO[11] (2021b), sự phục hồi việc làm toàn 

cầu được dự báo sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2021 nếu đại dịch được kiểm 

soát. Tuy nhiên, sự phục hồi này sẽ không đồng đều do khó tiếp cận vắc xin và 

hầu hết các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi không có khả năng áp dụng 

các biện pháp kích thích tài khóa mạnh mẽ. 

Bối cảnh phức tạp hiện nay gây ra những thách thức không hề nhỏ nhưng 

cũng tạo ra những cơ hội học hỏi từ kinh nghiệm đã và đang được tích lũy nhằm 

cải thiện phản ứng chính sách không chỉ cho giai đoạn còn lại của khủng hoảng 

COVID-19 mà còn để phòng vệ tốt hơn cho những cú sốc trong tương lai. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. World Bank (2021), “Những bài học và kinh nghiệm ban đầu từ đại dịch 

COVID-19 tại Việt Nam: Tổng quan và những cân nhắc chính sách”, báo 

cáo. 

[2]. https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/ 

Pressreleases/WCMS_816652/lang--vi/index.htm  

[3]. http://consosukien.vn/bao-cao-tac-dong-cua-dich-covid-19-den-tinh-hinh-

lao-dong-viec-lam-quy-iii-nam-2021.htm  

[4]. https://baomoi.com/ho-tro-on-dinh-thi-truong-lao-dong-trong-boi-canh-

dai-dich-covid-19/c/40914928.epi 

[5]. https://www.vietnamplus.vn/goi-ho-tro-62000-ty-dong-chi-dat-53-bai-

hoc-de-xay-dung-chinh-sach/718665.vnp 

[6]. https://baodautu.vn/goi-ho-tro-62000-ty-giai-ngan-thap-trien-khai-cham-

chua-kip-thoi-d148014.html 

[7]. World Bank (T9/2020), “Theo dõi tác động của COVID-19 đối với hộ gia 

đình Việt Nam”, báo cáo số 1. 



126 

[8]. https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/-infographic-ket-qua-ho-tro-an-sinh-

trong-dich-covid-19-tu-nghi-quyet-68-va-nghi-quyet-116-669980/ 

[9]. World Bank (T3/2021), “Theo dõi tác động của COVID-19 đối với hộ gia 

đình Việt Nam”, báo cáo số 3. 

[10].  https://vtv.vn/chinh-tri/bo-truong-dao-ngoc-dung-3-goi-ho-tro-covid-19-

tuy-con-han-che-nhung-cho-nhieu-ket-qua-20211108193853633.htm 

[11].  ILO (2021b), “COVID-19 and the world of work”, report, senventh 

edition. 

[12].  Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 24/09/2021 về “Chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 

từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp” 

[13].  Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/04/2020 về “Các biện pháp hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” 

[14].  Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/07/2021 về “Một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19” 

[15].  Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/04/2021, “Quy định về việc 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19” 

[16].  Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/07/2021, “Quy định về việc 

thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch covid-19” 

[17].  Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, ngày 07/07/2021, “Quy định về việc 

thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp” 

 



127 

VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM TRONG BỐI CẢNH MỚI, BÀI HỌC  

TỪ DỊCH COVID 19 

Đặng Kim Sơn 

Viện nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp 
 

Trong những ngày diễn ra dịch bệnh Covid 19, đã chứng kiến một hiện 

tượng chưa từng xảy ra khi hơn một triệu lao động rời khỏi thành phố Hồ Chí 

Minh và các khu công nghiệp Đông Nam Bộ để trở về các vùng nông thôn trên 

cả nước. Trong các lần khủng hoảng kinh tế trước đây, khi các nhà máy và 

doanh nghiệp không có việc làm, đông đảo lao động cũng quay trở về nông thôn 

nhưng chủ yếu là cán bộ công nhân về nghỉ tạm trong thời gian chờ việc. Lần 

này, những người lao động làm việc cho các hộ gia đình và tự kiếm sống, bị 

cách ly dịch bệnh cũng phải trở về nông thôn, bộc lộ ra mảng sinh kế phi chính 

thức to lớn đang thu hút lao động làm các ngành nghề phi nông nghiệp tại đô thị.  

Ở Việt Nam có khoảng trên 19 triệu người lao động phi chính thức, chiếm tới 

57,2 % tổng lao động hộ phi nông nghiệp, còn nếu cộng cả lao động phi chính thức 

đang làm việc trong các hộ nông nghiệp thì chiếm đến 78,6% tổng lao động. Đây là 

lực lượng chính đóng góp tới ¾ việc làm trong nền kinh tế32, nhưng ít được chú ý 

đến, chủ yếu do 60% tập trung ở nông thôn, trong các làng nghề truyền thống, hộ 

kinh doanh cá thể phi nông nghiệp và các tổ hợp tác. Ở đô thị, họ tập trung chủ yếu ở 

3 nhóm ngành chính: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy; công nghiệp 

CBCT và xây dựng. Đây là những người làm đủ mọi công việc xã hội cần: Giúp việc 

nhà, khuân vác, dọn vệ sinh, xe ôm, thợ xây dựng, ... Những công việc không tên, 

không chuyên, nặng nhọc, và trong điều kiện làm việc khó khăn, nguy hiểm nhưng 

bị phân biệt đối xử thấp kém hơn cả lao động di cư: thu nhập thấp, điều kiện định cư, 

hạn chế tiếp cận các dịch vụ xã hội và ít có cơ hội phát triển trong tương lai, bị chia 

cắt trong thị trường lao động.  

Thị trường lao động phi chính thức ở Việt Nam hình thành trong hoàn 

cảnh dân số tăng khá nhanh, giai đoạn 2000 - 2019 tăng trung bình 1,2%/năm, 

trong khi việc làm tạo ra chậm. Năm 1976, số dân Việt Nam xấp xỉ 50 triệu, 

năm 2019 là 96,5 triệu người, đến năm 2025 sẽ đạt 100 triệu người. Tuổi thọ 

trung bình 73,6 tuổi, cao hơn trung bình thế giới (72 tuổi) và cao hơn nhiều quốc 

gia cùng mức thu nhập. Số năm sống khỏe mạnh sau 60 tuổi đạt 17,2 năm, đứng 

 
32 Theo Tổng cục Thống kê 
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thứ 2 trong khu vực (sau Singapore) và ở mức khá trên thế giới33. Toàn dụng lao 

động là thách thức với Việt Nam. Mỗi năm khoảng 1 triệu người bước vào tuổi 

lao động, số có việc làm tăng 2,07%/năm, từ 36,4 triệu năm 1999 lên 54,86 triệu 

năm 2019, và vẫn còn tới 25,9% dân số từ 15 tuổi trở lên chưa có việc làm.  

Trong giai đoạn 1999 - 2018, khu vực FDI thu hút lao động bình 

quân/năm tới 18,03%/năm, gấp 10 lần tốc độ tăng lao động trong khu vực tư 

nhân trong nước (đạt 1,73%/năm), tốc độ cao nhưng số lượng thực thì thấp: tỷ 

trọng lao động tăng từ 0,5%, lên 8,4%, quy mô lao động từ gần 0,2 triệu người 

năm 1999 lên gần 4,54 triệu người năm 2018 trong khi đóng góp tới 20,3% tổng 

GDP. Thành phần “Kinh tế nhà nước” đóng góp khoảng 27,8% tổng GDP, thu 

hút lao động cũng bằng FDI, khoảng 8,3%, quy mô lao động từ gần 3,56 triệu 

người (năm 1999) lên đến gần 4,52 triệu người (năm 2018). Gánh vác vai trò tạo 

việc làm chính cho xã hội là khu vực tư nhân, năm 2018 đóng góp 42,1% tổng 

GDP nhưng tạo việc làm cho 83,3% tổng lao động, quy mô lao động từ 32,65 

triệu người năm 1999 lên đến gần 45,19 triệu người năm 2018.  

Điều đáng nói là trong “kinh tế tư nhân”, kinh tế hộ mới là lực lượng tạo 

ra nhiều việc làm nhất, chiếm 40 - 45% tổng số lao động, khu vực sản xuất vật 

chất, cao hơn doanh nghiệp tư nhân (34 - 36%), DNNN (8%) và doanh nghiệp 

FDI (14 - 15%). Bản thân nó lại rất nhỏ bé và cũng phần nào “không chính 

thức”, có trên 5,1 triệu hộ kinh doanh34 không thể lớn thành doanh nghiệp được 

(trong đó có chỉ có 25,9% hộ có đăng ký kinh doanh). Ngoài ra còn 8,58 triệu hộ 

nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 53,7% tổng số hộ ở khu vực nông thôn 

(năm 2016). Đây là lực lượng tạo việc làm cho 37,6% lao động nông nghiệp 

(ngoài ra còn 6,4 triệu hộ phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 40,0% tổng 

số hộ ở nông thôn và 1 triệu được xếp vào “hộ khác”, có thể cũng trùng một 

phần với nhóm “hộ kinh doanh” trên). Không chính thức đăng ký hoạt động mà 

lại thu hút nhiều lao động nên các lao động này chủ ý là “phi chính thức”.   

Trong khi đó, điều kiện sống được cải thiện rõ rệt ở các thành phố đang 

tạo sức kéo người dân khỏi cuộc sống nông thôn. Dân số thành thị chiếm 34,7% 

(33,5 triệu người), cộng với di cư từ nông thôn ra, dân thành thị tăng nhanh 

3,13%/năm so với dân số nông thôn tăng chậm 0,37%/năm. Năm 2019, lực 

lượng LĐ thành thị chiếm 48,1%, nông thôn khoảng 66,38%. Công việc ở thành 

 
33 Theo WHO (2016): Việt Nam đứng thứ 41/183, thứ 2 ASEAN về số năm sống khỏe của dân số sau 60 tuổi. 
34 Theo Dữ liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (công bố năm 2018) của TCTK 
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thị nhiều, thu hút nhiều lao động nên tốc độ tăng lao động nhanh (4,37%/năm) 

dù số lao động có việc làm chỉ đạt 69,5%. Thu nhập trung bình hộ nông thôn 

năm 2018 chỉ tương đương 53% đô thị còn chi tiêu chỉ bằng 59.2%. Nhu cầu có 

việc làm phi nông nghiệp thu nhập cao hơn và ra đô thị để có điều kiện sống, cơ 

hội phát triển tốt hơn trở thành xu hướng tất yếu và chính đáng của con người.  

Nông nghiệp đóng góp vào GDP còn 13% so với công nghiệp 41,3% và 

dịch vụ 45,7% nhưng cơ cấu lao động chuyển đổi chậm, lao động nông nghiệp 

vẫn ở mức 37,6%, công nghiệp 27,2% và dịch vụ 35,1% tổng lao động. Việt 

Nam có tỷ lệ lao động nông nghiệp khá cao, tỷ lệ làm việc trong công nghiệp 

lớn, tỷ lệ tham gia dịch vụ thấp hơn nhiều nước trong vùng. Trong khi nông 

nghiệp phát triển, một người làm có thể nuôi số người ăn nhiều hơn trước đây, 

cơ giới hóa và tăng năng suất đang đẩy bớt lao động ra khỏi sản xuất nông 

nghiệp. Tuy tốc độ tăng lao động ở nông thôn khá thấp (1,22%/năm) và tỷ lệ “có 

việc làm” trên dân số cao hơn (76,7%), nhưng mức độ huy động thật sự và năng 

suất rất thấp. LĐ chuyển dịch từ các vùng nông nghiệp sang vùng phát triển 

công nghiệp, mạnh nhất là từ ĐBSCL đến ĐNB, TD & MNPB và ĐBSH có 

công nghiệp phát triển mạnh nên LLLĐ. Di cư nội bộ giữa các tỉnh trong vùng 

rất lớn. ĐBSH, BTBDHMT hiện là hai vùng có nhiều lao động nhất, chiếm gần 

43,5% lao động có việc làm trong nền kinh tế. ĐNB và ĐBSH là 2 vùng có tốc 

độ tăng người thất nghiệp bình quân/năm thấp nhất (tương ứng là 0,04%/năm và 

0,27%/năm) do đây là hai vùng trong điểm kinh tế của cả nước.  

Khác với công cuộc công nghiệp hóa Âu Mỹ trước, khi các thành phố mở 

rộng cửa cho dân di cư, công việc ở đô thị và công nghiệp dưới hình thức các 

“đại công trường thủ công” thu hút đông đảo lực lượng lao động. Với tổ chức 

mạnh mẽ và tinh thần đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân, tuy làm việc 

hơn 14 giờ/ngày, trong điều kiện nặng nhọc, nguy hiểm, … với mức lương rẻ 

mạt, đãi ngộ tồi tệ và điều kiện sống tệ hại nhưng thị trường lao động to lớn đó 

là chính thức. Tại Việt Nam hôm nay, người lao động thuộc mọi tầng lớp có thu 

nhập tương đối đảm bảo, cư dân thành thị và nông thôn đều có điều kiện sống 

tốt hơn hẳn xưa kia. Tuy nhiên, trong khi kinh tế công nghiệp phát triển nhanh 

(kinh tế phi NN chiếm 87% GDP) thì tốc độ đô thị hóa của Việt Nam lại chậm 

với tỷ lệ có 34%. Giữa nông thôn và đô thị còn nhiều chênh lệch, lao động phi 

chính thức nhiều và sự tiếp nhận của đô thị với người di cư không thuận lợi.  
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Những khu công nghiệp Việt Nam chiếm phần lớn lao động di cư như 

đồng bằng sông Hồng tỷ lệ này là 41,8%, trung du miền núi phía Bắc 40,5% và 

Đông Nam Bộ 37,6%. Đây là đích đến của lao động thiếu việc làm ở nông thôn 

(hiện đang chiếm 82,4% cả nước và hơn gấp đôi đô thị). Đáng lo ngại là các tỉnh 

công nghiệp trong khi tập trung xây dựng các khu công xưởng thì hầu như chưa 

phát triển các đô thị mới, không đầu tư đủ hạ tầng xã hội (ký túc xá, nhà trẻ, văn 

hóa, đào tạo, bảo hiểm xã hội, v.v.) cho công nhân. Lao động di cư Việt Nam dù 

có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hơn và trẻ hơn gấp đôi người không di cư 

vẫn phải chịu tỷ lệ thất nghiệp cao gấp 5 lần so với mức trung bình cả nước 

(9,49%)35. Họ đóng góp cho phồn vinh đô thành nhưng tỷ lệ hộ nghèo là 35% so 

với mức của đô thị là gần 20%36. 

Với những người “lao động phi chính thức”, hoàn cảnh còn kém hơn. 

Trong nhóm “lao động có việc làm dễ bị tổn thương” họ chiếm tới 43,9% so với 

14,0% là người lao động chính thức. Nữ giới làm những việc dễ tổn thương cao 

hơn nam giới gần 20%. Thời gian làm việc của lao động phi chính thức làm 

công ăn lương là 49,2 giờ/tuần, hơn 2 giờ so với lao động chính thức và hơn quy 

định (48 giờ/tuần). Lương bình quân lao động phi chính thức thấp hơn, chỉ 

khoảng 4,4 triệu đồng/tháng so với nhóm chính thức (6,7 triệu đồng/tháng). Hầu 

hết không có bảo hiểm xã hội. Đối với họ, tai nạn, thai sản, già yếu, bệnh tật là 

rủi ro tự chịu, chỉ có 0,2% được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, 1,9% đóng bảo 

hiểm tự nguyệnError! Bookmark not defined.. Có tới 60% lao động phi chính thức vẫn 

định cư ở nông thôn37, những người này có thể làm thuê theo thời vụ, sinh kế 

bấp bênh khiến họ không dám bán hay cho thuê đi đất nông nghiệp. Tuy không 

tập trung thâm canh sản xuất nhưng vẫn giữ lại đất khiến cho những người  làm 

ăn giỏi, các doanh nghiệp muốn đầu tư không tích tụ mở rộng được quy mô 

ruộng đất. 

Rào cản đầu tiên là mức độ phát triển con người ở nông thôn hạn chế hơn 

so với thành thị. Mặc dù mức chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn 

đã giảm từ 2,1 năm 2008 xuống 1,87 lần năm 2018 nhưng vẫn rất cao so với 

mức ở Đông Á giai đoạn công nghiệp hóa (thu nhập nông thôn tương đương 

thành thị). Vì thế, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở nông thôn gấp 2,6 lần thành 

thị, tỷ lệ trẻ chết dưới 5 tuổi cao gấp 2 lần, tỷ lệ người lớn thành thị thiếu cân 

 
35 Số liệu từ “báo cáo lao động việc làm năm 2019” của Tổng Cục Thống kê  
36 Số liệu từ “báo cáo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019” của Tổng Cục Thống kê 
37 Số liệu từ “báo cáo lao động phi chính thức năm 2016” của Tổng cục Thống kê 
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nặng 5,9% thì nông thôn là 18,8%; thanh niên nam thành thị cao hơn nông thôn 

1cm, nặng hơn 2,9kg; thanh niên nữ cao hơn 0,6cm; nặng hơn 2,6 kg. Chênh 

lệch này kéo thấp thể trạng trung bình của người Việt Nam. Năm 201838, chiều 

cao trung bình người Việt Nam là 1,64m với nam và 1,53m với nữ - rất thấp so 

với mức của đa số các nước châu Á và thấp xa so với châu Âu. Suốt 30 năm 

qua, người Việt Nam chỉ cao thêm 3cm. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm từ 

16,8% năm 2011 xuống 11,7% năm 201939 nhưng Việt Nam vẫn nằm trong số 

34 quốc gia suy dinh dưỡng cao nhất. 

Về học vấn, học sinh nông thôn đi học bình quân 8,1 năm so với 10,9 năm 

ở thành thị, tỷ lệ đi học nông thôn càng lên cấp cao càng thấp. Đến cấp 3, trẻ em 

nông thôn còn 68,1% đi học, so với 81,1% ở đô thị. Chi tiêu giáo dục bình quân 

ở nông thôn thấp hơn ở đô thị 2,4 lần (năm 2016) và có xu hướng giảm. Học 

sinh vào học cao đẳng, đại học là gánh nặng cho gia đình nông thôn (theo số liệu 

năm 2016, người nông thôn phải chi hơn 5 triệu đồng/năm/người so với thành 

thị là 3,7 triệu đồng); nếu học nghề, nông thôn chi 3,37 triệu đồng, thành thị chi 

2,86 triệu đồng). Tuy chỉ số nhân lực Việt Nam đứng thứ 38/174 nền kinh tế; kết 

quả giáo dục đứng 15, tương đương nhiều nước phát triển (Hà Lan, New 

Zealand, Thụy Điển…) và cao hơn trung bình các nước cùng thu nhập nhưng 

nông thôn chiếm tới 65,6% dân số thua kém đô thị, kinh tế lệch pha xã hội, đứt 

gẫy giữa giáo dục phổ thông và đại học, giữa học và hành đã kéo mức độ phát 

triển tài nguyên con người của Việt Nam xuống thấp.  

Năm 2019, lao động đang làm việc chưa đào tạo ở nông thôn 85,2% so 

với đô thị 60,9%. Năm 2019, 43,6% lao động nông thôn làm việc thủ công, tiếp 

đó 39% là các nghề đơn giản, chưa đến 7% làm kỹ thuật bậc trung và quản lý 

trong khi tỷ lệ ở lao động đô thị là 26,7% làm dịch vụ, 25% làm việc cao cấp, 

16,4% có kỹ thuật cao. Vì thế, lực lượng lao động phi chính thức tỷ lệ được đào 

tạo chỉ chiếm 14,8% trở thành cánh cửa chính cho lao động nông thôn thoát ra. 

Việt Nam chỉ đạt khoảng gần 30 lao động qua đào tạo/1000 dân so với Hàn 

Quốc là 52 và Nhật Bản là 70. Ở Việt Nam, lao động kỹ năng trung bình chiếm 

53,88%; lao động kỹ năng cao chỉ đạt 25,25%, thấp so với tiêu chuẩn khu vực 

và quốc tế. Ngay trong nước, lao động Việt Nam có tay nghề thấp, doanh nghiệp 

phải đào tạo lại hoặc thuê nước ngoài.  

 
38 Theo dữ liệu Viện dinh dưỡng, Bộ Y tế Việt Nam 
39 Báo cáo (Thiếu dinh dưỡng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Việt Nam: Vấn đề, lựa chọn chính sách và 

giải pháp can thiệp, 2019). 



132 

Lao động phân theo 5 mức phân loại trình độ giáo dục quốc tế (ISCED) 

của UNESCO: dưới mức cơ bản, cơ bản, trung bình, nâng cao và mức không 

xác định, thì học vấn của 53,8% lao động Việt Nam ở mức cơ bản và 13,9% 

dưới cơ bản. Tỷ lệ có trình độ trung bình và nâng cao 32,3%, nhỉnh hơn 

Philippines nhưng thấp hơn so với Brunei, ThaiLand, Indonesia, Malaysia và 

Singapore. Năm 2019, cả nước có hơn 12,89 triệu người có việc làm đã được 

đào tạo (chiếm 23,5% lao động), chỉ bằng 1/3 các nước công nghiệp mới như 

Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore (phổ biến là 50%). Chỉ tiêu “Tỷ lệ thiếu kỹ 

năng40” của lao động tăng từ 18,5% năm 1999 lên 34,5% năm 2019. Trong đó, tỷ 

lệ thiếu trình độ ở bậc “Dạy nghề” là cao nhất (76,0%), tiếp đến là ở bậc “THCN 

và cao đẳng” (23,3%) và thấp nhất là ở bậc “Đại học trở lên” (12,1%).  

Chênh lệch điều kiện sống của người dân nông thôn khiến họ khó có cơ 

hội học hành lên các bậc cao hơn. Tuy nhiên, điều kiện để học nghề cũng không 

thuận lợi. Cơ cấu lao động có bằng cấp, chứng chỉ ở Việt Nam rất mất cân đối: 

mô hình hợp lý là 1 lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thường có 4-5 

lao động trung cấp và 10 hoặc 20 là sơ cấp, dạy nghề (1/4/10 hoặc 1/4/20), 

nhưng ở Việt Nam năm 2000, cơ cấu lao động có bằng cấp theo tỷ lệ CĐ, ĐH 

trở lên/TC/DN là 1/1,2/0,9; năm 2019 tỷ lệ tương ứng là 1/0,3/0,5. Cách thức 

đào tạo hiện nay khiến cho nền kinh tế Việt Nam đối mặt với tình trạng “Thừa 

thầy, thiếu thợ”. Chỉ tiêu “Tỷ lệ thừa kỹ năng (SUR)”41, đã tăng từ 10,4% năm 

1999 lên 29,5% năm 2019.  

Trình độ chuyên môn thấp khiến cho năng suất hiệu quả và chất lượng 

của lao động Việt Nam thấp. Ngành nông nghiệp đông lao động nhất (năm 2019 

chiếm 38,8% lao động), lại có NSLĐ thấp nhất, kéo NSLĐ kinh tế ngoài nhà 

nước xuống chỉ còn bằng 1/4 FDI và 1/6 kinh tế nhà nước. Hai ngành chính 

đóng góp cho tăng trưởng kinh tế là công nghiệp CBCT và dịch vụ BBBL cũng 

chỉ có NSLĐ trung bình, vì thế, năng suất lao động Việt Nam rất thấp. Trong khi 

đó, đóng góp của lao động cho tăng trưởng kinh tế đang chuyển từ quy mô sang 

năng suất. GDP giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 5,91%/năm, thì đóng góp 

do tăng số lượng lao động là 15,5% và do tăng NSLĐ 84,5%42. Giai đoạn 2016 

- 2019, với tốc độ tăng GDP bình quân 6,8%/năm, đóng góp do tăng số lượng 

 
40 Viết tắt các tỷ lệ: Tỷ lệ thiếu kỹ năng (Skills shortages rates – SSR); Tỷ lệ thừa kỹ năng (Skills underutilization 

rate SUR) 
41 Bài viết (Vietnamese skilled labor responds to job requirements in period 2011-2016, 2018) 
42 Theo dữ liệu của Viện Năng suất Việt Nam (VNPi) 
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lao động là 6,5% và do tăng NSLĐ đóng góp tới 93,5%43. Tăng năng suất lao 

động nội ngành chậm, từ 14% (2011 - 2015) lên 16,6% trong giai đoạn 2016 - 

2020, còn tăng năng suất do dịch chuyển cơ cấu tĩnh từ ngành này sang ngành 

khác nhanh hơn, từ 3% (2011 - 2015) lên 9,4% (2016 - 2020). 

Tóm lại, muốn chuyển lao động nông nghiệp thành phi nông nghiệp, phải 

nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đổi mới đào tạo nghề. Theo phân tích 

của nhóm nghiên cứu, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng lên 1% sẽ tăng thêm 3,4% 

năng suất lao động, qua đó làm tăng 2.29% GDP cả nước. Tác động này rất 

mạnh ở các vùng khó khăn. Đóng góp của thay đổi tỷ trọng lao động qua đào tạo 

đến GRDP giai đoạn 2010-2019 ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc là 3,8%, 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 3,3%, Tây Nguyên là 2,7%. Thứ hai, 

cần ưu tiên hỗ trợ cho kinh tế hộ chuyển sang kinh tế hợp tác. Kinh nghiệm thế 

giới cho thấy hợp tác xã là tổ chức tốt nhất cung cấp dịch vụ hỗ trợ (thông tin thị 

trường, bảo vệ pháp luật và xã hội, đào tạo, quyền đại diện, v.v)44. Về phía cung, 

bước đầu tiên là kiểm soát chính xác lực lượng lao động ngay bằng chứng minh 

thư số hóa. Nắm được thay đổi lao động sẽ cho phép đăng ký, xác nhận, tạo điều 

kiện tổ chức người lao động trong nghiệp đoàn ngành nghề và cung cấp cho họ 

các dịch vụ hỗ trợ (đào tạo kỹ năng, cho vay vốn, hỗ trợ bảo hiểm, v.v.) giúp họ 

cử đại diện thiết lập quy tắc, hoạch định chính sách và thương lượng tập thể.  

Về tổng thể nền kinh tế cần xóa bỏ tình trạng “toàn dụng giả, thất nghiệp 

thật” trong thống kê bằng cách nâng cao trình độ, cải tạo tác phong, chuyên môn 

hóa công việc để lao động tích lũy tay nghề, ổn định sinh kế trong nước và xuất 

khẩu, tăng năng suất và thu nhập, đưa việc làm phi nông nghiệp về nông thôn, 

thực hiện “ly nông bất ly hương”, kết hợp phát triển nông thôn với đô thị hóa, 

ngừng di cư về hai thành phố lớn và hai vùng trọng điểm. Xóa bỏ thị trường lao 

động phi chính thức, lao động di cư bằng tổ chức nghiệp đoàn, đăng ký lao 

động, cho vay vốn, hỗ trợ bảo hiểm, đưa tổ chức lao động vào bảo vệ quyền lợi 

và dịch vụ hỗ trợ sinh kế. Đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ văn hóa, thể thao, y tế 

để chuyển nhanh sang phát triển tài nguyên con người về thể trạng, kiến thức, 

văn hóa. Phát triển cộng đồng, đề cao khát vọng tự cường, dân chủ, sáng tạo. 

 
43 Nhóm nghiên cứu ước tính sử dụng dữ liệu của VNPi 

 
44 Martha Alter Chen, The informal economy: Definitions, theories and policies. WIEGO Working Paper (2006); 

Martha Alter Chen, Rethinking the informal economy: Linkages with the formal economy and the formal 

regulatory environment, DESA Working Paper (2007) 
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Quản lý xã hội chuyển sang khuyến khích, trao quyền, giữ lấy chất xám, thu hút 

nhân tài. Xây dựng thị trường lao động lành mạnh, minh bạch. Chính thức hóa 

lao động phi chính thức là thể hiện định hướng xã hội chủ nghĩa, là cách nâng 

cao năng suất lao động, giải phóng thị trường đất nông nghiệp.  

Thời gian không ủng hộ chúng ta. Lực lượng lao động phải được huy 

động hết công suất trong giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” trong 15 - 20 năm để 

tránh thảm họa phá vỡ bảo hiểm xã hội cả quốc gia và từng gia đình. Có như thế 

sức lao động mới chuyển thành tri thức của tài nguyên con người. Việt Nam đã 

chạm ngưỡng “già hóa” (65 tuổi trở lên chiếm 7% - 10% tổng dân số), dân số 

cao tuổi tăng nhanh 4,66%/năm. Có chuyển nguy cơ lãng phí lao động “chưa 

giàu đã già” mới biến cơ hội khai thác thành tựu của cách mạng CN 4.0 và tránh 

được tai họa nó có thể đem lại. Nghiên cứu cho thấy: công nghệ số có thể giúp 

ngành chế tạo tăng thêm từ 7 - 14 tỷ USD; nông nghiệp thêm khoảng 5 tỷ USD, 

GDP có thể tăng thêm 1,1%/năm, chuyển đổi số và tự động hóa sẽ giúp tăng 

năng suất lao động 0,8 - 1,4%/ năm 2030 nếu chúng ta huy động được trí thức 

con người. Đồng thời khoảng 20 - 40% lao động chân tay  có khả năng bị 

chuyển đổi sang các nghề khác, rơi vào thất nghiệp hoặc thiếu việc làm45. Theo 

Tổ chức Lao động quốc tế, tỷ lệ lao động trong ngành CBCT có thể mất việc ở 

Việt Nam là 70%, cao nhất ĐNA.  

 Rõ ràng, lao động và tài nguyên con người là con dao hai lưỡi, vừa có 

thể đóng góp nguồn nhiên liệu to lớn cho động cơ tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng 

có thể trở thành khối thuốc nổ đe dọa ổn định xã hội. Vấn đề quyết định là ở quyết 

tâm và phương thức đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế cho đất nước. Tín hiệu 

cảnh báo đã khá rõ ràng từ cuộc di cư ngược của hàng triệu lao động từ đô thị trở về 

nông thôn trong thời gian diễn ra dịch Covid. Đã đến lúc chúng ta phải chuyển các 

ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động như dệt may, da giày về phát triển ở nông 

thôn; Phải xây dựng các khu đô thị mới xung quanh các vùng công nghiệp tại Đông 

Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng; Phải giảm tải, chấm dứt tình hình di cư về các đô 

thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Phải tạo điều khiển chính thức hóa 

thị trường lao động phi chính thức; Phải gắn phát triển nông thôn với xây dựng đô thị 

và tạo ra nhiều việc làm phi nông nghiệp trên địa bàn. Phải khai thác tối đa nguồn tài 

nguyên con người - vốn quý của dân tộc, thực sự đặt con người vào vị trí trung tâm 

của quá trình phát triển.       

 
45 Báo cáo (Tương lai nền kinh tế số Việt Nam - Hướng đến 2030 và 2045, 2019) 
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 

 

Lê Văn Hùng46  

 Phạm Thị Thu Phương47   

 

Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 xảy ra đã làm bộc lộ rõ hơn những vấn đề của 

thị trường lao động Việt Nam như việc làm thiếu bền vững, lao động dễ bị tổn 

thương, an sinh cho người lao động kém... Theo số liệu công bố của Tổng cục 

Thống kê, đến tháng 9 năm 2021, Việt Nam có khoảng 28,2 triệu người từ 15 

tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid-19 xét về khía cạnh việc làm và thu 

nhập. Bài viết sử dụng các số liệu và tài liệu thứ cấp để mô tả thực trạng thị 

trường lao động Việt Nam trước và trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 và đề xuất 

một số giải pháp ngắn hạn và dài hạn để phát triển bền vững thị trường lao 

động trong thời gian tới. 

Từ khóa: Dịch bệnh Covid-19; Phát triển bền vững; Thị trường lao động. 

Đặt vấn đề 

 Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 3 năm 2021, có 28,32 triệu người từ 

15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, lực lượng lao động còn 

49,1 triệu người - thấp chưa từng có trong vòng 10 năm trở lại đây và Đông 

Nam bộ là vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch lần thứ tư (Tổng cục 

Thống kê, 2021a). Trong khi dịch bệnh bùng phát, người lao động, đặc biệt là 

lao động di cư tới các địa phương bị cách ly, không làm việc và nhanh chóng rơi 

vào tình trạng bị tổn thương: mất nguồn thu nhập, không thể trả tiền thuê nhà, 

thiếu lương thực… Đã có một cuộc di cư ngược của lao động từ các tỉnh thành 

phía Nam về địa phương và số lượng tăng lên ở nhóm lao động làm việc trong 

ngành nông, lâm, thủy sản cho tiêu dùng gia đình (đạt 5,2 triệu người vào quý 

3/2021) phần nào cho thấy sự chuyển động này của lao động trong khủng hoảng. 

Ngay sau khi dịch bệnh phần nào được kiểm soát, các tỉnh thành phía Nam lại 

đối mặt với thực trạng thiếu lao động cho sản xuất. Câu hỏi đặt ra là, những vấn 

đề trên của thị trường lao động là hệ quả của dịch bệnh Covid-19 hay dịch bệnh 

Covid-19 đã khiến cho những bất ổn vốn có của thị trường lao động bộc lộ rõ 

 
46 TS. Phó Viện trưởng phụ trách, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng. 
47 TS. Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng. 
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ràng hơn, nghiêm trọng hơn? Bài viết dựa trên phân tích xu hướng phát triển 

kinh tế - xã hội nói chung và thực trạng thị trường lao động Việt Nam thời gian 

qua nói riêng để tìm câu trả lời cho câu hỏi trên, đồng thời đề xuất một số giải 

pháp nhằm phát triển bền vững thị trường lao động Việt Nam trong thời gian tới.   

1. Bối cảnh chung 

Việt Nam đặt kế hoạch tăng trưởng bình quân 6,5-7%/năm cho giai đoạn 

2016-2020. Tuy nhiên, năm cuối cùng của kì kế hoạch 2020, dịch bệnh Covid-

19 xảy ra khiến sản xuất bị đình trệ, tăng trưởng của Việt Nam dù là điểm sáng 

của thế giới cũng chỉ đạt 2,91%. Do đó, bình quân giai đoạn 2016-2020, tốc độ 

tăng GDP đạt 5,99%/năm, không đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch đề ra 

(Tổng cục Thống kê, 2021b). Trong bối cảnh nhiều khó khăn như vậy, quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn vừa qua bộc lộ một số điểm hạn chế ảnh 

hưởng tới sự phát triển vững của thị trường lao động Việt Nam đó là: 

1.1. Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch dần sang chiều sâu song chất 

lượng tăng trưởng còn thấp 

Nếu như giai đoạn trước, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chủ yếu theo 

chiều rộng, dựa vào khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ thì ở giai đoạn này, 

sự dịch chuyển của mô hình sản xuất theo chiều sâu đã thể hiện rõ nét hơn. 

Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt 

bình quân 45,72% (giai đoạn trước 32,84%). Bên cạnh đó, chỉ số hiệu quả sử 

dụng vốn đầu tư (ICOR) cũng có bước thay đổi tích cực, giảm từ 6,42 năm 2016 

xuống còn 6,08 vào năm 2019. Hệ số ICOR bình quân giai đoạn 2016-2019 là 

6,13; thấp hơn hệ số 6,25 của giai đoạn trước (Tổng cục Thống kê, 2021b).  

 Tuy vậy, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào đóng góp 

của yếu tố vốn và lao động. Trong giai đoạn 2016 - 2020, vốn và lao động đóng 

góp 54,28% vào tăng trưởng. Đặc biệt, đóng góp của yếu tố vốn vẫn cao hơn 

mức đóng góp của TFP vào tăng trưởng (Hình 1).  
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Hình 1. Đóng góp của vốn và TFP vào tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 (%) 

 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2021b). 

Năng suất lao động của nền kinh tế Việt Nam vẫn thấp hơn so với các nước 

trong khu vực. Năm 2019, năng suất lao động của Việt Nam đạt 13,8 nghìn USD 

(theo PPP 2017). Theo đó, mức năng suất lao động này chỉ bằng 8,4% Singapore; 

23,1% mức của Malaysia; 41,5% của Thái Lan; 55,5% của Indonesia; và 62,8% của 

Phillipines. Hơn thế nữa, khoảng cách về năng suất lao động giữa Việt Nam với các 

nước vẫn tiếp tục gia tăng (Tổng cục Thống kê, 2021b).  

1.2. Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng song còn chậm 

Cơ cấu nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chuyển dịch theo xu hướng giảm tỷ 

trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; đồng thời tăng tỷ trọng ngành công 

nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ. Tỷ trọng khu vực nông, lâm, thủy sản trong 

GDP giảm từ 16,32% năm 2016 xuống còn 14,85% năm 2020. Trong khi đó, 

khu vực công nghiệp và xây dựng tăng từ 32,72% năm 2016 lên 33,72% năm 

2020. Khu vực dịch vụ tăng từ 40,92% năm 2016 lên 41,63% năm 2020 (Tổng 

cục Thống kê, 2021b). 
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Bảng 1. Tỷ trọng các ngành trong GDP giai đoạn 2016-2020 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2021b). 

Tuy cơ cấu nền kinh tế đang dịch chuyển đúng hướng, tỷ trọng các ngành 

trong GDP không có nhiều đột biến trong giai đoạn 2016 - 2020. Đóng góp của 

khu vực nông, lâm, thủy sản chỉ giảm 1,47 điểm phần trăm trong 5 năm. Tương 

tự, đóng góp của khu vực công nghiệp, xây dựng chỉ tăng 1 điểm phần trăm và 

khu vực dịch vụ tăng 0,71% (Bảng 1). Những đóng góp này chưa đủ lớn và bền 

vững để đem lại sự thay đổi vượt bậc về cơ cấu kinh tế. 

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo dù gia tăng tỷ lệ đóng góp trong GDP 

(từ 13% năm 2010 lên xấp xỉ 20% năm 2020 (Tổng cục Thống kê, 2021b)) 

nhưng ngành này chưa tạo ra những sự thay đổi nhiều về chất. Hầu hết các lĩnh 

vực sản xuất của ngành công nghiệp chế biến chế tạo như điện, điện tử, ô tô xe 

máy đều phụ thuộc vào các nhà đầu tư FDI và linh, phụ kiện nhập khẩu. Trong 

khi đó, sự tham gia của khu vực nội địa vào chuỗi giá trị toàn cầu (thông qua các 

doanh nghiệp FDI) còn hạn chế (UNDP, 2019). Rất ít sản phẩm có thương hiệu 

do người Việt sản xuất trên thị trường quốc tế. 

2. Thị trường lao động Việt Nam trước và trong đại dịch  

Thị trường lao động có những thay đổi theo chiều hướng chung của nền 

kinh tế giai đoạn 2016-2020; tuy vậy, vẫn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục. 

Trước khi dịch bệnh xảy ra, chuyển dịch lao động giữa các ngành chậm, trình độ 

tay nghề kém … đã được nêu lên như là nút nghẽn của thị trường lao động Việt 
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Nam. Dịch bệnh Covid-19 xảy ra là chất xúc tác, khiến cho những hạn chế này 

bộc lộ rõ nét và sâu sắc hơn. 

2.1. Lao động dịch chuyển sang khu vực có năng suất cao hơn nhưng 

chưa bền vững 

Trong giai đoạn 2016-2020, cơ cấu lao động có sự thay đổi theo cùng xu 

hướng dịch chuyển của các ngành kinh tế. Tỷ trọng lao động nông, lâm nghiệp và 

thủy sản trong tổng số lao động cả nước giảm mạnh, từ 41,6% năm 2016 xuống còn 

33,1% năm 2020, giảm 8,5 điểm phần trăm so với năm 2016. Lao động trong khu 

vực công nghiệp và xây dựng tăng nhanh, năm 2016 chiếm 25,2% lao động cả nước, 

đến năm 2020 chiếm 30,8%, tăng 5,6 điểm phần trăm so với năm 2016. Khu vực 

dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất từ 33,3% năm 2016 lên 36,1% trong năm 2020, tăng 

2,9 điểm phần trăm (Tổng cục Thống kê, 2021b). 

Trong giai đoạn 5 năm, lao động đã chuyển dịch từ khu vực nông nghiệp 

sang khu vực công nghiệp và dịch vụ, đúng theo định hướng công nghiệp hóa 

đất nước. Tuy vậy, nhìn chung, tỷ trọng lao động trong các ngành hiện không 

tương ứng với đóng góp của mỗi ngành vào GDP. So sánh tỷ trọng lao động với 

đóng góp vào GDP của mỗi ngành, có thể thấy nông nghiệp vẫn là khu vực có 

năng suất thấp nhất, với khoảng 1/3 lực lượng lao động nhưng ngành chỉ đóng 

góp gần 15% vào GDP (số liệu năm 2020) (Tổng cục Thống kê, 2021b). 

Tính thiếu bền vững trong chuyển đổi cơ cấu lao động theo ngành thể hiện rất 

rõ khi đại dịch bùng phát tại Việt Nam. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng lao động 

toàn nền kinh tế giảm rõ rệt do các doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, tạm dừng sản 

xuất, đóng cửa hoặc giải thể. Thị trường lao động chứng kiến sự sụt giảm lực lượng 

lao động, tăng nhanh số người thiếu việc và thất nghiệp. Chẳng hạn, lực lượng lao 

động giảm từ 51,2 triệu người quý 1/2020 giảm còn 49,1 triệu người vào quý 3/2021. 

Số người thiếu việc làm đã tăng gấp đôi, từ 0,9 triệu quý 1/2020 lên 1,8 triệu người 

vào quý 3/2021 (Tổng cục Thống kê, 2021b).  

Sự sụt giảm lực lượng lao động toàn nền kinh tế là do lao động trong các 

ngành công nghiệp và dịch vụ sụt giảm. Trong khi đó, số lao động trong ngành nông 

nghiệp lại tăng lên.  Thực trạng này đi ngược lại với xu hướng dịch chuyển mà Việt 

Nam mong muốn. Số lao động có việc làm ngành công nghiệp quý 3/2021 giảm gần 

1 triệu người so với cùng kì năm 2020. Số lao động có việc làm ngành dịch vụ quý 

3/2021 giảm 1,7 triệu người so với cùng kì năm trước. Trong khi đó, lao động có 
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việc làm ngành nông nghiệp tăng 500 nghìn người. Tương tự, số liệu thống kê cho 

thấy lao động làm công việc tự sản, tự tiêu khu vực nông nghiệp tiếp tục tăng cao kể 

từ Q4/2020. Số lao động làm công việc tự sản, tự tiêu Q4/2020 là 3,1 triệu người đã 

tăng lên 5,2 triệu người vào Q3/2021 (Tổng cục Thống kê, 2021a). Xu hướng lao 

động dồn về khu vực nông nghiệp và làm công việc tự sản tự tiêu (chủ yếu để gia 

đình sử dụng) tăng lên cho thấy, trong bối cảnh khủng hoảng, lao động quay về khu 

vực nông nghiệp như là một phương sách duy trì cuộc sống. Rõ ràng, sự dịch chuyển 

của lao động vào những ngành phi nông tại Việt Nam vừa chậm, lại vừa thiếu bền 

vững. Dịch bệnh Covid-19 tràn vào khiến xu hướng dịch chuyển của lao động ngay 

lập tức đảo chiều. 

2.2. Chất lượng lao động và việc làm chưa cao 

Năm 2020, tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động chiếm 67,8% cho thấy Việt 

Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng (Tổng cục Thống kê, 2021b). Tuy vậy, 

cơ cấu dân số có thực sự mang lại chất lượng tăng trưởng hay không lại phụ thuộc 

vào sự bứt phá về chất lượng của nguồn nhân lực. Việc tỷ trọng dân số trong độ tuổi 

lao động chiếm tỷ lệ lớn trong khi trình độ tay nghề thấp thường để lại gánh nặng 

cho nền kinh tế hơn là mang lại các lợi ích cho tăng trưởng.  

Sự dịch chuyển lao động từ khu vực có năng suất thấp sang khu vực có 

năng suất cao thường đi kèm với yêu cầu về chất lượng lao động. Khi dịch 

chuyển sang khu vực công nghiệp và dịch vụ, lao động phải đáp ứng yêu cầu về 

thái độ và kỹ năng làm việc cao hơn so với khu vực nông nghiệp. 

Giai đoạn 2016-2020, lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật có bằng 

cấp, chứng chỉ tại Việt Nam tăng từ 20,9% năm 2016 lên 22,8% năm 2019 và 

đạt 24,1% năm 2020. Sau 5 năm, số lượng lao động qua đào tạo tăng thêm 1,8 

triệu người, tương đương 3,2 điểm phần trăm. Tuy vậy, với tỷ lệ khoảng 76% 

lực lượng lao động chưa qua đào tạo (Tổng cục Thống kê, 2021b), mục tiêu 

nâng cao chất lượng tăng trưởng và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế 

phải mất thời gian dài nữa mới có thể đạt được. 

Hiện nay, Việt Nam thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình thấp. Năm 

2019, GDP bình quân đầu người xếp thứ 120/187 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Mức GDP bình quân đầu người hiện tại của Việt Nam chỉ “ngang bằng mức 

Malaysia vào năm 1993; Thái Lan năm 2003; Indonesia năm 2010; Trung Quốc 

năm 2009 và Hàn Quốc thập niên 90 của thế kỷ trước. Tính đến năm 2019, GDP 
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bình quân đầu người của Thái Lan gấp 2,3 lần Việt Nam; Malaysia gấp 3,5 lần; 

Indonesia gấp 1,5 lần và Phillipines là 1,1 lần; riêng Hàn Quốc thuộc nhóm nước 

có thu nhập cao với GDP bình quân đầu người gấp Việt Nam 5,7 lần” (Tổng cục 

Thống kê, 2021b, tr.20). 

Chất lượng lao động Việt Nam chưa cao còn thể hiện ở mức thu nhập thấp 

của người lao động. Ở giai đoạn trước, Việt Nam có lợi thế nhân công giá rẻ 

nhưng trong bối cảnh hiện nay, mức tăng thu nhập của người lao động lại thể 

hiện sức cạnh tranh của lao động Việt Nam. “Thu nhập bình quân tháng một lao 

động làm việc trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh 

doanh cả nước giai đoạn 2016-2019 đạt 8,5 triệu đồng (tăng 44,6% so với thu 

nhập bình quân giai đoạn 2011-2015). Theo khu vực kinh tế, bình quân giai 

đoạn 2016-2019, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong doanh 

nghiệp khu vực dịch vụ đạt cao nhất với 9,7 triệu đồng (tăng 43,2% so với giai 

đoạn 2011-2015); khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 7,9 triệu đồng (tăng 

45,4%); doanh nghiệp khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 5,3 triệu đồng, 

(tăng thấp ở mức 8,2%)” (Tổng cục Thống kê, 2021b, tr.48). So sánh với các 

nước khác, thu nhập của người lao động Việt Nam chỉ bằng 17,5% thu nhập 

bình quân người lao động khu vực Châu Á Thái Bình Dương và 16,8% của toàn 

cầu (Manpower, 2020). 

Chất lượng việc làm còn thấp thể hiện ở tỷ lệ lao động tự làm vẫn chiếm tỷ 

lệ khá cao. Năm 2010, tỷ lao động tự làm chiếm 43.2% và đến năm 2020 dù 

giảm những vẫn còn khoảng 37%. Chỉ có 48.3% tỷ lệ lao động đang làm việc 

được trả lương cố định (Tổng cục Thống kê, 2021b). Ngay cả lao động được trả 

lương cố định trong các doanh nghiệp (tập trung nhiều ở khâu gia công lắp ráp, 

lao động giản đơn) thì mức thu nhập so với chi phí cuộc sống sinh hoạt thì khả 

năng tiết kiệm cũng khá hạn chế. 

Dịch bệnh xảy ra khiến sản xuất kinh doanh bị đình trệ và doanh nghiệp 

cũng như lao động bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng nhiều nhất 

vẫn là nhóm lao động ở khu vực phi chính thức, lao động di cư, lao động trực 

tiếp…  đây phần lớn đều là nhóm lao động có trình độ tay nghề thấp, chủ yếu là 

lao động giản đơn. Khi các doanh nghiệp và cơ quan chuyển sang hình thức làm 

việc từ xa, những lao động này cũng là nhóm có khả năng tạm dừng hợp đồng 

lao động hoặc mất việc nhiều nhất do khả năng thích ứng kém, thiếu kĩ năng làm 

việc trực tuyến và đảm nhận những vị trí việc làm ở diện dễ cắt giảm nhất. Đặc 
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biệt, với tỷ lệ 37% lực lượng lao động đang làm việc ở khu vực phi chính thức 

(Manpower, 2020), số lao động này là nhóm đầu tiên có khả năng mất sinh kế 

trong đại dịch. 

2.3. Đời sống người lao động, đặc biệt lao động di cư còn kém, dễ bị 

tổn thương 

Mức thu nhập bình quân của người lao động giai đoạn 2016-2019 là 8,5 

triệu đồng (Tổng cục Thống kê, 2021b). Với mức thu nhập 8,5 triệu đồng, người 

lao động cần chi trả cho chi phí nhà ở, đồ ăn uống, y tế, giáo dục và rất nhiều 

khoản chi khác. Với mức thu nhập như vậy, người lao động rất khó có được 

khoản tiết kiệm tốt để lo cho các kế hoạch đầu tư dài hạn (đào tạo, đầu tư cho 

thế hệ sau) hoặc dự phòng rủi ro.  

Khi dịch bệnh xảy ra, mức thu nhập đã giảm đáng kể. Tại thời điểm quý 

3/2021, thu nhập bình quân người lao động chỉ còn 5,2 triệu đồng/người/tháng. 

Đông Nam Bộ là vùng tập trung nhiều khu công nghiệp, thu hút lao động trên cả 

nước tới làm việc. Trong đợt dịch lần thứ 4 tại Việt Nam, tính dễ tổn thương của 

người lao động thể hiện rất rõ, ở mức thu nhập giảm sâu nhất khu vực Đông 

Nam Bộ so với các vùng. Cụ thể, mức thu nhập bình quân người lao động khu 

vực này vào quý 3/2020 đạt 7,53 triệu đồng/người/tháng, song đã giảm 1,8 triệu 

đồng so với cùng kì năm trước (Bảng 3) (Tổng cục Thống kê, 2021a). 

Bảng 2. Thu nhập bình quân người lao động cả nước và vùng Đông 

Nam Bộ (triệu đồng/người/tháng) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2021a). 
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Số liệu thống kê chung cho thấy, ước chi tiêu cuối cùng của hộ gia đình 

trong 9 tháng năm 2021 là 3,38 triệu tỉ đồng. Khoản tiền dư của hộ gia đình là 

âm 0,08 triệu tỉ đồng. Người dân sau gần 2 năm chống chịu với dịch bệnh thì 

không còn dư nguồn tiền dành cho tiết kiệm (Bùi Trinh, 2021). Tình trạng này 

đặc biệt đúng với lao động nói chung và lao động di cư nói riêng khi mức thu 

nhập giảm mạnh. Câu chuyện xảy ra với lao động di cư tại các tỉnh thành có tỷ 

lệ nhập cư cao nhất cả nước gồm Bình Dương, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, 

Đồng Nai, và Đà Nẵng (theo thứ tự giảm dần) thời gian qua cho thấy, thu nhập 

trước đây của người lao động còn thấp, chỉ đủ duy trì cuộc sống. Dịch bệnh xảy 

ra khiến lao động không thể đi làm, không có thu nhập, họ chỉ có thể duy trì 

cuộc sống trong vài tháng. Tình trạng thiếu và đói lương thực, không có chỗ ở… 

đối với lao động di cư ở nhiều tỉnh thành thời gian qua cho thấy tính dễ bị tổn 

thương sâu sắc đối với nhóm lao động này. Hệ quả của tình trạng này là làn sóng 

di cư ồ ạt của lao động từ các tỉnh thành phía Nam về quê trong đợt bùng phát 

dịch lần thứ 4 vừa qua (Trang tin VOV, 2021). Ngay sau đó, các tỉnh thành phía 

Nam phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động do lao động di cư chưa thể và 

chưa muốn quay lại làm việc. 

2.4. Nguyên nhân của những hạn chế 

 Những hạn chế nêu trên của thị trường lao động Việt Nam cho thấy sự 

phát triển chưa hoàn thiện của thị trường lao động. Những hạn chế này bắt 

nguồn từ một số nguyên nhân sau: 

An sinh của người lao động chưa được chú trọng, nhất là ở các trung tâm 

công nghiệp 

Việc làm của người lao động thiếu bền vững, thể hiện ở sự quan tâm đầu tư 

tới an sinh cho người lao động, tới nơi ở và tiếp cận dịch vụ cho người lao động 

tại các địa phương còn hạn chế (Thanh Xuân, 2021). Thời gian qua, các địa 

phương dành sự quan tâm nhiều hơn cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh và 

kêu gọi đầu tư, phát triển các khu công nghiệp mà chưa quan tâm đúng mức tới 

an sinh cho người lao động như nhà ở, y tế, giáo dục. Hầu hết lao động di cư đến 

các tỉnh thành có đời sống kinh tế sôi động đều phải lo đi thuê nhà và chi trả cho 

nhiều dịch vụ xã hội khác. Chỉ có rất ít các dự án xây dựng khu công nghiệp sau 

này mới đi kèm các yêu cầu về xây dựng hạ tầng xã hội cho người lao động.  
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Điều này cũng lý giải cho tình trạng chuyển dịch cơ cấu lao động còn thiếu 

bền vững. Trong bối cảnh các trung tâm công nghiệp hút lao động ở khu vực 

nông nghiệp tới làm việc nhưng không đi kèm hỗ trợ an sinh cho cuộc sống của 

người lao động thì khi khủng hoảng xảy ra, rất khó để giữ chân và thu hút người 

lao động quay trở lại. Sự đứt gãy trong sản xuất, nhất là cung lao động sau khi 

dịch bùng phát bộc lộ khá rõ ở các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ thời gian qua. 

Thực tế đáng buồn hiện nay là tuổi lao động của những người làm việc 

trong các khu công nghiệp thường rất trẻ, ở trong độ tuổi thanh niên (Nguyễn 

Thụy Diễm Hương, Tạ Thị Thanh Thủy, 2013). Sau độ tuổi sung sức nhất, lao 

động rất dễ bị sa thải hoặc tự rời khỏi công việc chủ yếu dựa vào sức lực. Điều 

này còn bắt nguồn từ công đoạn, lĩnh vực sản xuất của các doanh nghiệp chỉ yêu 

cầu lao động giản đơn, trình độ thấp. Chính vì thế, lao động khu vực công 

nghiệp - động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam phần lớn vẫn duy trì ở trình 

độ tay nghề thấp, lao động vào - ra trong thời gian ngắn khiến lực lượng lao 

động khu vực này thiếu bền vững, ít nhận được lan tỏa về kĩ năng và kinh 

nghiệm cần thiết để cải thiện vị trí việc làm ở trình độ cao hơn. Cũng vì thế, phát 

triển lực lượng lao động về kĩ năng và kinh nghiệm trong dài hạn là một yêu cầu 

thực sự cấp thiết. 

Mất cân bằng cung - cầu lao động 

 Tình trạng mất cân bằng cung - cầu lao động tại Việt Nam thể hiện ở 

nhiều khía cạnh: ngành nghề, trình độ, khu vực địa lý… Thời gian qua, quá trình 

công nghiệp hóa và đô thị hóa đã khiến cho nhiều khu công nghiệp tập trung với 

mật độ cao tại một số tỉnh thành mà dân số còn ít, khiến nền sản xuất phụ thuộc 

nhiều vào lao động nhập cư. Các địa phương đã thu hút đầu tư để phát triển kinh 

tế nhưng không tính toán kĩ bài toán cung - cầu lao động và các điều kiện cần 

thiết cho sự dịch chuyển của lao động. Chính vì thế, lao động tại Việt Nam vẫn 

ở trong tình trạng vừa thừa, vừa thiếu. Thiếu lao động đáp ứng nhu cầu của 

doanh nghiệp, thừa lao động kĩ năng thấp và trong các ngành có nhu cầu lao 

động thấp. Điển hình ở thị trường lao động Việt Nam là tình trạng dư thừa lao 

động nông nghiệp và thiếu hụt lao động khu vực công nghiệp và dịch vụ, đặc 

biệt lao động trình độ cao. 

 Sự mất cân đối cung - cầu lao động còn thể hiện ở trình độ, kĩ năng tay 

nghề của người lao động. Trong một thời gian dài, người học lựa chọn ngành 
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học ít căn cứ vào xu hướng của thị trường lao động. Cơ sở đào tạo phần lớn đều 

cung cấp những ngành học mà họ có khả năng mà ít căn cứ vào đặt hàng và yêu 

cầu của doanh nghiệp cũng như yêu cầu của quá trình phát triển. Kết quả là vẫn 

còn số lượng lớn lao động thiếu việc làm, thất nghiệp (đặc biệt trong thanh niên) 

trong khi doanh nghiệp vẫn gặp khó trong tuyển dụng. Thực trạng này cho thấy 

sự kết nối thông tin giữa các chủ thể của thị trường lao động còn rời rạc, thiếu 

hiệu quả khiến kết nối cung - cầu lao động cũng gặp khó.  

2. Giải pháp 

 Dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho những hạn chế của thị trường lao động 

Việt Nam bộc lộ rõ ràng hơn, trầm trọng hơn. Những hạn chế đó cho thấy một 

thị trường lao động thiếu bền vững, một lực lượng lao động thiếu bền vững. Để 

phát triển bền vững thị trường lao động cũng như giảm thiểu tác động từ những 

cú sốc lớn, một số gợi ý giải pháp ngắn hạn và dài hạn thời gian tới cụ thể: 

Trong ngắn hạn, để hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại đà tăng trưởng, 

trước mắt, các địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, đặc biệt các tỉnh 

thành phía Nam, có thể hỗ trợ tiền tàu xe, thuê nhà và cung cấp lương thực thực 

phẩm trong thời gian đầu cho người lao động ổn định cuộc sống. Nếu không có 

sự hỗ trợ như vậy, lợi ích của việc di cư để làm việc so với ở lại quê nhà hoặc 

tìm kiếm việc làm ở gần khu vực sinh sống không có sự khác biệt. Khi đó, người 

lao động sẽ không mạo hiểm quay trở lại để làm việc. Dưới ảnh hưởng của dịch 

bệnh, vấn đề việc làm bền vững cũng sẽ được lao động cân nhắc nhiều hơn, đặc 

biệt với những lao động di cư tới các khu công nghiệp nhưng tuổi lao động rất 

ngắn và cơ hội nâng cao năng lực, nâng cao thu nhập rất hạn chế. 

Để chủ động nguồn cung lao động, các địa phương có nhu cầu lớn về lao 

động, có nhiều khu công nghiệp tập trung cần liên hệ và phối hợp với các địa 

phương khác có nguồn cung lao động dồi dào để tổ chức kết nối cung - cầu cho 

hiệu quả.  

Các địa phương và cao hơn là ở cấp trung ương cần sớm có kênh thông tin 

về cung và cầu lao động, chi tiết theo ngành, nghề, trình độ, khu vực… để các 

bên tham gia thị trường lao động gồm gia đình, người học, cơ sở đào tạo, doanh 

nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động chủ động trong định hướng của mình. 

Giải pháp này có thể tiến hành trong ngắn hạn để nhanh có thông tin dẫn dắt các 

chủ thể tham gia thị trường, song cũng cần triển khai trong dài hạn.  
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Trong dài hạn, các địa phương khi thu hút đầu tư cần thay đổi tầm nhìn để 

ưu tiên thu hút các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và trong các lĩnh vực công 

nghệ cao bởi xu thế cạnh tranh trên thế giới qua năng suất và chất lượng là tất 

yếu. Những lĩnh vực thu hút đầu tư như vậy sẽ yêu cầu nguồn nhân lực chất 

lượng tốt hơn. Đây mới là hướng đi cần có, bền vững cho sự phát triển của mỗi 

địa phương và của cả quốc gia. Việc chạy đua, cạnh tranh giữa các địa phương 

chỉ để thu hút đầu tư nóng thời gian qua là bài học cần rút kinh nghiệm sâu sắc 

bởi những hệ quả của thu hút đầu tư tràn lan, chạy theo số lượng đã, đang và sẽ 

tạo nên một lực lượng lao động trình độ thấp, thu nhập thấp, tập trung nhiều ở 

khu vực có năng suất thấp và phi chính thức.  

Ngoài việc đề xuất các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, địa phương cùng với 

doanh nghiệp cần chú ý tới hạ tầng xã hội cho người lao động. Các dự án đầu tư 

cần tính toán lượng lao động, yêu cầu về chất lượng lao động để địa phương 

cùng doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hạ tầng và phương án thu hút lao động, 

nhất là hệ thống nhà ở, hệ thống y tế, giáo dục và các hoạt động vui chơi giải trí.  

Ngoài ra, việc phân bổ ngân sách cho các tỉnh thành trước đây vẫn dựa trên 

dân số địa phương. Tuy vậy, việc phân bổ ngân sách đầu tư hạ tầng xã hội cũng 

cần có sự điều chỉnh linh hoạt, đặc biệt đối với những địa phương có khả năng 

thu hút lượng lớn lao động, tạo nhiều việc làm. Các địa phương có tỷ lệ nhập cư 

lớn cần được bổ sung một phần ngân sách cho phát triển hạ tầng xã hội để có thể 

đảm bảo tiếp cận dịch vụ xã hội cho không chỉ người dân địa phương mà còn cả 

lao động nhập cư, phần nào cung cấp việc làm bền vững hơn cho lao động. 

Trước đây, Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2012 phê 

duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia" 

đã thông qua đề xuất xây dựng hệ thống thông tin và dự báo cung - cầu lao động 

ở cấp quốc gia cũng như địa phương theo ngành, nghề, trình độ để tăng cường 

hiệu quả kết nối cung - cầu lao động. Tuy nhiên, đề án đã không được tiếp tục 

tiến hành khiến cho việc kết nối cung - cầu lao động vẫn chưa đạt được mục 

tiêu. Do đó, Chính phủ cần quan tâm chỉ đạo để tiếp tục triển khai đề án này, 

giúp thị trường lao động được kết nối thông suốt. Về lâu dài, nhờ kết nối cung - 

cầu tốt, nguồn nhân lực mới có bước phát triển và cân bằng cả về số lượng và 

chất lượng. Dựa trên thông tin dự báo nhân lực, các chủ thể gồm doanh nghiệp, 

người học, gia đình, cơ sở đào tạo và các bên liên quan sẽ chủ động tham gia thị 

trường lao động cũng như đạt được hiệu quả trong dài hạn. Nền nhân lực quốc 
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gia qua đó cũng có được sự phát triển đúng hướng, đáp ứng các yêu cầu của tăng 

trưởng theo chiều sâu. 
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LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 
 

Nguyễn Thắng, 

Phó Chủ tịch Thường trực, Hội đồng tư vấn Chính sách Kinh tế - Xã hội, 

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

Phạm Minh Thái, 

Trung tâm Phân tích và Dự báo,Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

 

1. Mở đầu 

Đại dịch COVID-19 (được viết tắt là Đại dịch trong báo cáo này) là một 

trong những thách thức lớn nhất mà thế giới phải đối mặt trong nhiều thập kỷ. 

Nó đã phơi bày những chênh lệch về kinh tế và xã hội đặc trưng cho thế giới 

hiện đại. Đại dịch đã ảnh hưởng không tương xứng đến các quốc gia có thu nhập 

thấp với hệ thống anh sinh xã hội và y tế yếu kém, cũng như những người dễ bị 

tổn thương ở tất cả các quốc gia trên thế giới.  

Việt Nam được đánh giá là một mô hình thành công trong việc kiểm soát đại 

dịch. Một loạt các biện pháp chủ động sớm, bao gồm đóng cửa trường học và các cơ 

sở kinh doanh không thiết yếu, cấm tụ tập đông người, thực hiện giãn cách xã hội 

trên toàn quốc và truy vết liên lạc trên diện rộng đã mang lại hiệu quả cao. Làn sóng 

lây truyền cộng đồng thứ tư với diễn biến phức tạp của biến thể Delta dẫn đến việc 

thực hiện giãn cách xã hội triệt để đầu tiên Bắc Ninh, Bắc Giang và sau đó thành phố 

Hồ Chí Minh trong hơn 4 tháng và các tỉnh phía nam từ đầu tháng 5 đến hết tháng 9 

năm 2021. Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết tác động kinh tế và 

xã hội của Đại dịch, trong đó có việc hỗ trợ những người lao động và các hộ gia đình 

dễ bị tổn thương trước các cú sốc kinh tế. Đồng thời Việt Nam đã chuyển từ chiến 

lược “Không COVID” sang thích ứng an toàn, linh hoạt với Đại dịch để phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội. 

Đánh giá cập nhật về mức độ ảnh hưởng của Đại dịch đến thị trường lao 

động, phúc lợi của người lao động và gia đình họ đóng một vai trò quan trọng 

trong việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng nhằm hỗ trợ thực hiện 

hiệu quả chiến lược mới về thích ứng với đại dịch, thúc đẩy sự phục hồi mạnh 

mẽ, bền vững và bao trùm của nền kinh tế Việt Nam. Báo cáo mong muốn đóng 

góp vào quá trình này bằng cách thực hiện phân tích sâu số liệu của Điều tra Lao 

động việc làm, được Tổng cục Thống kê thu thập hàng quý và cung cấp thông 
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tin về các chỉ số khác nhau về kết quả thị trường lao động, cũng như các đặc 

điểm chính của người lao động.  

2. Lao động Việt Nam trong thời gian đại dịch  

Thu nhập thực tế của lao động giảm đáng kể trong quý 2 năm 2020 so 

với quý 2 năm 2019 sau đó bắt đầu phục hồi vào quý 3 và quý 4 năm 2020. 

Tuy nhiên, thu nhập trong quý 3 năm 2021 đã giảm đáng kể so với thu 

nhập quý 3 năm 2020.  

Phân tích bộ số liệu Điều tra Lao động việc làm (LFS) cho thấy thu nhập 

thực tế của người lao động (được điều chỉnh theo các hệ số trong Bảng 1) trong 

quý 3 của các năm 2021 thấp hơn 16,1% so với cùng kỳ năm 2020. Thu nhập 

danh nghĩa của người lao động trong quý 3 năm 2021 giảm 13,8% so với thu 

nhập danh nghĩa trong quý 3 năm 2020.   

Để điều chỉnh lạm phát, thu nhập danh nghĩa được điều chỉnh theo mức giá 

của tháng 1 năm 2018. Hệ số điều chỉnh được tính cho mỗi tháng trong giai 

đoạn từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 9 năm 2021, sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI) tích lũy từ tháng 1 năm 2018 đến tháng đó. Sau đó, hệ số điều chỉnh trong 

một quý được tính là giá trị trung bình của các hệ số điều chỉnh của ba tháng 

trong quý. Các hệ số điều chỉnh theo quý như sau: 

Bảng 4.  Hệ số điều chỉnh giá theo quý 

2018 2019 2020 2021 

Q2 Q3 Q2 Q3 Q2 Q3 Q2 Q3 

0,94 1,85 3,31 3,90 6,24 7,24 9,32 10,15 

            Nguồn: Tính toán của tác giả từ chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của TCTK                  

Những thay đổi về thu nhập theo ngành 2 chữ số được trình bày trong Hình 

11. Theo đó, thu nhập thực tế của người lao động trong quý 2 năm 2020 (làn 

sóng dịch thứ nhất) đã bị giảm mạnh so với quý 2 năm 2019. Thu nhập thực tế 

trong các ngành bị giảm nhiều nhất trong quý 2/2020 bao gồm dịch vụ lưu trú 

(giảm 25,1%), xổ số (giảm 20,6%), nghệ thuật giải trí (giảm 20,4%), du lịch, 

dịch vụ ăn uống và dịch vụ khác (giảm khoảng 20%). Làn sóng dịch thứ tư 

(trong quý 3 năm 2021) đã chứng kiến sự suy giảm thu nhập thực tế của người 

lao động trong hầu hết các ngành (trừ ngành nông nghiệp và sản xuất kim loại) 

với suy giảm mạnh nhất trong các ngành xổ số (giảm 40,35%), cho thuê máy 
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móc thiết bị (giảm 38,1%), sản xuất giày dép (giảm 27,7%), dịch vụ, du lịch và 

ăn uống giảm tương ứng 23,5%; 22,7% và 21,4%.  

Hình 11. Thay đổi thu nhập thực tế của lao động theo ngành và Quý 2_Quý 3 

2018-2021 (%) 

  

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu điều tra lao động việc làm (LFS) 

 Tác động của Đại dịch tới thu nhập của người lao động thay đổi đáng 

kể giữa các ngành 2 chữ số 
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Có sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ tăng trưởng thu nhập thực tế của lao động 

theo quý48 trên các ngành cấp 2 của nền kinh tế giữa các quý. Các thay đổi được 

lượng hóa bằng hệ số biến thiên tương đối cao, (hệ số này được đo bằng độ lệch 

tiêu chuẩn chia cho giá trị trung bình). Hơn nữa, hệ số biến thiên cho quý 3 năm 

2021 thay đổi trong một phạm vi hẹp hơn đáng kể so với quý 2 năm 2021, với 

hệ số biến thiên thấp hơn (Bảng 5).  

Bảng 5. Thu nhập thực tế của người lao động trong quý 2 và 3: thống kê mô tả 

  

Q2/19 

vs. 

Q2/18 

Q2/20 

vs. 

Q2/19 

Q2/21 

vs. 

Q2/20 

Q3/19 

vs. 

Q3/18 

Q3/20 

vs. 

Q3/19 

Q3/21 

vs. 

Q3/20 

Trung bình 9,52 - 6,59 5,81 9,84 - 4,37 -13,42 

Trung vị  8,67 - 6,49 4,91 11,69 - 5,62 - 13,34 

Lớn nhất 51,14 22,59 38,23 49,58 13,56 10,60 

Nhỏ nhất  - 10,91 - 25,10 - 49,29 - 43,25 - 13,50 - 40,35 

Độ lệch chuẩn  9,09 9,40 13,36 11,45 6,01 9,92 

Hệ số biến thiên * 0,96 - 1,43 2,30 1,16 - 1,37 - 0,74 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu điều tra lao động việc làm.  

(*) Hệ số biến thiên bằng độ lệch chuẩn chia cho giá trị trung bình. 

Các ngành dịch vụ bị tác động giảm thu nhập mạnh nhất trong quý 3 của 

năm 2021 so với quý 3 của năm 2020  

Trong quý 3 năm 2021, các ngành giảm thu nhập mạnh nhất đều là các 

ngành dịch vụ như xổ số, cho thuê máy móc thiết bị, du lịch, ăn uống và dịch vụ 

khác (Hình 11). Trong đó, hầu hết là lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp nhiều, có lẽ là do 

ảnh hưởng của việc giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân 

cận được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2021. Trong số những ngành 

giảm này, lớn nhất là dịch vụ ăn uống và vận tải, sử dụng khoảng 2,52 triệu và 

1,65 triệu trong quý 2/2021 và sử dụng khoảng 1,96 triệu và 1,44 triệu lao động 

trong quý 3/2021 tương ứng49. Các dịch vụ khác sử dụng gần 1 triệu lao động 

cũng đã giảm mạnh khoảng 20% trong quý 3/2021 so với quý 3/2020.  

 
48 Đây là thước đo hiệu suất trong một quý so với cùng một quý của một năm khác. Điều này được thực hiện để 

có thể đo lường sự tăng trưởng hoặc suy giảm mà không cần phải tính đến yếu tố thay đổi mùa vụ 
49 Tổng số lao động của nền kinh tế trong quý 2 và quý 3 năm 2021 lần lượt là khoảng 49,28 triệu người và 

46,75 triệu người. Như vậy, tổng số lao động trong quý 3/2021 đã giảm khoảng 2,5 triệu lao động.  
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Ngành du lịch và dịch vụ khách sạn liên tục xuất hiện trong danh sách 

những ngành giảm điểm hàng đầu trong cả ba quý gồm quý 3/2021 so với quý 

3/2020; quý 3/2020 so với quý 3/2019 và đặc biệt là quý 3/2019 so với quý 

3/2018, có lẽ là do việc tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế từ tháng 4 

năm 2020 cho đến nay, khiến lượng khách du lịch đến trong quý 3/2021 giảm 

40,3% so với cùng kỳ năm 202050 và giảm 31% trong tháng 9/2021 so với tháng 

9/202051. Dịch vụ ăn uống, sử dụng khoảng 2 triệu lao động với thu nhập thực tế 

dưới mức trung bình trên mỗi người lao động trong quý 3 năm 2021.  

Tác động của đại dịch tới thu nhập không đáng kể đối với ngành 

nông nghiệp  

Hình 11 cho thấy tăng trưởng thu nhập của ngành nông nghiệp là dương 

trong khi ngành thủy sản sử dụng khoảng 1,5 triệu lao động trong quý 2 và quý 

3 năm 2021 cũng bị ảnh hưởng nhẹ, với thu nhập thực tế của lao động lao động 

giảm 0,01% trong quý 3 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020. Sự sụt giảm trong 

thu nhập của người lao động trong quý 3 cũng phần nào do sự thay đổi xu hướng 

tiêu thụ thủy sản trên thế giới. Theo đánh giá của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu 

thủy sản (VASEP), xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 9 năm 2021 

giảm 23% so với cùng kỳ 202052. Hơn thế nữa, kết quả về tác động của đại dịch 

tới thu nhập của lao động trong ngành nông nghiệp là không đáng kể cũng được 

khẳng định trong kết quả tăng trưởng 2,74% của nhóm ngành nông nghiệp trong 

9 tháng đầu năm 2021 và đóng góp tới 23,52% vào tăng trưởng GDP trong 9 

tháng đầu năm của Việt Nam53.  

Tác động mạnh đối với ngành sản xuất theo định hướng xuất khẩu 

trong quý 3 năm 2021 

Mặc dù nhu cầu bên ngoài suy yếu, lao động trong các ngành sản xuất định 

hướng xuất khẩu có mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) cao, như 

dệt may (sử dụng 3,1 triệu lao động trong quý 2 và gần 2,9 triệu lao động trong 

quý 3), giày dép (1,7 lao động trong quý 2 và quý 3); chế biến gỗ (590 nghìn lao 

đông trong quý 2/2021 và 548 nghìn lao động trong quý 3/2021) có thu nhập 

 
50 https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/luong-khach-va-doanh-thu-tu-du-lich-giam-manh-592476.html 
51 https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/luong-khach-va-doanh-thu-tu-du-lich-giam-manh-592476.html 
52https://baotintuc.vn/thi-truong-tien-te/xuat-khau-thuy-san-tiep-da-giam-kha-nang-phuc-hoi-cham-

20211008101549314.htm 
53https://baotintuc.vn/infographics/khu-vuc-nong-lam-nghiep-va-thuy-san-la-be-do-nen-kinh-te-trong-dai-dich-

20211007064105262.htm 

https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/luong-khach-va-doanh-thu-tu-du-lich-giam-manh-592476.html
https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/luong-khach-va-doanh-thu-tu-du-lich-giam-manh-592476.html
https://baotintuc.vn/thi-truong-tien-te/xuat-khau-thuy-san-tiep-da-giam-kha-nang-phuc-hoi-cham-20211008101549314.htm
https://baotintuc.vn/thi-truong-tien-te/xuat-khau-thuy-san-tiep-da-giam-kha-nang-phuc-hoi-cham-20211008101549314.htm
https://baotintuc.vn/infographics/khu-vuc-nong-lam-nghiep-va-thuy-san-la-be-do-nen-kinh-te-trong-dai-dich-20211007064105262.htm
https://baotintuc.vn/infographics/khu-vuc-nong-lam-nghiep-va-thuy-san-la-be-do-nen-kinh-te-trong-dai-dich-20211007064105262.htm
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thực tế giảm trong quý 3/2021 so với quý 3/2021, lần lượt là 18,5%; 27,7% và 

20%, tất cả đều cao hơn giá trị trung bình của toàn nền kinh tế là -13,8%.  

Thu nhập lao động thực tế trong ngành chế biến thực phẩm, nơi sử dụng 

1,2 triệu lao động trong quý 2/2021, và 1,04 triệu lao động trong quý 3/2021 

cũng đã giảm 12,63% trong quý 3/2021. 

Một số ngành bị ảnh hưởng nặng nề đã thực hiện các điều chỉnh việc 

làm đáng kể 

  Bảng 6 cung cấp một số thông tin chính về các lĩnh vực bị ảnh hưởng 

nặng nề trong quý 3 năm 2021, được xác định là có thu nhập giảm nhiều hơn giá 

trị trung bình của toàn nền kinh tế trong quý này. Bảng này cho thấy thu nhập 

của lao động trong ngành xổ số giảm mạnh nhất (giảm 40,3%) sau đó đến các 

ngành cho thuê máy móc thiết bị (giảm 38,1%). Thu nhập của lao động trong 

ngành du lịch, dịch vụ khác và dịch vụ ăn uống cũng giảm 22,7%; 23,5% và 

21,4% so với quý 3 năm 2020. Số lao động trong ngành dịch vụ ăn uống (sử 

dụng gần 2,5 triệu lao động trong quý 3/2020 và gần 2 triệu lao động trong quý 

3/2021) cũng bị giảm 18,9%.   

Ngành dịch vụ lưu trú có mức giảm việc làm lớn nhất tính theo giá trị 

tương đối (giảm 46,3% trong quý 3 năm 2021 so với quý 3 năm 2020). Về mặt 

tuyệt đối, số lao động làm việc trong lĩnh vực này (143 nghìn lao động) chỉ xấp 

xỉ bằng một phần ba giá trị trung bình (550 nghìn lao động) trong khi thu nhập 

trên lao động thực tế trên mỗi lao động xấp xỉ giá trị trung bình (tương ứng 

96,7%).  

Ngành nghiên cứu khoa học/ chuyên môn khác và tư vấn nơi sử dụng hơn 

83 nghìn lao động và 100 nghìn lao động với thu nhập thực tế của mỗi lao động 

trong 3 năm 2021 lần lượt là 7,0 triệu đồng/tháng và 7,2 triệu đồng/tháng có tốc 

độ tăng trưởng thu nhập giảm mạnh trong quý 3 năm 2021 so với quý 3 năm 

2020 với tốc độ -10,0% và – 22,0%. Lao động trong hai lĩnh vực này có tốc độ 

suy giảm 19,4% và 28,6% trong quý 3 năm 2021 so với quý 3 năm 2020. 
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Bảng 7. Thay đổi thu nhập và lao động trong một số ngành bị tác động mạnh trong quý 2/2021 và quý 3/2021 

  

Ngành 

Thu nhập thực tế 

(nghìn đồng) Thay đổi TN  (%) 

Số lao động 

(nghìn người) Thay đổi LĐ  (%) 

  Q3/19    Q3/20    Q3/21  
 Q3/20-

Q3/19  

 Q3/21-

Q3/20   
   Q3/19   Q3/20    Q3/21  

 Q3/20-

Q3/19   

 Q3/21-

Q3/20   

1 Xổ số    4.727      4.782     2.853  1,2 -  40,3  116.232 148.349      127.190     27,6  -  14,3  

2 Cho thuê MMTB    6.521      7.121     4.408  9,2 -  38,1  79.651 66.678        41.421  -  16,3  -  37,9  

3 SX giấy    6.110      6.095     4.409  - 0,2 -  27,7  169.367 171.314      192.762       1,1     12,5  

4 KD BDS    9.980      9.410     6.888  - 5,7 -  26,8  346.944 325.371      266.616  -    6,2  -  18,1  

5 SX đồ uống    5.619      6.359     4.763  13,2 -  25,1  154.763 117.731      149.046  -  23,9     26,6  

6 DV khác    5.490      5.768     4.410       5,1  -  23,5  992.227 1.064.436      877.317       7,3  -  17,6  

7 Du lịch     7.949      6.876     5.318  -  13,5  -  22,7  80.646 58.317        55.041  -  27,7  -    5,6  

8 Tư vấn    8.924      9.276     7.232       3,9  -  22,0  107.782 141.290      100.853     31,1  -  28,6  

9 SC BD MMTB    7.071      6.625     5.183  -    6,3  -  21,8  111.323 119.527        89.542       7,4  -  25,1  

10 DV ăn uống    5.445      4.998     3.928  -    8,2  -  21,4  2.483.387 2.419.628    1.962.476  -    2,6  -  18,9  

11 N.thuật,TT, G.trí     6.821      6.336     5.054  -    7,1  -  20,2  135.019 101.802      100.746  -  24,6  -    1,0  

12 Chế biến gỗ    4.881      5.052     4.044       3,5  -  20,0  527.974 467.533      547.957  -  11,4     17,2  

13 SX thuốc    8.223      8.003     6.442  -    2,7  -  19,5  74.784 74.168        47.617  -    0,8  -  35,8  

14 Dệt    6.334      6.037     4.904  -    4,7  -  18,8  296.204 287.442      271.187  -    3,0  -    5,7  

15 SX giường tủ/bàn/ghế    7.059      6.402     5.210  -    9,3  -  18,6  959.243 859.690      819.775  -  10,4  -    4,6  

16 Giày dép    6.279      5.932     4.884  -    5,5  -  17,7  1.780.111 1.647.151    1.700.164  -    7,5       3,2  

17 DV lưu trú    6.883      6.174     5.100  -  10,3  -  17,4  275.080 266.350      142.976  -    3,2  -  46,3  

  Trung bình   6.921     6.648    5.273  -   3,6  - 20,7    616.001    607.864      549.411  -   2,0  - 10,3  

  Trung vị    7.038     6.421    5.241  -   5,6  - 18,2  274.435   276.896      227.798  -   2,3  -   9,9  

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu điều tra lao động việc làm (LFS) 
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Trong số các lĩnh vực sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề, lĩnh vực sản xuất 

giường/tủ/bàn/ghế sử dụng khoảng 860 nghìn lao động lao động với thu nhập lao 

động thực tế trên một công nhân là 6,4 triệu đồng trong quý 2 năm 2020 (gần với giá 

trị trung bình tương ứng), liên tục giảm lực lượng lao động hơn 10,4% trong quý 2 

và 4,6% quý 3 năm 2021 so với quý 2 và quý 3 năm 2020. Lĩnh vực sản xuất giày 

dép, sử dụng khoảng 1,7 triệu lao động trong quý 3 năm 2021 với mức thu nhập lao 

động thực tế bình quân trên một công nhân thấp hơn giá trị trung bình đã việc  làm 

trong quý 3/2021 tăng nhẹ  (3,2%) so với quý 3 năm 2020.  

Phần còn lại của các ngành sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề đã giảm việc 

làm ở mức khiêm tốn (dưới mức giảm trung bình), và một số ngành thậm chí 

còn tăng lực lượng lao động. Những ngành này tương đối linh hoạt về việc làm, 

bất chấp cú sốc thu nhập do đại dịch gây ra. 

Nhóm ngành phi sản xuất (non-productive sectors) như nghệ thuật, thể thao 

và giải trí, sử dụng 100 nghìn lao động với mức thu nhập thực tế trung bình thấp 

hơn mức thu nhập trung vị thực tế một chút đã giảm lực lượng lao động của họ 

lần lượt là 24,6% và 1,0% trong quý 2 và quý 3 năm 2021 so với quý 2 và quý 3 

tương ứng của năm 2020. Những người lao động dôi dư trong lĩnh vực này có 

thể cảm thấy khó khăn khi chuyển sang các lĩnh vực khác, vì kỹ năng của họ quá 

đặc biệt và có thể không phù hợp với các bộ phận khác của nền kinh tế. 

Lao động một số ngành tăng thu nhập trong thời gian đại dịch 

Trong khi phần lớn các ngành bị tăng trưởng thu nhập âm, thì cũng có 

những ngành tăng thu nhập trong quý 3 năm 2021. So với quý 3 năm 2020, 

trong quý 3 năm 2021 có duy nhất hai ngành có thu nhập tăng lên đó là ngành 

nông nghiệp và sản xuất kim loại. Hai ngành này có số lao động tương ứng 

trong quý 3/2021 là khoảng 12 triệu và 105 nghìn lao động. Tuy nhiên, thu nhập 

thực tế của lao động trong ngành nông nghiệp là thấp nhất và chỉ bằng 48,6% so 

với mức thu nhập trung bình của toàn nền kinh tế. Thu nhập thực tế của người 

lao động trong nông nghiệp giảm khiêm tốn 0,15% trong quý 2, sau đó tăng trở 

lại dẫn đến mức tăng đáng kể 7,84% trong quý 3. 

Trong ngành sản xuất kim loại, nơi sử dụng khoảng 106 nghìn lao động với 

thu nhập lao động thực tế của mỗi lao động xấp xỉ 7,7 triệu đồng/tháng cao hơn 

so với mức trung bình toàn bộ nền kinh tế là 5,8 triệu đồng/tháng, tăng trưởng 

thu nhập thực tế của lao động trong ngành này đã tăng 8,4% trong quý 3/2021 so 
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với quý 3 năm 2020. Tuy nhiên tăng trưởng việc làm trong quý 3 năm 2021 đã 

giảm 29,5% với quý trước của năm 2020. 

Các ngành dịch vụ xã hội chủ chốt có thu nhập giảm bằng 1/2 mức giảm 

trung bình của nền kinh tế trong quý 3 năm 2021 so với quý 3 năm 2020  

Hai lĩnh vực xã hội chính là giáo dục-đào tạo và y tế cũng bị giảm tốc độ 

tăng thu nhập và tốc độ tăng lao động trong thời gian đại dịch. Ngành giáo dục 

sử dụng gần 1,8 triệu lao động với mức lương cao hơn một chút so với mức 

lương trung vị là 5,8 triệu đồng/tháng ghi nhận mức tăng nhẹ của thu nhập thực 

tế là 1,9% trong quý 2 và giảm là 10,5% trong quý 3 năm 2021, kèm theo giảm 

0,1% việc làm trong quý 2 và giảm 10,6% việc làm trong quý 3 năm 2021 (Bảng 

4). Đây là một điểm quan trọng cần lưu ý để có những lý giải phù hợp.  

Bảng 4. Thay đổi thu nhập và lao động trong giáo dục và y tế quý 2/2021 

và quý 3/2021 

Ngành 

Thu nhập 

(nghìn đồng) 

Thay đổi TN  

(%) 

Số lao động 

(nghìn người) 

Thay đổi LĐ  

(%) 

Q3/19 Q3/20 Q3/21 
Q3/20-

Q3/19 

Q3/21-

Q3/20 
Q3/19 Q3/20 Q3/21 

Q3/20-

Q3/19 

Q3/21-

Q3/20 

GD- ĐT 6.758 6.885 6.163 1,9 -10,5 1.995.879 1.993.652 1.782.088 -    0,1 -10,61 

Y tế  7.420 7.407 6.996 - 0,2 -    5,5 626.668 628.651 576.463 0,3 -8,302 

Trung bình 6.921 6.648 5.273 -   3,6 - 20,7 616.001 607.864 549.411 -   2,0 -10,3 

Trung vị  7.038 6.421 5.241 -   5,6 - 18,2 274.435 276.896 227.798 -   2,3 -9,95 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu điều tra lao động việc làm (LFS) 

Lĩnh vực y tế/chăm sóc sức khỏe, vốn sử dụng khoảng 580 nghìn lao động 

với mức lương cho mỗi lao động là 7,0 triệu đồng trong quý 3 năm 2021 cho 

thấy thu nhập giảm nhẹ 0,2% trong quý 2 và tiếp tục giảm 5,5% trong quý 3. 

Tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực y tế giảm 8,3% trong quý 3 năm 2021. 

Làn sóng dịch lần thứ 4 (quý 3/2021) đã làm đảo ngược tiến trình tăng 

thu nhập và lao động trong các ngành 2 chữ số trong quý 3/2021 

Nếu như tính đến hết quý 4 năm 2020, có thể nói làn sóng đại dịch đầu tiên 

(quý 2/2020) chỉ làm chậm tiến trình tăng thu nhập thực tế của người lao động 

nhưng không làm đảo ngược nó (Hình 4a) thì làn sóng đại dịch thứ 4 (quý 

3/2021) đã làm đảo ngược quá trình tăng trưởng thu nhập của lao động trong các 

ngành 2 chữ số (Hình 4b). 
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Hình 12. Thay đổi thu nhập theo ngành, Q2 và Q3, 2018 - 2021 (%) 

Hình 4a:  So sánh các quý 2020 với 2018 Hình 4b: So sánh các quý 2021 với 2018 

  

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu điều tra lao động việc làm (LFS)  

So sánh thu nhập thực tế của lao động giữa quý 2, quý 3 và quý 4 năm 

2020 với cùng quý năm 2018,  
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Hình 12a cho thấy trong khi phần lớn các ngành đều ghi nhận thu nhập 

thực tế từ lao động trong quý 3 và quý 4 năm 2020 cao hơn đáng kể so với cùng 

kỳ năm 2018. Đây là một điều đáng chú ý, vì năm 2018 được coi là năm rất tốt, 

ghi nhận mức tăng trưởng cao 7,1% của GDP. Điều này phần nào giải thích khả 

năng phục hồi của nhu cầu trong nước vào năm 2020, giúp bù đắp phần nào cho 

nhu cầu bên ngoài yếu hơn. Thu nhập giảm mạnh trong quý 2 có lẽ được bù đắp 

bởi vùng đệm tài chính mà người lao động đã tích lũy trong những năm kinh tế 

tăng trưởng tốt trước đó. Sử dụng khoản đã tiết kiệm (dissaving) thực sự được 

nhiều người trả lời cho là phản ứng chính trong vòng 1 của RIM 2020, cũng như 

trong các cuộc khảo sát khác được thực hiện vào năm 2020. 

Tuy nhiên, Hình 4b cho thấy mặc dù tiếp tục xu hướng tăng lên của thu 

nhập trong quý 2/2021 so với quý 2/2018 (trừ ngành du lịch giảm 23,8%), thu 

nhập thực tế của người lao động trong quý 3/2021 so với quý 3/2018 đã giảm ở 

hầu hết các ngành kinh tế 2 chữ số.  

Tăng chênh lệch thu nhập theo giới 

Hình 13. Thay đổi về khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ (%) 

 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu điều tra lao động việc làm (LFS) 

Hình 5 biểu thị hai thước đo về chênh lệch thu nhập theo giới (thu nhập của 

lao động nữ tính theo tỷ lệ phần trăm của lao động nam): (i) thu nhập trên mỗi 

lao động; (ii) theo tỷ lệ trả lương, tức là thu nhập trên một giờ làm việc. Khoảng 

cách giới trong thước đo thu nhập trên mỗi lao động lớn hơn so với thước đo thu 

nhập trên số giờ làm việc. Cả hai thước đo đều cho thấy khoảng cách thu nhập 

theo giới TĂNG từ năm 2019 đến năm 2021, đặc biệt trong quý 2 và quý 3 năm 
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2021 khi thu nhập của nữ giới chỉ bằng 67,3% và 68,1% so với nam giới theo 

tiêu chí thu nhập trên mỗi lao động so với tỷ lệ tương ứng của quý 2 và quý 3 

năm 2020 là 71% và 72,2%. Theo tiêu chí thu nhập trên một giờ làm việc thì tỷ 

lệ thu nhập của nữ trong quý 2 và 3 năm 2021 chỉ bằng 73,3% và 73,4%. Tỷ lệ 

này đã giảm đáng kế so với tỷ lệ cùng kỳ năm 2020 là 76,1% và 77%.   

Thay đổi về chênh lệch thu nhập giữa lao động phi chính thức và lao 

động chính thức nhạy cảm với các phương pháp đo lường 

Hình 14. Thay đổi khoảng cách thu nhập giữa lao động chính thức và lao 

động phi chính thức (%) 

 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu điều tra lao động việc làm (LFS) 

Về chênh lệch thu nhập giữa lao động chính thức và lao động phi chính thức, 

hai phương pháp đo lường cho thấy những bức tranh khác nhau. Nếu sử dụng thu 

nhập trên mỗi người lao động, khoảng cách chênh lệch giảm giữa năm 2020 và năm 

2021. Nhưng nếu sử dụng tỷ lệ trả lương (thu nhập trên số giờ làm việc), chênh lệch 

thu nhập trong quý 2 năm 2021 cao hơn so với quý 2 năm 2020. Tuy nhiên chênh 

lệch thu nhập theo giờ trong quý 3 năm 2021 lại giảm so với quý 3 năm 2020 (nghĩa 

là khoảng cách thu nhập theo giờ giữa lao động phi chính thức và lao động chính 

thức trong quý 3/2021 tăng lên so với cùng kỳ năm 2020).  

Những thay đổi về số giờ làm việc phản ánh những thay đổi trong thu 

nhập thực tế trên mỗi lao động 

Động thái của số giờ làm việc bình quân mỗi tuần trong các ngành hai chữ 

số được phản ánh bởi động thái của thu nhập thực tế trên mỗi lao động (Bảng 5). 
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Điều này đặc biệt đúng với quý 3 năm 2021. Trong quý 2/2021 sự phục hồi về 

số giờ làm việc mạnh hơn so với thu nhập thực tế trên mỗi lao động, với giá trị 

trung bình chuyển sang dương. Ngược lại, số giờ làm việc trung bình quý 

3/2021 so với quý 3/2020 cho thấy số giờ làm việc mỗi tuần đã giảm xuống 

đáng kể.  

Bảng 5. Số giờ làm việc 1 tuần theo ngành 2 chữ số: Thống kê mô tả 

  

Q2/19 

vs. 

Q2/18 

Q2/20 

vs. 

Q2/19 

Q2/21 

vs. 

Q2/20 

Q3/19 

vs. 

Q3/18 

Q3/20 

vs. 

Q3/19 

Q3/21 

vs. 

Q3/20 

Trung bình - 0,29 - 5,79 4,47 - 0,42 0,05 - 23,74 

Trung vị  0,02 - 4,53 3,43 - 0,34 - 0,22 - 22,79 

Lớn nhất 17,48 17,11 21,96 14,82 44,05 - 0,32 

Nhỏ nhất  - 31,83 - 25,15 - 10,09 - 28,13 - 13,88 - 64,11 

Độ lệch chuẩn  5,96 7,16 6,43 4,99 6,89 12,19 

Hệ số biến thiên  - 20,29 - 1,24 1,44 - 11,87 143,36 - 0,51 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu điều tra lao động việc làm (LFS).  

Ghi chú: Hệ số biến thiên (Coefficient of variation) bằng độ lệch chuẩn 

chia cho giá trị trung bình 

Trong các ngành hai chữ số, động thái của chỉ số về thời gian làm việc mỗi 

tuần trong kết quả thị trường lao động nhìn chung tương tự như đối với thu nhập 

thực tế trên mỗi người lao động: tăng đáng kể trong quý 2 năm 2021 và sau đó 

giảm mạnh trở lại vào quý 3 năm 2021 (Hình 7). Có một số thay đổi trong danh 

sách các ngành bị tác động mạnh và các dịch vụ khác đứng đầu danh sách. 
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Hình 15. Thay đổi số giờ làm việc/tuần theo các quý 2 và 3, 2019-2021 (%) 

 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu điều tra lao động việc làm (LFS) 

3. Kết luận  

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đặc biệt là làn sóng thứ tư diễn ra từ 

tháng 5 năm 2021 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế của 
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Việt Nam sau giai đoạn phục hồi khá tốt từ quý 3 năm 2020 đến hết quý 1 năm 

2021. Theo TCTK, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2021 ước tính giảm 

6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính 

và công bố GDP quý đến nay. Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 23,18%, 

làm giảm 0,57 điểm phần trăm trong tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn 

nền kinh tế.  

Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 9 tháng năm 2021 là 2,67% trong đó tỷ lệ 

thất nghiệp quý 1 là 2,19%; quý 2 là 2,40% và quý 3 là 3,43%). Dữ liệu điều tra 

lao động việc làm theo các quý từ năm 2018 đến hết quý 3 năm 2021 cho thấy 

thu nhập thực tế của lao động trong quý 3 năm 2021 đã giảm 16,1% so với cùng 

kỳ năm 2020.  

Mức giảm thu nhập trong quý 3 năm 2021 diễn ra ở phần lớn các ngành hai 

chữ số trong nền kinh tế, cho thấy tác động mạnh mẽ của làn sóng đại dịch lần thứ tư 

đối với thị trường lao động. Tác động của đại dịch lên thu nhập lao động khác nhau 

đáng kể giữa các ngành hai chữ số. Các ngành dịch vụ sử dụng nhiều tiếp xúc chiếm 

ưu thế trong danh sách các ngành giảm thu nhập hàng đầu trong cả quý 2 và quý 3 

năm 2021 trong khi tác động đối với thu nhập của lao động trong nông nghiệp là 

không đáng kể nhưng tác động khá mạnh đối với lao động trong các ngành sản xuất 

định hướng xuất khẩu. Thu nhập thực tế của những người làm nông nghiệp tăng 

7,8% trong quý 3 năm 2021 so với quý 3 của năm 2020. Với các ngành chế biến chế 

tạo có mức độ tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC), như dệt may, da giày 

và điện tử có mức giảm đáng kể thu nhập từ lao động thực tế trong quý 3, đều trên 

giá trị trung bình của toàn nền kinh tế là -13,8%.  

Để đối phó với cú sốc, một số lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề đã thực hiện 

điều chỉnh việc làm đáng kể. Trong số các ngành bị ảnh hưởng nặng nề, được 

xác định là có mức giảm thu nhập ngang bằng với giá trị trung vị của toàn nền 

kinh tế, du lịch có mức giảm việc làm lớn nhất tính theo giá trị tương đối. Ngành 

khách sạn cũng giảm đáng kể lực lượng lao động. 

Cuối cùng, đại dịch cũng đã làm tăng khoảng cách thu nhập giữa nam và 

nữ cũng như khoảng cách thu nhập giữa lao động phi chính thức và lao động 

chính thức trong quý 3 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020. 
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TÁC ĐỘNG CỦA COVID - 19 ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TẬP ĐOÀN DỆT 

MAY VIỆT NAM 

Tập đoàn Dệt May 
 

Tiếp nối kết quả đã đạt được của năm 2020, những tháng đầu năm 2021, 

kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục ổn định và bắt đầu khởi sắc. Tuy nhiên, làn sóng 

dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng Tư với biến chủng mới có tốc độ lây lan 

nhanh chóng, nguy hiểm, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại 

các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, 

sức khỏe, tính mạng của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Thị 

trường lao động đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng với hàng loạt 

kỷ lục tiêu cực được xác lập, hàng triệu lao động bị mất việc làm, bị cắt giảm 

thu nhập. Cơ hội tìm kiếm được việc làm của người lao động trở nên khó khăn 

hơn bao giờ hết. 

Trong quý III năm 2021, cả nước có hơn 28,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên 

hứng chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 khiến họ bị mất việc làm, 

phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập, … So với quý 

trước, số lao động chịu tác động xấu bởi đại dịch Covid-19 trong quý III tăng 

thêm 15,4 triệu người. Hầu hết những người bị ảnh hưởng nằm trong độ tuổi lao 

động, từ 25 đến 54 tuổi, chiếm 73,3% tổng số lao động chịu ảnh hưởng. 

Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng bị ảnh hưởng 

nặng nề nhất chiếm tỷ lệ lần lượt là 59,1% và 44,7%. Con số này ở khu vực 

Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên thấp hơn nhiều, lần lượt là 

17,4% và 19,7%. 

Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến cả khu vực phi chính thức khiến 

người lao động bị thất nghiệp từ khu vực chính thức không còn cơ hội tìm được 

việc làm phi chính thức như trước đây. Điều này dẫn đến, tình trạng nhiều người 

lao động không thể tìm được việc làm, kể cả việc làm tạm thời trong giai đoạn 

này. Trong quý III năm 2021, số lao động có việc làm chính thức là 15,1 triệu 

người, giảm 468,9 nghìn người so với quý trước và giảm 657 nghìn người so với 

cùng kỳ năm trước; số lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm 

nghiệp và thủy sản là 18,0 triệu người, giảm 2,9 triệu người so với quý trước và 

giảm 2,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước. 

Trong những năm qua, ngành Công nghiệp Dệt May Việt Nam đã có những 
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bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng 

trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng 

phát tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, các doanh nghiệp Dệt May Việt 

Nam đã gặp không ít khó khăn.  

Năm 2021, là năm thực sự khó khăn với các doanh nghiệp dệt may, đặc 

biệt là với doanh nghiệp ở các tỉnh phía Nam, phải thực hiện giãn cách xã hội 

trong thời gian dài do dịch bệnh Covid bùng phát mạnh từ tháng 6, dẫn đến 

chuỗi sản xuất ở các khu vực này gần như đứt gãy. Nhiều doanh nghiệp phải 

đóng cửa, lao động buộc phải nghỉ việc trong quý 3/2021 nên không đảm bảo 

tiến độ giao hàng cho các đơn hàng đã ký và một số nhãn hàng đã chuyển đơn 

hàng sang thị trường khác, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng xấu 

tới thu nhập, đời sống của người lao động. Các doanh nghiệp ngành may hầu hết 

đóng cửa vì lực lượng lao động đông, điều kiện cơ sở vật chất không thể đáp 

ứng yêu cầu “3 tại chỗ”. Nếu huy động 20-30% quân số cũng không giải quyết 

được đơn hàng do sản lượng quá ít, chỉ tổ chức sản xuất “3 tại chỗ” trong 

khoảng 3 tuần để hoàn thành các đơn hàng dở dang. Các doanh nghiệp ngành 

sợi, dệt duy trì sản xuất “3 tại chỗ” với khoảng 50% công nhân, huy động được 

80% công suất nhà máy.  

Trong 3 tháng thực hiện chỉ thị 16 và 16+ các doanh nghiệp May phía Nam 

hầu như không có doanh thu, người lao động phải nghỉ ở nhà, thậm chí về quê (thời 

điểm 30/9 có khoảng  40.000 lao động của Tập đoàn đang không được đi làm), trong 

khi doanh nghiệp lại phải chịu thêm nhiều chi phí phát sinh như chi phí test covid, 

chi phí tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”, chi phí trả lương ngừng việc, chi phí hỗ trợ đời 

sống cho người lao động, chi phí logistic tăng cao… đã làm hiệu quả kinh doanh của 

các doanh nghiệp may phía Nam sụt giảm nghiêm trọng. 

Là ngành thâm dụng lao động (hiện ngành Dệt May Việt Nam sử dụng 

khoảng 2,5 triệu lao động), thu nhập không cao nên khi dịch bệnh diễn biến phức 

tạp, các địa phương phải thực hiện các biện pháp cách ly, phong toả, giãn cách xã hội 

để phòng, chống dịch thì đời sống người lao động lại vô cùng khó khăn, vất vả. Đối 

với gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ triển khai năm 2020, 

các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn không phải dừng sản xuất nên không đủ điều kiện 

để hưởng. Đa số các doanh nghiệp phải sử dụng quỹ dự phòng tiền lương để chi trả 

lương cho lao động ngừng việc và duy trì mức thu nhập ổn định để giữ chân cũng 

như thu hút lao động để ổn định sản xuất. 
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Trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh năm 2021, để kịp thời hỗ trợ, động viên 

đối với các doanh nghiệp bị tác động nặng nề bởi dịch bệnh Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn ngành Dệt May triển khai nhiều hoạt động 

hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động như: Hỗ trợ thêm tiền ăn cho lao động sản 

xuất 3 tại chỗ mức 1 triệu đồng/lần; trợ cấp cho gia đình công nhân bị tử vong 

do Covid, mức 5 triệu/người; hỗ trợ hơn 800 lao động F0 với mức 3 triệu 

đồng/người; hỗ trợ hơn 1.000 trường hợp F1 có hoàn cảnh khó khăn với mức 1,5 

triệu/người và hơn 15.000 lao động nghỉ dịch cách ly có hoàn cảnh khó khăn với 

mức từ 200 đến 1 triệu/người). Tổng số tiền do Tập đoàn và Công đoàn hỗ trợ từ 

đợt dịch thứ 4 đến thời điểm hiện nay là trên 26 tỷ đồng. 

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, 

Tập đoàn cũng chỉ đạo các bộ phận chức năng tập trung nghiên cứu các chính 

sách hỗ trợ của Nhà nước để triển khai tới các doanh nghiệp thành viên nhằm 

đảm bảo để doanh nghiệp, người lao động được thụ hưởng chính sách nhanh 

nhất, hiệu quả nhất. Đến thời điểm hiện nay, tổng số tiền mà doanh nghiệp và 

người lao động đã nhận được từ các gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-TTg, 

quyết định 23-QĐ/TTg, Nghị quyết 116/NQ-TTg là 488,4 tỷ đồng. Cụ thể:  

- Số tiền các doanh nghiệp và người lao động trong Tập đoàn đã được hỗ 

trợ theo Nghị quyết 68 và QĐ 23 là 134 tỷ đồng/229 tỷ đồng, chiếm 59%/tổng 

số tiền đã gửi hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ. 

 - Số tiền người lao động đã nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 116-NQ/CP từ 

quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 337,6 tỷ đồng/348 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 97%, số còn lại 

do vướng mắc về thủ tục, đang được Cơ quan BHXH rà soát để giải quyết. Số tiền 

Bảo hiểm thất nghiệp các DN trong Tập đoàn được giảm đóng đến thời điểm này là 

16,8 tỷ đồng/tổng số tiền ước tính được giảm là 100 tỷ đồng. 

Chính vì vậy, sau khi được mở cửa trở lại từ đầu tháng 10 thì đến ngày 

15/10 trong số 65 nghìn lao động phải nghỉ thì đã có 56 nghìn lao động đến làm 

việc và các doanh nghiệp vẫn giữ liên lạc được với trên 7 nghìn người và thật sự 

mất liên lạc chỉ có khoảng 1.200 lao động. Thực tế, đến ngày 15/10 tại TP. 

HCM, đã có trên 90% lao động thuộc Tập đoàn quay trở lại làm việc và ở các 

tỉnh thì đạt trung bình trên 85%. Nếu xét tổng thể toàn Tập đoàn thì sự biến 

động của lao động phía Nam về quê miền Trung lại tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp ở đây tuyển thêm lao động như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
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Huế, Quảng Nam và kể cả ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Nếu xét hết cả năm 2021 thì 

tổng lượng lao động có thể tăng lên so với năm 2020. 

Có được kết quả trên là do trong suốt quá trình sản xuất, các doanh nghiệp 

của Tập đoàn đã liên lạc chặt chẽ với người lao động. Thứ hai là nỗ lực thực 

hiện hỗ trợ người lao động trong đại dịch. Thứ ba là sự chủ động trong việc vận 

động vắc xin, trước khi người lao động được tiêm ở địa phương thì đã được 

doanh nghiệp triển khai tiêm.  

Có thể thấy, trong giai đoạn này, thay vì để thị trường lao động phục hồi 

một cách tự phát, các doanh nghiệp tự cạnh tranh tuyển dụng thông qua việc trả 

thêm tiền lương hoặc hỗ trợ thêm chi phí quay lại, thì cần “bàn tay” quản lý của 

nhà nước và quản lý lao động tại các địa phương nhằm tái bố trí lao động ngay 

tại chính địa phương theo hướng “ly nông bất ly hương”. Các địa phương cần 

thống kê một cách chính xác số lượng lao động tại địa phương đã trở về từ các 

khu công nghiệp và tổ chức hoạt động giới thiệu tuyển dụng trên địa bàn để 

người lao động không phải thực hiện di cư một lần nữa. 

Đề xuất, kiến nghị: 

Do phải sử dụng nguồn quỹ dự phòng để hỗ trợ người lao động nên các 

doanh nghiệp trong ngành hiện đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách 

thức. Bên cạnh đó, nguy cơ thiếu nguồn lao động trong cuối năm 2021 và năm 

2022 vẫn hiện hữu. Chính vì vậy, các doanh nghiệp đang rất cần được Nhà nước 

tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Cụ thể: 

* Nghiên cứu, sớm triển khai gói hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi 0% để 

phục hồi sản xuất. 

* Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN và tiền thuê đất ít 

nhất đến giữa hoặc cuối năm 2022 để doanh nghiệp có nguồn lực tài chính để 

phục hồi sản xuất kinh doanh. Đồng thời cho phép doanh nghiệp dệt may được 

giảm tiền thuế GTGT, thuế TNDN theo một tỷ lệ hợp lý (do dự thảo giảm 30% 

thuế TNDN và thuế GTGT năm 2021 hiện chưa có dệt may) để doanh nghiệp 

vừa có nguồn lực phục hồi sản xuất, vừa có điều kiện giảm giá bán sản phẩm dệt 

may trên chính thị trường trong nước, từ đó gián tiếp giảm gánh nặng chi tiêu 

của người dân. 

* Cho phép doanh nghiệp được giảm 30% tiền thuế đất phải nộp năm 2021 

dựa trên thông báo nộp tiền thuê đất hàng năm của Cơ quan Thuế mà không bắt 
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buộc phải có quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền như quy định tại Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg. Vì nhiều 

doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên các cơ sở, địa điểm cũ từ nhiều năm 

nay, đều thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đất, tiền thuê đất theo thông báo 

nộp tiền thuê đất của Cơ quan Thuế nhưng do vướng mắc về thủ tục mà chưa 

hoàn thành được việc ký lại hợp đồng thuê đất mới. 

* Ngành ngân hàng xem xét đẩy nhanh việc xét duyệt gia hạn nợ, giảm lãi 

cho doanh nghiệp theo Thông tư 14/2021/TT-NHNN (hiện mỗi ngân hàng lại có 

quy định riêng về xét duyệt gia hạn); hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động tốt 

trước dịch được gia tăng hạn mức vay và được vay mới với thời hạn vay tăng 

thêm 3-6 tháng mà vẫn được hưởng chế độ ưu đãi lãi suất, thủ tục và điều kiện 

vay đơn giản hơn để doanh nghiệp phục hồi kinh doanh và tạo dòng tiền trả nợ. 
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ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG,  

VIỆC LÀM TRONG BỐI CẢNH MỚI 
 

               TS. Nguyễn Hữu Dũng 

   Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

    Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
 

1. Bối cảnh mới và vấn đề đặt ra đối với chính sách lao động, việc làm  

 a) Bối cảnh tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 

2021 – 2030 và đến 2045 

 Việt nam lựa chọn con đường đi lên CNXH theo mô hình kinh tế  thị 

trường (KTTT) định hướng XHCN. Đó là nền kinh tế vừa tuân thủ các  quy luật, 

nguyên tắc của thị trường trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, vừa có sự can 

thiệp, điều tiết của nhà nước; tạo động lực và mũi nhọn tăng trưởng cao; xử lý 

các thất bại của thị trường để đảm bảo quyền con người trong lao động, việc 

làm, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội. 

  Việt Nam đã hình thành và phát triển LTTT với các khu vực kinh tế  đa 

dạng: Kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân/ hộ gia đình và kinh tế có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI); kinh tế khu vực chính thức với việc làm có hợp đồng 

lao động (HĐLĐ) và phi chính thức, tự làm không có HĐLĐ; kinh tế tuần hoàn, 

kinh tế chia sẻ…Và do đó, cần có chính sách lao động, việc làm phù hợp khung 

khổ  thể chế KTTT định hướng XNCN và hội nhập quốc tế. 

 Bước sang thời kỳ 2021 – 2030 và năm 2045, Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng xác định phải tạo bước phát triển mới đất nước với mô hình tăng trưởng 

dựa trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học – công nghệ và 

đổi mới sáng tạo. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: Là nước đang phát triển có 

công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến 

năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung 

bình cao; đến năm 2045: Trở thành nước phát triển có thu nhập cao.  

 Trong nền kinh tế đó, sự chuyển dịch cơ cấu lao động sẽ tiếp tục diễn ra 

theo hướng chuyển mạnh lao động sang sản xuất hàng hoá, khu vực chính thức. 

Hình thành và phát triển thị trường lao động (TTLĐ) hiện đại, đầy đủ và hội 

nhập. Đó là một TTLĐ trong tổng thể hệ thống các thị trường của nền KTTT 

định hướng XHCN, phát triển theo hướng hiện đại, đầy đủ và từng bước tiếp cận 



172 

các chuẩn mực quốc tế, có khả năng cạnh trạnh; tăng cường tham gia vào TTLĐ 

khu vực và thế giới với tinh thần chủ động và tích cực hơn. Văn khiện Đại hội 

XIII của Đảng khẳng định thị trường (bao gồm TTLĐ) đóng vai trò quyết định 

trong xác định giá cả hàng hoá, dịch vụ, tạo động lực huy động, phân bố các 

nguồn lực.  

 Vấn đề đặt ra đối với chính sách lao động, việc làm là cần phải có chính 

sách đủ mạnh để phát triển TTLĐ hiện đại, đầy đủ và hội nhập quốc tế nhằm tạo 

động lực huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy 

phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, kết 

nối TTLĐ trong nước với TTLĐ của các nước trong khu vực và thế giới, bảo 

đảm việc làm bền vững cho người lao động (NLĐ). Đặc biệt là chính sách lao 

động, việc làm công bằng đối với một bộ phận lao động làm việc trong khu vực 

phi chính thức khi vẫn tồn tại sự phân mảng TTLĐ của một TTLĐ phát triển 

chưa hoàn hảo. 

 b) Bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hơn 

 Thế giới đương đại chúng ta đang sống là một thế giới đầy biến động, 

nhưng đang hòa vào dòng chảy chung hội nhập quốc tế trong xu thế toàn cầu 

hóa. Đó là một tất yếu khách quan dựa trên cơ sở phát triển quan hệ song 

phương và đa phương ngày càng đa dạng, vừa là đối tác, vừa cạnh tranh bình 

đẳng và hợp tác trên một sân chơi toàn cầu hướng tới sự thịnh vượng chung; 

đồng thời cùng nhau nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là vấn đề 

lao động, việc làm bền vững có tính toàn cầu vì mục tiêu phát triển con người và 

phát triển bền vững. Trong hội nhập quốc tế, các quốc gia trên thế giới đang 

hướng tới phát triển nền KTTT hiện đại với chất lượng tăng trưởng cao hơn. Đó 

là tăng trưởng cân bằng, hài hoà, bao trùm, bền vững, an toàn và sáng tạo. 

 Thời kỳ bắt đầu từ năm 2016 đến 2030, thế giới hướng đến sự phát triển 

bền vững trên cơ sở kết hợp hài hoà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội 

(ASXH) và bảo vệ môi trường, thông qua cam kết thực hiện “Chương trình Nghị 

sự 2030 vì sự phát triển bền vững”, coi đó là động lực của đối mới, sáng tạo, 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội tiến bộ và công bằng, không một 

ai bị bỏ lại phía sau. 

 Việt Nam cũng là nước có độ mở kinh tế ngày càng sâu rộng trong quá 

trình hội nhập tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và phân công lao động quốc 
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tế. Tuy nhiên, Hội nhập quốc tế cũng là một thách thức lớn đối với Việt. Quá 

trình hội nhập quốc tế áp lực cạnh tranh sẽ rất gay gắt trên thị trường quốc tế và 

khu vực cũng như trong nước phụ thuộc vào năng lực cạnh tranh của nền kinh 

tế, đặc biệt là của NNL, sản phẩm và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, quá trình 

di dân, dịch chuyển lao động và di chuyển thể nhân cũng ngày càng diễn ra 

mạnh, nhất là di dân, dịch chuyển lao động nông thôn – thành thị và trên TTLĐ 

quốc tế, đặt ra nhiều vấn đề bức xúc trong chính sách lao động, việc làm theo 

hưởng đảm bảo quyền lao động của con người tiếp cận các chuẩn mực lao động 

quốc tế. 

 Và như vậy, vấn đề mới đặt ra đối với chính sách lao động, việc làm trong 

hội nhập quốc tế là phải phát huy tối đa tiền năng lao động Việt Nam trong tham 

gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, vào phân công lao động quốc tế trên một sân chơi 

chung của TTLĐ khu vực và toàn cầu thông qua thiết lập và thực hiện chính 

sách lao động, việc làm bền vững theo chuẩn mực quốc tế với những mục tiêu cụ 

thể đến 2030. Đặc biệt, chính sách lao động, việc làm phải hướng vào thực hiện 

mục tiêu đã cam kết trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 

Chính sách lao động, việc làm mới phải phát huy tối đa nhân tố con người với 

vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển bền vững. 

Chính sách đó phải từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế trên cơ sở tiếp tục 

nội luật hoá các công ước, thoả thuận quốc tế về các quyền cơ bản của người lao 

động, tạo việc làm bền vững, việc làm có đối thoại, thương lượng và thoả thuận 

về thực chất, việc làm có an sinh xã hội.  

 c) Bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư/Công 

nghiệp 4.0 

 Thế giới đang bước vào thời kỳ diễn ra nhanh chóng của cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư/công nghiệp 4.0 với đặc chưng nổi bật là xu hướng phát 

triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, sự phát triển 

của trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin (in-tơ-nét), rô-bốt, công nghệ na-nô, 

công nghệ sinh học,…đang làm thay đổi  nhanh chóng, nhảy vọt của lực lượng 

sản xuất và nền kinh tế thế giới. Đó là thời kỳ diễn ra quá trình thay đổi tổng thể 

và toàn diện hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội chuyển từ mô hình, hệ 

thống, phương thức truyền thống sang mô hình, hệ thống, phương thức mới trên 

môi trường số. Lúc này quá trình chuyển đổi số trên nền tảng công nghệ số diễn 

ra nhanh chóng bắt nguồn từ sự giao thoa giữa điện toán đám mây (Cloud), dữ 
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liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tao (AI)…, nhờ đó, thúc 

đẩy phát triển nền kinh tế tri thức, nâng cao nǎng suất lao động; làm chuyển biến 

mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia và làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời 

sống xã hội loài người trên một thế giới phẳng. Đặc biệt là tạo nên sự biến đổi 

của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị quốc gia với cơ hội và nhưng 

thách thức rất lớn trong quá trình chuyển sang thời kỳ số hoá (chuyển đổi số). 

 Việt Nam cũng đã và đang trong quá trình chuyển đổi số hướng tới xây 

dựng và phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tuy nhiên, xét từ khía 

cạnh lao động, việc làm Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức, 

tác động tiêu cực như: Sự tụt hậu về công nghệ số so với các nước phát triển và 

phát triển NNL cho chuyển đổi số; nguy cơ dư thừa lao động có kỹ năng và trình 

độ thấp gây phá vỡ TTLĐ truyền thống, đồng thời lại thiếu hụt nghiêm trọng 

NNL có trình độ cao, nhất là NNL cho chuyển đổi số. Để vượt qua thách thức, 

Việt Nam đã và đang chủ động thích ứng với cuộc cách mang công nghiệp lần 

thứ tư/Công nghiệp 4.0, từng bước chuyển sang thời kỳ chuyển đổi số (Digital 

Transformation) trong quá trình phát triển “Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội 

số” nhờ áp dụng công nghệ số theo xu hướng chung của thế giới.  

 Từ đó, vấn đề đặt ra đối với chính sách lao động, việc làm là phải thay đổi 

mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp đào tạo, GDNN nhằm phát 

triển NNL, nhất là NNL trẻ có kỹ năng thích ứng với cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư /công nghiệp 4.0, ưu tiên phát triển NNL cho chuyển đổi số; 

chính sách tạo việc làm bền vững và tạo cơ hội cho NLĐ có khả năng dịch 

chuyển tự do, linh hoạt trên TTLĐ trong nước và quốc tế. 

 d) Bối cảnh già hoá dân số nhanh 

Việt Nam đang ở thời kỳ cuối của cơ cấu dân số vàng tuy là lợi thế, nhưng 

dư địa không còn nhiều, đã bắt đầu bước sang thời kỳ già hoá dân số từ năm 

2011 khi tỷ lệ người cao tuổi chiếm 7 % và rất nhanh chóng chỉ mất 25 năm trở 

thành một nước có dân số già vào năm 2036. Theo đánh giá của Ngân hàng thế 

giới, Việt Nam đang bắt đầu trở thành một trong những quốc gia có tốc độ già 

hóa nhanh nhất thế giới. Nếu năm 2010, cứ 11 người Việt Nam có 01 người cao 

tuổi, thì đến năm 2030 cứ 06 người dân sẽ có 01 người cao tuổi. Như vậy, Việt 

Nam chỉ mất khoảng 15 năm để chuyển từ giai đoạn dân số trẻ sang giai đoạn 

dân số già ngay từ khi là một nước chưa giàu, trong khi các nước trên thế giới 

phải trải qua nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ. Tổng cục Thống kê dự báo 
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(2016), cơ cấu tuổi dân số biến đổi theo xu hướng tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi 

giảm và tỷ trọng dân số từ 60 tuổi trở lên tăng nên chỉ số già hóa có xu hướng 

tăng lên nhanh trong 20 năm qua. Chỉ số già hóa năm 2019 là 48,8%, tăng 13,3 

điểm phần trăm so với năm 2009 và tăng hơn hai lần so với năm 1999. Chỉ số 

già hóa có xu hướng tiếp tục tăng trong 10 năm tới. Chỉ số này sẽ vượt ngưỡng 

100 vào năm 2032, tức là thời điểm mà Việt Nam bắt đầu có dân số cao tuổi 

nhiều hơn dân số trẻ em. Nếu năm 2009 có 7 người trong độ tuổi lao động hỗ trợ 

1 NCT thì đến năm 2034 là 3 người và đến năm 2049 chỉ còn 2 người. Tỷ lệ 

NCT của Việt Nam sẽ vào khoảng 16,5% vào năm 2030 (tương đương với 16,98 

triệu người) và 24,9% vào năm 2050 (tương đương với 26,79 triệu người). Còn 

theo dự báo năm 2017 của Quỹ dân số Liên Hợp quốc (UNFPA), thì Việt Nam 

có 17.227.538 NCT vào năm 2030. 

 Khi bước vào thời kỳ già hoá dân số cũng là lúc TTLĐ Việt Nam đã qua 

tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu lao động với cung lớn hơn cầu lao động, 

từ một nước dư thừa lao động chuyển sang giai đoạn tốc độ tăng trưởng việc làm 

xấp xỉ bằng tốc độ tăng lực lượng lao động (LLLĐ) đạt được ở giai đoạn 2016 – 

2020 và sẽ cao hơn tỷ lệ tăng trưởng LLLĐ có thể đạt được ở giai đoạn 2021 – 

2025. Dự bào sau năm 2025 Việt Nam sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn thiếu 

lao động. 

Xu hướng già hoá dân số nhanh đặt ra thách thức lớn về tính bền vững 

của các chính sách lao động, việc làm liên quan đến TTLĐ, phát triển KNN của 

lao động. Lúc này ưu thế cạnh tranh quốc gia trên TTLĐ trong nước và quốc tế 

không phải là quy mô lao động và giá nhân công rẻ mà là chất lượng lao động. 

Trong bối cảnh, điều kiện mới, sự phát triển nhanh và bền vững của Việt nam 

phụ thuộc rất lớn vào nguồn lực trí tuệ và tay nghề của con người, nhất là NNL 

chất lượng cao trên cơ sở ưu tiên đầu tư vào giáo dục, đào tạo, GDNN nhằm làm 

cho NNL, đặc biệt là lao động trẻ, nhanh chóng được trí thức hoá, nâng cao kiến 

thức, KNNN, năng lực thích nghi cao, thích ứng kịp thời với những biến đổi 

nhanh chóng của quá trình g ia hoá dân số nhanh. 

 Chíng sách lao động, việc làm lúc này cần phải được nhận thức đúng rằng 

coi già hoá dân số không chỉ là thách thức mà còn là động lực, là điều kiện để 

phát triển xã hội ấm no, nhân ái, hạnh phúc; cần có bước chuyển chính sách phát 

triển theo hướng gắn dân số đang trong quá trình già hoá nhanh vào tất cả các 

lĩnh vực quản lý phát triển để tận dụng cơ hội cơ cấu dân số vàng và thích ứng 
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thành công với già hoá dân số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền 

vững. Và như vậy, đòi hỏi phải có sự thay đổi về chính sách lao động, việc làm 

theo hướng bền vững, gắn kết giữa các thế hệ và có thu nhập cao để thích ứng 

với quá trình già hoá dân số, mất cần bằng cung – cầu lao động trên TTLĐ 

(cung lao động thấp hơn cầu là động, nhất là cung lao động trình độ cao). Đồng 

thời, Việt Nam ngay từ bây giờ khi đang ở thời kỳ dân số vàng phải tập trung 

cao độ vào thực hiện chính sách phát triển KNN để nâng cao khả năng dịch 

chuyển của lao động  trên TTLĐ trong nước và vươn ra TTLĐ quốc tế. Đặc biệt 

cần phải chớp lấy cơ hội, thời cơ “dân số vàng” để cải thiện năng suất lao động 

quốc gia thông qua phát triển NNL chất lượng cao là một trong những yếu tố 

quyết định cho tăng trưởng kinh tế vì cơ hội này sẽ không quay trở lại. 

 e) Bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu 

Biến đổi khí hậu, nhất là xu hướng ấm lên của khí hậu toàn cầu và nước 

biển dâng, sẽ dẫn đến gia tăng tần suất và mức độ cực đoan của các hiện tượng 

thiên nhiên như sâm nhập mặn, hạn hán, lũ lụt, bão, sóng thần..., kéo theo đó là 

các thảm họa đối với con người, cũng như sản xuất. Việt Nam là một trong 5 

nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi này. Hiện tượng mực nước biển ở 

Việt Nam dâng cao từ 3- 15cm vào năm 2010, dự báo dâng từ 15- 19 cm vào 

năm 2070. Theo đó, khi nước biển dâng lên 1m sẽ ảnh hưởng tới 12% diện tích, 

10,5% dân số Việt nam, có thể làm ngập mặn 7% diện tích đất nông nghiệp, 

trong đó 60% - 70% diện tích thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, cùng với nhiều 

hậu quả nghiêm trọng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và cả nước. 

Theo dự đoán của UNDP, các tác động trên sẽ khiến khoảng 17 triệu người 

không có nhà và sinh kế bền vững. Nếu nước biển dâng 3m sẽ có khoảng 40 

nghìn km2 đồng bằng ven biển Việt Nam bị ngập, có khoảng 25% dân số bị ảnh 

hưởng ngập mặn. Và như vậy, rủi ro đối với người dân là rất lớn và khôn lường, 

nhất là về lao động, việc làm. 

 Chuẩn bị và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu là một thách thức rất lớn 

đối với Việt nam trong phát triển KT-XH. Bởi vây, vấn đề đặt ra đối với  chính sách 

lao động, việc làm trong bối cảnh này là phải thực hiện chính sách hướng tới toàn 

dụng lao động, tạo việc làm mới và chuyển đổi cơ cấu lao động, việc làm gắn với 

chuyển đổi, phát kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu để có việc làm mới cho NLĐ; 

gắn chính sách lao động, việc làm với chính sách ASXH, nhất là trợ giúp xã hội đột 

xuất để phòng ngừa, giảm tác hại và khắc phục rủi ro thiên nhiên với mức độ tác 
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động sẽ rất mạnh và số đối tượng sẽ tăng lên rất lớn, trước hết đối với những vùng 

trực tiếp bị tác động của nước biển dâng. 

 f)  Bối cảnh đại dịch Covid 19 

 Đại dịch Covid 19 bắt đầu từ cuối năm 2019 là thảm hoạ toàn cầu và Việt 

Nam cũng không tránh khỏi. Đại dịch Covid 19 gây ra một cuộc khủng hoảng y 

tế nghiêm trọng trên toàn cầu, làm hàng trăm triệu người bị nhiễm bệnh và chết, 

cũng như suy thoái kinh tế, nhiều nước có mức tăng trưởng âm. Đối với Việt 

Nam, đại dịch Covid 19 cũng tác động mạnh đến nền kinh tế do Chính phủ phải 

áp dụng các biện pháp mạnh để chống dịch, nhất là biện pháp dãn cách xã hội, 

cách ly và chữa trị bệnh nhân mắc Covid 19 dẫn đến tăng trưởng kinh tế giảm 

(mặc dù vẫn tăng trưởng dương) và do đó ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực lao 

động, việc làm. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năm 2020, cả nước có 

32,1 triệu lao động bị tác động, trong đó 39,9% số lao động phải giảm giờ làm, 

nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và 14% phải nghỉ, ngừng việc tạm thời nên bị 

giảm hoặc không có thu nhập, đời sống rất khó khăn. Theo đánh giá của Bộ Lao 

động – Thương binh và xã hội, năm 2021 đại dịch Covid 19 vẫn tác động mạnh 

tiêu cực đến lĩnh vực lao động, việc làm, ảnh hưởng đến hàng chục triệu lao 

động. Chỉ riêng trong quý 3/2021, Covid-19 khiến 4,7 triệu người lao động bị 

mất việc làm, 14,7 triệu lao động tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất, kinh 

doanh. Đồng thời, dịch còn khiến trên 10 triệu lao động giảm giờ làm việc. Do 

đó, thu nhập và tiền lương, đời sống công nhân, lao động gặp nhiều khó khăn, tỷ 

lệ lao động thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao. 

 Tổ chức y tế thế giới, các nhà khoa học và các quốc gia cho rằng việc xoá 

sổ vius SARS – CoV-2 gây ra dịch COVID-19 là điều khó có thể làm được, 

cũng chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023. Cũng có thể xuất hiện 

các chủng virus mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến phức tạp khó lường 

thì kịch bản phải sống chung với đại dịch này đang được các nước dần dần chấp 

nhận. Và do đó, nhiều nước đã và đang “học cách sống chung” an toàn với dịch 

bệnh, từng bước tìm hướng nới lỏng các biện pháp chống dịch phù hợp để thực 

hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế thành công. 

 Việt Nam sau một thời gian thực hiện biện pháp mạnh để chống dịch đạt 

kết quả quan trọng, ngày 11/10/2021 Chính phủ ra Nghị quyết 128/NQ-CP ban 

hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
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Covid – 19” với mục tiêu “Bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng của người dân; 

hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do 

COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa 

cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu 

trong năm 2021”. 

Trong bối cảnh đó, chính sách lao động, việc làm có tính chất tình thế đặt ra 

rất cấp thiết và cần kịp thời để thích ứng khi chuyển sang trạng thái bình thường mới 

trên cơ sở khôi phục và phát triển sản suất, tạo và ổn định việc làm. Trong đó, cần có 

chính sách lao động, việc làm phù hợp để phát triển KNN theo yêu cầu mới của 

TTLĐ, tạo cơ hội việc làm, bảo đảm người lao động làm việc trong môi trường an 

toàn và khoẻ mạnh; chuyển mạnh lao động khu vực phi chính thức sang khu vực 

chính thức với việc làm có HĐLĐ thông qua đối thoại, thương lượng và thoả thuận 

công bằng, việc làm có ASXH (BHXH, BHTN, BHYT…); đặc biệt kết hợp các gói 

hỗ trợ ngắn hạn (trợ giúp xã hội đột xuất) cho người lao động thất nghiệp, giảm việc 

làm và người dân có hoàn cảnh khó khăn... 

2. Đánh giá khái quát về chính sách lao động, việc làm hiện hành 

 a) Đánh giá những mặt được cơ bản 

Trong quá trình đổi mới chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá sang nền 

KTTT định hướng XHCN vấn đề lao động, việc làm được Nhà nước thể chế hoá 

thành cơ chế, chính sách, pháp luật trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng kết 

thực tiễn, quán triệt và cụ thể hoá các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà 

nước, mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển KT – XH phù hợp với từng 

giai đoạn phát triển đất nước. Chính sách lao động, việc làm được ban hành và 

ngày càng hoàn thiện thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật đã ban 

hành, có thể đánh giá khái quát: 

Thứ nhất, về chính sách phát triển cầu lao động, các quan hệ kinh tế được thể 

chế hoá thành hệ thống chính sách, pháp luật kinh tế (Luật đất đai, Luật đầu tư, Luật 

doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, Luật thuế, Luật thương mại, Luật cạnh tranh, Luật 

phá sản...) phù hợp với KTTT tạo hành lang pháp lý cho phát triển các khu vực, 

ngành kinh tế trong quá trình CNH, HĐH đất nước; phát triển đồng bộ các loại thị 

trường cơ bản, bao gồm cả TTLĐ, tạo sân chơi bình đẳng cho các chủ thể liên quan, 

khuyến khích các nhà đầu tư tạo nhiều việc làm (tăng cầu lao động) để mọi người 

dân (phía cung lao động) có cơ hội việc làm, tự tạo việc làm. 
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 Thứ hai, về chính sách phát triển cung lao động có kỹ năng thông qua 

phát triển NNL được thể chế hoá trong Luật dạy nghề (2006), Luật GDNN 

(2014) hướng vào phát triển con người, NNL, nâng cao chất lượng cung lao 

động, phát huy tiềm năng NNL to lớn đang ở thời kỳ dân số vàng và từng bước 

được chuyển hoá thành vốn nhân lực, có thể đánh giá khái quát:  

(i) Thể chế hoá mô hình phát triển mạng lưới cơ sở GDNN mở, linh hoạt, 

đa dạng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội 

nhập quốc tế, liên thông giữa các cấp trình độ GDNN và liên thông với các trình 

độ đào tạo khác;  

(ii) Nhà nước có chính sách phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, 

trung học phổ thông vào GDNN phù hợp với từng giai đoạn phát triển KT – XH; 

(iii) Hệ thống GDNN được xác lập với 3 cấp trình độ (sơ cấp, trung cấp, 

cao đẳng) có chức năng đào tạo, phát triển kỹ năng nghề nghiệp (KNNN) cho 

người lao động theo tiêu chuẩn KNN quốc gia, từng bước tiếp cận tiêu chuẩn 

KNN khu vực và thế giới;  

(iv) Hệ thống GDNN được ưu tiên đầu tư phát triển trong kế hoạch phát 

triển KT - XH, phát triển nhân lực. Nhà nước có chính sách đầu tư nâng cao chất 

lượng đào tạo, phát triển mạng lưới cơ sở GDNN theo quy hoạch; tập trung đầu 

tư hình thành một số cơ sở GDNN trọng điểm chất lượng cao. Ưu tiên đầu tư 

đồng bộ cho đào tạo nhân lực thuộc các ngành, nghề trọng điểm quốc gia; các 

ngành, nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực, thế giới; chú trọng phát 

triển GDNN ở các vùng có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc 

thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng ven biển; đầu tư đào tạo các nghề TTLĐ có 

nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hoá; 

(v) Nhà nước thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng đào tạo đối với 

những ngành, nghề đặc thù; những ngành, nghề thuộc các ngành kinh tế mũi 

nhọn; những ngành, nghề TTLĐ có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hoá.  

(vi) Hỗ trợ các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi NCC với cách mạng, 

quân nhân xuất ngũ, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, người khuyết tật, ngư dân đánh bắt xa bờ, lao động nông thôn là người 

trực tiếp lao động trong các hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất canh tác và 

các đối tượng chính sách xã hội khác;  
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(vii) Nhà nước tạo điều kiện cho cơ sở GDNN tổ chức nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng GDNN. 

Thứ ba, về chính sách TTLĐ và QHLĐ, Bộ luật Lao động đã tạo hành 

lang pháp lý (cơ chế, chính sách) cho hình thành và phát triển TTLĐ theo 

nguyên tắc thị trường, có sự quản lý, điều tiết của nhà nước; điều chỉnh QHLĐ, 

hình thành QHLĐ mới giữa NLĐ và NSDLĐ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

pháp của các bên, theo hướng: Bảo đảm quyền tuyển dụng và sử dụng lao động 

của NSDLĐ trên TTLĐ; quyền tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp của NLĐ; 

tạo hành lang pháp lý cho phát triển QHLĐ hài hoà, ổn định và tiến bộ. Trong 

đó, đặc biệt là:   

(i) Thay đổi phương thức tuyển dụng, sử dụng lao động trên TTLĐ thông 

qua giao kết HĐLĐ;  

(ii) Thể chế hoá quan hệ phân phối tiền lương và thu nhập từ việc làm 

trong khu vực SXKD theo định hướng thị trường: Nguyên tắc trả lương đúng 

với giá trị sức lao động (trao đổi ngang giá) trên cơ sở thoả thuận giữa NSDLĐ 

và NLĐ; thực hiện cơ chế trả lương gắn với NSLĐ và hiệu quả cuối cùng SXKD 

của DN; mức lương tối thiểu vùng được thực hiện thống nhất trong các loại hình 

DN làm cơ sở để các bên thoả thuận về tiền lương ghi trong HĐLĐ cá nhân và 

thoả ước lao động tập thể; doanh nghiệp được quyền tự chủ xây dựng thang 

lương, bảng lương, phụ cấp lương phù hợp với tổ chức sản xuất, tổ chức lao 

động của DN;  

(iii) Hình thành từng bước quan hệ (cơ chế) hai bên (ở cấp cơ sở) và quan 

hệ (cơ chế) ba bên ở cấp quốc gia, cũng như tổ chức đại diện các bên (Nhà nước, 

NSDLĐ và NLĐ) trong QHLĐ;  

(iv) Thực hiện cơ chế đối thoại, thương lượng và thoả thuận giữa các bên 

về QHLĐ (việc làm, tiền lượng, BHXH và các điều kiện làm việc khác); 

(v) Tranh chấp lao động và đình công, bế xưởng được giải quyết theo 

trình tự và thủ tục quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của các bên trong QHLĐ; cơ chế đối thoại, thương lượng và thoả thuận 

cũng được áp dụng để giải quyết những mâu thuẫn, xung đột về quyền và lợi ích 

giữa các bên trong QHLĐ.  
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Luật việc làm (2013)  mở rộng đối tượng điều chỉnh thông qua chính sách 

lao động, việc làm đến toàn bộ lực lượng lao động, bao gồm khu vực chính thức 

(viêc làm có HĐLĐ), nông dân và khu vực phi chính thức (việc làm không có 

HĐLĐ) trên cơ sở bảo đảm quyền việc làm, tự do lựa chọn việc làm, nơi làm 

việc, bình đẳng về cơ hội việc làm, thu nhập; chính sách phát triển hệ thống dịch 

vụ việc làm thực hiện chức năng dự báo, thông tin TTLĐ, tư vấn, kết nối cung – 

cầu lao động, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động. 

Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được điều 

chỉnh bằng “Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng” theo hướng xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên phù hợp 

với pháp luật Việt Nam và của nước tiếp nhận lao động. 

 Thứ tư, về chính sách BHXH cho người lao động, Bộ Luật lao động, Luật 

BHXH quy định:  

 (i) Thực hiện quan hệ đóng - hưởng trên cơ sở mức đóng và mức hưởng 

được xác định; 

 (ii) Hình thành Quỹ BHXH độc lập tách ra khỏi ngân sách nhà nước; có 

sự đóng góp của các chủ thể tham gia (Nhà nước, NSDLĐ và NLĐ) và được nhà 

nước bảo hộ, được tham gia đầu tư sinh lời để bảo toàn và tăng trưởng Quỹ; 

 (iii) Thành lập tổ chức BHXH Việt Nam tách ra khỏi hệ thống quản lý 

nhà nước về BHXH, là tổ chức sự nghiệp BHXH thực hiện chức năng thu – chi 

BHXH, hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công.  

 (iv) Chính sách, chế độ BHXH gồm: 5 chế độ của BHXH bắt buộc (ổm 

đau, thai sản, tai nan lao động và bệnh nghề nghiêp, hưu trí, tử tuất); 2 chế độ 

của BHXH tự nguyện (hưu trí, tử tuất) phù hợp với trình độ phát triển KT – XH 

và khả năng huy động, cân đối nguồn lực theo nguyên tắc đóng – hưởng, nhiều 

lần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình và điều kiện mới, ngày càng tiếp 

cận các chuẩn mực quốc tế về BHXH. 

 (v) Luật việc làm quy định chính sách BHTN (trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ 

tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo, đào tạo lại để duy trì việc làm cho NLĐ và 

sớm trở lại TTLĐ…).  

 (vi) Luật ATVSLĐ thể chế hoá Bảo hiểm TNLĐ, BNN và quy định chế 

độ bảo hiểm TNLĐ, BNN chi từ Quỹ bao hiểm TNLĐ, BNN do người sử dụng 
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lao động đóng trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. 

Thứ năm, chính sách về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được quy 

định trong Luật ATVSLĐ (2015) đã điều chỉnh quan hệ ATVSLĐ, trong đó đã 

thể chế hoá mục tiêu, định hướng chiến lược ATVSLĐ:  

(i) Thể chế hoá quyền và nghĩa vụ về ATVSLĐ của người lao động và 

của các chủ thể liên quan (Nhà nước, NSDLĐ, tổ chức Công đoàn và các tổ 

chức xã hội khác…) trong việc bảo đảm ATVSLĐ. 

(ii) Quy định các chính sách của Nhà nước về ATVSLĐ:  

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, các chủ thể liên quan thực 

hiện các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ trong quá trình lao động; đầu tư nghiên 

cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ATVSLĐ; 

+ Hỗ trợ phòng ngừa TNLĐ, BNN;  

+ Hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm 

TNLĐ tự nguyện…;  

+ Chính sách, chế độ đối với NLĐ (chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc 

sức khoẻ…);  

+ Chính sách, chế độ đối với NLĐ bị TNLĐ, BNN (trợ cấp TNLĐ, BNN, 

hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ 

chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ…).  

(iii) Quy định các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, có hại 

cho người lao động; xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ và TNLĐ, BNN; 

quản lý máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; bảo 

đảm ATVSLĐ đối với một số lao động đặc thủ; bảo đảm ATVSLĐ đối với cơ 

sở SXKD.  

(iv) Quy định quản lý nhà nước về ATVSLĐ đáp ứng tối đa yêu cầu bảo 

đảm ATVSLĐ cho NLĐ (nội dung quản lý; trách nhiệm của Bộ LĐTBXH và 

các Bộ, ngành liên quan, của UNND các địa phương; Hội đồng quốc gia về 

ATVSLĐ). 

b) Đánh giá những tồn tại, bất cập chủ yếu 

Mặc dù chính sách lao động, việc làm đã được quy định rất rõ và cụ thể trong 

các văn bản quy phạm pháp luật được quốc tế đánh gia là tiến bộ, phù hợp với KTTT 
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và từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Hơn nữa các chính sách lao 

động, việc làm này được Quốc hội, Chính phủ nhiều lần sửa đổi, bổ sung và hoàn 

thiện cho phù hợp với bối cảnh mới trong từng giai đoạn phát triển đất nước của hơn 

35 năm đổi mới. Song, trong bối cảnh mới như nếu ở trên giai đoạn 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 cũng bộc lộ những tồn tại, bất cập: 

Thứ nhất, chính sách lao động, việc làm chưa hoàn thiện và đủ mạnh để 

phát triển TTLĐ hoàn hảo, đồng bộ, có khả năng cạnh tranh, giảm dần sự phân 

mảng trên cơ sở giải phóng triệt để sức lao động, phát huy tối đa nhân tố lao 

động cho phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm, hướng tới việc làm bền vững, 

việc làm xanh; chưa có chính sách hỗ trợ phát triển mạnh TTLĐ trình độ cao và 

mở rộng thị phần tham gia vào TTLĐ khu vực và thế giới. 

 Thứ hai, chính sách lao động, việc làm còn bất cập trong điều chỉnh 

QHLĐ khu vực việc làm có HĐLĐ theo đúng nguyên tắc của KTTT, đẩy mạnh 

xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ theo Chỉ thi 37 – CT/TW ngày 

03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng QHLĐ 

hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới nhằm giảm tối đa tranh chấp lao 

động và đình công trong DN trên cơ sở hoàn thiện và nâng cao chất lương hơn 

nữa quan hệ hai bên cấp DN, quan hệ ba bên cấp ngành và cấp quốc gia trong 

đối thoại, thương lượng và thoả thuận về các nội dung QHLĐ.  

Thứ ba, chính sách lao động, việc làm đối với khu vực phi chính thức (lao 

động tự làm, lao động trong kinh tế chia sẻ, lao động tự do không có HĐLĐ…) 

chưa đầy đủ và hoàn thiện, nhất là chưa có chính sách mạnh hỗ trợ và thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đi theo đó là chuyển dịch nhanh lao động khu vực 

này sang khu vực chính thức để NLĐ làm việc có HĐLĐ. 

Thứ tư, về cơ bản người lao động và hộ gia đình làm việc khu vực phi 

chính thức (không có HĐLĐ) chưa được bảo đảm ASXH nên có nhiều nguy cơ 

gặp rủi ro trong lao động và đời sống xã hội. Đặc biệt, Quy định hiện hành về 

BHXH mới áp dụng BHXH bắt buộc, BHTN, BHTNLĐ &BNN cho đối tượng 

có HĐLĐ ở khu vực chính phức. Trong khi đó, BHXH tự nguyện chủ yếu cho 

nông dân, khu vực phi chính thức với mức đóng và hưởng rất thấp chưa phù hợp 

với lao động khu vực phi chính thức làm việc không có HĐLĐ. Đây là khoảng 

trống về đảm bảo quyền của mọi NLĐ tham gia BHXH theo hướng bao phủ 

toàn dân. 
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 Hơn nữa, đối với lao động đang làm việc trong khu vực chính thức, có 

HĐLĐ nhưng khi chuyển sang làm việc trong kinh tế chia sẻ, kinh tế tự do có xu 

hướng ngày càng tăng, nhất là lao động trình độ cao/chuyên gia nhưng chưa có 

quy định hướng dẫn kết nối để chuyển và tiếp tục tham gia BHXH.  

Đối với nhóm  lao động sau khi về hưu có thể tiếp tục làm việc trong khu 

vực phi chính thức, kinh tế chia sẻ, nhất là lao động trình độ cao/chuyên gia thì 

lại chưa có quy định pháp luật để điều chỉnh đối với họ nhằm vừa phát huy vai 

trò của lao động cao tuổi trên TTLĐ thích ứng với gia hoá dân số để tiếp tục 

cống hiến, vừa kết hợp bảo đảm ASXH, chăm sóc xã hội cho họ. 

Về tham gia tổ chức của người lao động, pháp luật lao động chưa có quy 

định về các hình thức tổ chức đại diện của NLĐ làm việc trong khu vực phi 

chính thức nên chưa có hành lang pháp lý đảm bảo quyền tự do liên kết hình 

thành tổ chức đại diện của NLĐ trong khu vực này nên rất hạn chế trong việc 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. 

 Thứ năm, chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ CTXH chuyên nghiệp về 

lao động, việc làm trên TTLĐ chưa đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng cơ sở 

dịch vụ này theo hướng hiện đại. Do đó, năng lực dự báo cung – cầu lao động 

còn hạn chế; cơ sở dữ liệu TTLĐ chưa đầy đủ và cập nhật; hệ thống dịch vụ việc 

làm kết nối với TTLĐ trong nước và với TTLĐ quốc tế chưa đáp ứng nhu cầu 

ngày càng tăng của cả NSDLĐ và NLĐ trong nước cũng như ngoài nước. 

 3. Đề xuất chính sách lao động, việc làm trong bối cảnh mới 

 a) Đề xuất định hướng chính sách lao động, việc làm gia đoạn 2021 – 

2030, và đến 2045  

   Chính sách lao động, việc làm trong giai đoạn phát triển mới cần 

được tiếp tục bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện trên cơ sở quán triệt các mục tiêu, 

chủ trương, quan điểm định hướng đại hội XIII của Đảng về quản lý phát triển 

xã hội bền vững gia đoạn 2021 – 2030, và đến 2045: “Tăng cường quản lý phát 

triển xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, tính bền vững trong các 

chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người”.  

 - Các định hướng chung về chính sách lao động, việc làm trong văn kiện 

Đại hội XIII là:  
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 + “Phát triển thị trường lao động theo hướng tiếp cận chuẩn mực nền 

kinh tế thị trường hiện đại, đầy đủ và hội nhập quốc tế”; “Phát triển thị trường 

lao động, hướng đến việc làm bền vững”;  

 + “Xác lập các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động phù hợp với sự phát 

triển của thị trường, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ”;   

 + “Chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ 

trọng lao động khu vực chính thức, tập trung giải quyết việc làm cho lao động 

khu vực phi chính thức, đặc biệt lao động nông nghiệp chuyển đổi ngành nghề”; 

 + “Tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động để tham gia 

hiệu quả vào thị trường lao động”; 

 + “Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn 

dân”; “Cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng dự trên nguyên tắc đóng – 

hưởng, chia sẻ - bền vững”.  

 -  Chính sách lao động, việc làm trong giai đoạn phát triển mới cần phải 

thể hiện rõ mối quan hệ công - tư. Trong đó cần phát huy vai trò quan trọng của 

các chủ thể quản lý, nhất là vai trò của “Chính phủ kiến tạo” với chức năng vừa 

là chủ thể quản lý, vừa là chủ thể “phục vụ nhân dân”; đồng thời coi trọng vai 

trò điều tiết của thị trường và phát huy sự tham gia quản lý lĩnh vực lao động, 

việc làm của các đối tác xã hội theo hướng “Chính phủ nhỏ, xã hội lớn”.  

 - Tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế chính 

sách kinh tế - xã hội vĩ mô liên quan đến lao động, việc làm theo hướng kết hợp 

chặt chẽ hơn các chính sách kinh tế với chính sách xã hội để tăng trưởng kinh tế 

thực sự gắn kết với phát triển xã hội trong lĩnh vực lao động, việc làm.  

 - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số chính sách lao động, việc 

làm nhằm khắc phục những khoảng trống, bất cập hiện nay. Trong đó, nhất là 

các khoảng trống, bất cập của chính sách lao động, việc làm hiện hành trong bối 

cảnh mới khi đất nước chuyển sang mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu; 

đẩy mạnh hội nhấp quốc tế, nhất là thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững; áp dụng những thành tựu mới của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư/công nghiệp 4.0; thích ứng cao với các vấn đề già hoá dân số 

và ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu, dịch bệnh toàn cầu. 
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b) Đề xuất một số chính sách cụ thể về lao động, việc làm trong bối 

cảnh mới: 

 Thứ nhất, chính sách phát triển thị trường lao động hiện đại, đầy đủ và 

hội nhập 

- Hoàn thiện chính sách tiếp tục giải phóng triệt để sức sản xuất và sức lao 

động nhằm phát huy cao nhất NNL có kỹ năng cho tăng trưởng, phát triển kinh 

tế, thúc đẩy tạo việc làm bền vững, có thu nhập cao. Đặc biệt là chính sách tự do 

hoá mạnh hơn nữa trong lao động để lao động dịch chuyển trên TTLĐ không bị 

rào càn về khu vực kinh tế, địa giới hành chính và nơi cư trú trên cơ sở xoá bỏ 

các rào cản về thủ tục hành chính (hộ khẩu, cư trú, cung cấp dịch vụ xã hội cơ 

bản…); áp dụng công nghệ cao /công nghệ số tích hơp các dữ liêu lớn trong quản 

lý công dân để lao động có khả năng tự do và dễ dàng trong dịch chuyển trên 

TTLĐ tìm việc làm; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu 

kinh tế, nhất là lao động có kỹ năng được tự do lựa chọn việc làm, giảm tối đa 

lao động khu vực phi chính thức, nâng cao tỷ trọng lao động khu vực chính thức.  

- Lồng ghép các biến dân số, lao động, việc làm vào chiến lược, kế hoạch, 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030, và đến năm 2045. 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển đồng bộ, giảm phân mảng, có khả 

năng kết nối, liên thông TTLĐ cả về quy mô, chất lượng lao động và cơ cấu 

ngành nghề.   

 - Tiếp tục nội luật hoá và quy định cụ thể các tiêu chuẩn lao động 

quốc tế (các công ước ILO, các AFTA thế hệ mới, CPTPP) mà Việt nam 

cam kết và phê chuẩn vào trong các chính sách lao động, việc làm phù 

hợp với điều kiện của Việt nam để NLĐ có cơ hội dịch chuyền, tham gia 

thuận lợi vào TTLĐ khu vực ASEAN và thế giới.  

 - Hoàn thiện thể chế/chính sách vận hành đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả 

cơ chế hai bên, cơ chế ba bên trong QHLĐ. Trong đó, nhất là cơ chế đối thoại, 

thương lượng và thoả thuận về QHLĐ; cơ chế giải quyết tranh chấp lao động và 

đình công theo đúng nguyên tắc thị trường có sự quản lý, điều tiết của Nhà 

nước. Thể chế hoá chủ trương của Đảng thành chính sách xây dựng QHLĐ mới 

hài hoà, ổn định và tiến bộ trên tinh thần hợp tác, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa 

nhà đầu tư, NLĐ, Nhà nước. Có chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực đại diện 
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của các chủ thể trong QHLĐ, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, nhất là ở cấp 

doanh nghiệp. 

 - Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá phát triển TTLĐ hiện đại, đầy đủ và 

hội nhập quốc tế; có chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng TTLĐ trên 

cơ sở chuyển đổi số (cơ sở dữ liệu lớn TTLĐ, dự báo cung – cầu lao động, thông 

tin TTLĐ, dịch vụ việc làm…) để kết nối cung – câu lao động trên TTLĐ trong 

nước và TTLĐ khu vực ASEAN, thế giới.  

 -  Ban hành văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể và thực hiện hiệu quả 

chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển TTLĐ đến năm 2030 theo quyết định 

176 – QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 Thứ hai, chính sách việc làm bền vững 

 Chính sách việc làm bền vững đặt ra rất cấp thiết, là một trong nhưng mục 

tiêu rất quan trọng trong bối cảnh mới, đặc biệt đối với thực hiện chương trình 

nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và thích ứng với già hoá dân số, biến đối 

khi hậu, dịch bệnh toàn cầu. 

 Yêu cầu mới về chính sách việc làm bền vững là cần tiếp cận chuẩn mực 

quốc tế như sau:  

 (i) Việc làm đầy đủ theo quyền con người với đúng trình độ cá nhân;  

 (ii) Việc làm với các điều kiện chấp nhận được, bình đẳng, có cơ hội phát 

triển và hoàn thiện các kỹ năng cá nhân;  

 (ii) Việc làm có ASXH, an toàn tại nơi làm việc hướng tới chăm sóc sức 

khỏe và phòng ngừa rủi ro;  

 (iv) Việc làm có đối thoại xã hội, được tham gia đối thoại cởi mở giữa 

Chính phủ, NSDLĐ và NLĐ, được tham gia với Chính phủ khi xây dựng các 

chính sách, chiến lược có liên quan đến viêc làm. 

 Chính sách việc làm bền vững giai đoạn tới cần phải tập trung vào:  

 - Bổ sung, hoàn thiện chính sách khuyến khích hoặc hỗ trợ của Nhà 

nước về lãi xuất vay vốn, thuế, hỗ trợ xuất nhập khẩu đối với các nhà đầu tư, chủ thể 

sản xuất kinh doanh để ưu tiên tăng đầu tư cho phát triển các ngành, vùng, lĩnh vực 

mà Việt Nam có nhiều tiềm năng, ưu thế canh tranh bảo đảm thúc đẩy sản xuất và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo nhiều việc làm bền vững. 
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 - Hoàn thiện chính sách chung về việc làm quốc gia đối với lao động có kỹ 

năng khi dịch chuyển gắn với áp dụng khoa học và công nghệ cao từ thành tựu 

của cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ tư /Công nghiêp 4.0 đem lại, nhất là 

chính sách việc làm trong kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tự do khu vực 

phi chính tức (việc làm không có HĐLĐ); nội luật hoá các công ước quốc tế về 

lao động, việc làm bền vững (ILO, AFTA thế hệ mới, CPTPP…).  

 - Hoàn thiện chính sách việc làm bền vững trên cơ sở hoàn thiện cơ chế 2 

bên cấp cơ sở (doanh nghiệp). Trong đó đặc biệt có chính sách hỗ trợ nâng cao 

năng lực đối thoại, thương lượng và thoả thuận của các chủ thể đại diện các bên 

trong QHLĐ, nhất là cấp cơ sở/doanh nghiệp. 

 - Ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ từ việc làm ở khu vực nông thôn, nông 

nghiệp chuyển dịch sang khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; từ khu vực 

phi chính thức (làm việc trong kinh tế chia sẻ, kinh tế tự do trên nền tảng trực 

tuyến, tự làm, sản xuất, kinh doanh nhỏ hộ gia đình ở thành thị…) chuyên sang 

khu vực chính thức; từ việc làm ở khu vực có giá trị gia tăng /NSLĐ thấp sang 

khu vực có giá trị gia tăng/NSLĐ cao hơn; từ vị trí việc làm có yêu cầu về trình 

độ chuyên môn kỹ thuật/ KNNN thấp sang vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ 

chuyên môn kỹ thuật/KNNN cao hơn nhờ thành tựu tiến bộ của KH&CN…để 

có cơ hội tiếp cận việc làm bền vững với tiền lương/thu nhập cao hơn, đồng thời 

được bảo đảm ASXH và phúc lợi xã hội. 

 - Tiếp tục xây dựng khung chính sách và quỹ hỗ trợ đặc biệt, đột xuất cho 

NLĐ và gia đình từ nhiều nguồn (nhà nước, xã hội hoá và trợ giúp quốc tế) để 

khắc phục rủi do trên diện rộng do tác động của mặt trái xẩy ra trong quá trình 

chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hội nhập quốc tế, già hoá dân số, chuyển đổi 

số, biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế và dịch bệnh để giúp đối tượng vượt 

qua khó khăn và sớm trở lại TTLĐ với việc làm ổn định. 

 Thứ ba, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

Chính sách phát triển NNL chất lượng cao cần tiếp tục bổ sung, hoàn 

thiện, tập trung vào: 

- Chính sách ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao để nhân lực được 

phát triển, tạo lập kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo 

trở thành "nguồn vốn nhân lực", có khả năng dịch chuyển trên TTLĐ trình độ 

cao, trở thành lực lượng tiên phòng, đầu tàu áp dụng khoa học và công nghệ cao, 
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thúc đẩy nâng cao NSLĐ xã hội; đảm bảo cho Việt Nam chuyển đổi thành công 

sang mô hình tăng trưởng theo chiếu sâu, tăng trưởng sáng tạo; là điều kiện then 

chốt để đi vào kinh tế tri thức.  

- Chính sách ưu tiên, khuyến khích và hỗ trợ phát triển NNL cho chuyển 

đổi số nhằm tạo lập kỹ năng làm chủ “công nghệ số” của NNL trên cơ sở áp 

dụng công nghệ mới không ngừng phát triển mạnh như: Dữ liệu lớn (Big Data), 

trí thông minh nhân tạo (AI – Artificial intelligence), Internet vạn vật (IoT), điện 

toán đám mây (Cloud)…từ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư/công nghiệp 4.0 phù hợp với quá trình xây dựng và phát triển chính phủ số, 

kinh tế số và xã hội số. 

- Chính sách khuyến khích phát triển có trọng tâm KNNN cho NLĐ, nhất 

là lao động trẻ, đạt trình độ quốc tế để có khả năng dịch chuyển, cạnh tranh công 

bằng khi tham gia vào TTLĐ khu vực ASEAN và thế giới trong hội nhập. 

- Chính sách hỗ trợ phát triển KNNN thích hợp (phổ cập nghề) với công 

nghệ sử dụng nhiều lao động cho lao động nông thôn, khu vực phi chính thức để 

NLĐ có khả năng dịch chuyển tìm việc làm trên TTLĐ góp phần thúc đẩy chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông nghiệp, nông thôn, khu vực phi chính thức ở 

thành thị sang khu vực chính thức phù hợp với cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động 

hiện đại. 

- Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đổi mới đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 

theo hướng mở, linh hoạt, chuyển mạnh sang trang bị kỹ năng, gắn kết với DN, 

đáp ứng cầu lao động của TTLĐ hiện đại, đầy đủ và hội nhập.  

- Hoàn thiện thể chế quản lý phát triển kỹ năng nghề (KNN) quốc gia trở 

thành một hệ thống trong nền KTTT định hướng XHCN và hội nhập quốc tế:  

(+) Hoàn thiện chính sách, quy trình, thủ tục xây dựng và thẩm định tiêu 

chuẩn KNN quốc gia tiếp cận các tiêu chuẩn KNN khu vực ASEAN và thế giới 

để có thể công nhận lẫn nhau.  

(+) Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách nâng cao năng lực đánh giá, cấp 

chứng chỉ KNN quốc gia (về nhân lực đánh gia, về ngân hàng bộ đề thi, về áp 

dụng công nghệ thông tin…) theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại.  
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(+) Có chính sách khuyến các chủ thể ngoài nhà nước, nhất là các ngành 

công nghiệp, các tập đoàn, DN lớn, các hiệp hội ngành nghề tham gia đánh giá 

và cấp chứng chỉ KNN quốc gia. 

 Thứ tư, chính sách bao hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai 

nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ&BNN) cho người lao động khu 

vực phi chính thức như lao động làm việc trong kinh tế chia sẻ, lao động tự do 

trên nền tảng trực tuyến (bán hàng trực tuyên, shipper, lái xe công nghệ, bác sỹ 

gia đình, nghệ sỹ và hoạ sỹ tự do hành nghề …)  

 Chính sách BHXH, bảo BHTN, BHTNLĐ&BNN cho loại lao động này 

phải được bổ sung trong pháp luật hiện hành để họ có quyền tham gia và dễ tiếp 

cận hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân. Trong đó cần: 

 - Bổ sung các chính sách BHXH, BHTN, BHTNLĐ&BNN khi sửa đổi, 

bổ sung Luật BHXH, Luật Việc, Luật ATVSLĐ để NLĐ làm việc trong khu vực 

phi chính thức có thu nhập chịu thuế được tham gia bắt buộc như lao động làm 

việc trong khu vực có HĐLĐ (trên cơ sở xác lập mối quan hệ liên thông giữa tổ 

chức BHXH và Thuế để xác định thu nhập của NLĐ).  

 - Quy định đối với nhóm lao động chưa đến tuổi “về hưu” khi chuyển việc 

từ khu vực chính thức (có HĐLĐ) sang kinh tế chia sẻ, kinh tế tự do phải có sự 

tiếp nối BHXH cho đến khi nghỉ hưu.  

 - Ban hành chính sách đối với nhóm NLĐ sau khi về hưu mà vẫn tiếp tục 

làm việc trong kinh tế chia sẻ, kinh tế tự do được miễn thuế thu nhập, được 

hưởng các phúc lợi xã hội khác như người cao tuổi để vừa phát huy vai trò của 

lao động này trên TTLĐ vừa kết hợp bảo đảm ASXH, chăm sóc xã hội cho họ từ 

chính sách TGXH, hệ thống cung cấp các dịch vụ ASXH và phúc lợi xã hội. 

  Thứ năm, chính sách phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động cung 

cấp dịch vụ lao động, việc làm bảo đảm quyền việc lao động, việc làm của NLĐ 

thông qua các dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp 

- Quy định chức năng, nhiệm vu, cơ cấu tổ chức (công lập và ngoài công 

lập) cung cấp dịch vụ CTXH chuyên nghiệp về lao động, việc làm đối với NLĐ 

(Việc làm, thu nhập, phát triển KNNN, BHXH, ATVSLĐ…). 

 - Chính sách hỗ trợ cho đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng 

và nhiệm vụ của cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH về lao động, việc làm theo 
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hướng hiện đại và áp dụng công nghệ cao, chuyển mạnh sang cung cấp dịch vụ 

công, phát triển mạnh cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH ngoài công lập; Nhà nước 

thực hiện cơ chế đặt hàng cung cấp dịch vụ CTXH về lao động, viêc làm cho các 

cơ sở cung cấp các dịch vụ CTXH ngoài công lập theo giá dịch vu sát với thị 

trường do Nhà nước quy định. 

 - Chính sách tăng cường đầu tư hỗ trợ của nhà nước và mở rộng xã hội hoá, 

hợp tác quốc tế để đầu tư nâng cấp, hiện đại hoá và đồng bộ hoá cơ sở vật chất của 

các cơ sở dịch vụ CTXH về lao động, việc làm đáp ứng được yêu cầu cung cấp 

dịch vụ CTXH về lao động, việc làm (hệ thống dự báo cung – cầu lao động, cơ sở 

dữ liệu lớn TTLĐ, thông tin TTLĐ và dịch vụ việc làm) áp dụng công nghệ cao 

(chuyển đổi số) và phát triển rộng khắp trên cả nước để kết nối, liên thông 

TTLĐ trong nước và với TTLĐ quốc tế. 
 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.  Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

2.  Kết luận 92-KL/TW ngày 5/11/2020 của Bộ chính trị về tiếp tục thưc hiện 

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai 

đoạn 2012 – 2020 (Nghị quyết 15-NQ /TW); 

3.  Nghị quyết 28 – NQ/TW về cải cách chính sách BHXH;  

4.  Quốc hội: Bộ luật Lao động, Luật Việc làm, Luật Giáo dục nghề nghiệp, 

Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng, Luật An toàn vệ sinh lao động; 

5. Quyết định số 622/QĐ -TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 Chính phủ Việt 

Nam về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương 

trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; 

6.  Bộ Lao động – Thương binh và xã hội (2020): Kết quả thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội 

giai đoạn 2012-2020; 

7.  Viện khoa học Lao động và Xã hội (2018): “Cơ sở lý luận và thực tiễn để 

triển khai các mục tiêu phát triển bền vững” (Đề tài khoa học và công nghệ 

cấp Bộ); 

8.  Đại hội đồng Liên hợp quốc: “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển 
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bền vững” (thông qua tại kỳ họp thứ 70 diễn ra từ ngày 25 – 27/9/2015, 

New York); 

9.  Tổ chức lao động quốc tế: Các công ước quốc tế về các quyền cơ bản của 

lao động; 

10.  TS. Nguyễn Hữu Dũng (2020): “Việc làm bền vững ở Việt Nam trong thực 

hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” (Tạp chí Nghiên 

cứu con người). 
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GIẢI PHÁP MỞ RỘNG DIỆN BAO PHỦ BHXH GÓP PHẦN PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG HỆ THỐNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ  

28-NQ/TW ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 

VIỆT NAM 

TS. Phạm Trường Giang 

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

Tóm tắt 

Kể từ khi ra đời, tồn tại và hoạt động cho tới ngày nay, chính sách bảo 

hiểm xã hội đã và đang luôn luôn được bổ sung, sửa đổi, cập nhật nhằm đảm 

bảo lợi ích ngày càng tốt hơn cho người tham gia, qua đó đảm bảo an sinh xã hội 

cho người dân trong cả nước. Trên tinh thần đó, Nghị quyết số 28-NQ/TW ban 

hành ngày23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được các tổ chức 

trong nước và quốc tế đánh giá là cập nhật và tiệm cận gần nhất với các tiêu 

chuẩn về an sinh xã hội trong các công ước và Khuyến nghị của Tổ chức Lao 

động quốc tế (ILO). Điểm mới quan trọng nhất về tư duy nhận thức trong cải 

cách chính sách BHXH đó là hướng đến bao phủ toàn dân được nhìn nhận toàn 

diện bao gồm cả các yếu tố đầu vào (số lượng) – những người tham gia đóng 

góp – và cả các yếu tố đầu ra (chất lượng) – những người được hưởng lợi từ hệ 

thống. Trong khi đó trước đây, các định hướng sửa đổi chủ yếu nhằm vào việc 

gia tăng các yếu tố đầu vào mà chưa tính đến chất lượng bao phủ đầu ra của hệ 

thống. Theo đó, bài viết này sẽ tập trung phân tích những khía cạnh đầy đủ của 

diện bao phủ bảo hiểm xã hội từ nội hàm khái niệm cho tới thực trạng và đề xuất 

một số giải pháp nhằm gia tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội cho hệ thống đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững trong tương lai. 

1. Giới thiệu 

Nghị quyết số 28-NQ/TW ban hành ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) 

được đánh giá là có những nội dung cải cách chính sách BHXH tiến bộ, tiệm 

cận với các tiêu chuẩn về an sinh xã hội trong các Công ước và Khuyến nghị của 

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Theo đó, với việc hoàn thiện chính sách 

BHXH theo định hướng cải cách tại Nghị quyết số 28-NQ/TW sẽ tạo ra những 

đột phá mới, quyền lợi của người tham gia BHXH sẽ ngày càng được bảo đảm 

tốt hơn. 
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Cải cách chính sách BHXH hướng đến bao phủ toàn dân được nhìn nhận 

toàn diện từ yếu tố đầu vào đến các yếu tố đầu ra. Đó là việc hoàn thành tỷ lệ 

bao phủ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi (35% đến năm 

2021; 45% đến năm 2025; 60% đến năm 2030); và số người sau độ tuổi hưởng 

lương hưu được hưởng lương hưu, với tỷ lệ đề ra là 45% đến năm 2021; 55% 

đến năm 2025 và 60% đến năm 2030. Với định hướng này, lần đầu tiên, nội hàm 

BHXH được xác định không chỉ bao gồm những quan hệ đóng hưởng trực tiếp 

vào quỹ BHXH mà còn bao gồm cả những quan hệ đóng hưởng gián tiếp vào 

ngân sách nhà nước. Theo đó, hệ thống BHXH đa tầng, ngân sách nhà nước 

cung cấp một khoản trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu, hoặc 

BHXH hằng tháng. Bên cạnh đó, nhà nước còn có chính sách huy động các 

nguồn lực xã hội đóng thêm để các đối tượng này có mức hưởng cao hơn; điều 

chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của 

ngân sách. Điều này cho thấy Đảng, Nhà nước ngày càng quan tâm hơn đến việc 

đảm bảo an sinh cho người dân thông qua việc hướng tới không có người cao 

tuổi nào trong xã hội không có trợ cấp hưu trí xã hội từ ngân sách nhà nước hoặc 

lương hưu từ quỹ BHXH.  

Căn cứ vào những định hướng chỉ đạo của Nghị quyết, kết quả thực hiện 

bao phủ BHXH của Việt Nam trong giai đoạn 2016- 2021, đặc biệt giai đoạn 

2019-2021 (sau khi Nghị quyết số 28-NQ/TW được ban hành và thực sự đi vào 

cuộc sống) đã có được những thành tựu đáng kể. 

2. Thực trạng bao phủ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2021 

Kết quả về bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) giai đoạn 

2016-2021 cho thấy đối tượng tham gia BHXH đều tăng hằng năm, từ 13,06 

triệu người ở năm 2016 lên 16,578 triệu người ở năm 2021 (tăng gần 27% so với 

năm 2016). Đặc biệt, sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW 

ngày 23/5/2018, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh từ khoảng 0,2 

triệu người năm 2016 lên 1,338 triệu người ở năm 2021, chiếm 2,97% lực lượng 

lao động trong độ tuổi (tăng 6,69 lần so với năm 2016); vượt mục tiêu (1,97%) 

mà Trung ương đã đặt ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW là đến năm 2021 có 1% 

lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện.  
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Bảng 1: Số người tham gia BHXH giai đoạn 2016 - 2021 

Đơn vị tính: Người, % 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tham gia BHXH bắt 

buộc (triệu người) 
12,851 13,59 14,45 15,2 15,05 15,24 

Tham gia BHXH tự 

nguyện (triệu người) 
203.871 224.243 277.190 558.109 1,12 1,338 

Tỷ lệ so với LLLĐ 

trong độ tuổi (%) 
0,43% 0,47% 0,57% 1,14% 2,34% 2,97% 

Tổng số tham gia 

BHXH (triệu người) 
13,1 13,8 14,7 15,76 16,17 16,578 

Tỷ lệ so với LLLĐ 

trong độ tuổi (%) 
27,37% 28,67% 30,25% 32,10% 33,26% 36% 

Nguồn: BHXH Việt Nam; Tổng cục Thống kê 

Về tình hình tham gia BHXH bắt buộc 

Kết quả về số người tham gia cho thấy tốc độ tăng bình quân số người tham 

gia BHXH bắt buộc giai đoạn 2016-2021 khoảng trên 4%/năm, giảm hơn so với 

tốc độ gia tăng bình quân số người tham gia BHXH bắt buộc giai đoạn 2011-

2015. Mặc dù, tốc độ gia tăng số người tham gia BHXH bắt buộc theo từng năm 

của giai đoạn 2016-2021 về cơ bản cao hơn tốc độ gia tăng số người tham gia 

BHXH bắt buộc theo từng năm của giai đoạn 2011-2015, nhưng do trong giai 

đoạn 2020-2021, trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 số người tham gia 

BHXH bắt buộc giảm 1,01% so với năm trước liền kề. Điều này làm giảm tốc 

độ gia tăng bình quân số người tham gia BHXH bắt buộc giai đoạn 2016-2021 

so với giai đoạn 2011-2015. 

Cùng với đó có thể thấy phần lớn tỷ trọng người lao động tham gia BHXH 

bắt buộc thuộc về 4 khối, loại hình đơn vị sau: Hành chính sự nghiệp (sau đây 

viết tắt là HCSN), Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang; Doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Doanh nghiệp Nhà nước với 

tổng tỷ trọng chiếm 95%-96% số người tham gia BHXH bắt buộc. Trong đó, 

khu vực HCSN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang chiếm khoảng từ 24%- 29% 

(có xu hướng giảm dần); khu vực Doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 
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khoảng 29%-35% (có xu hướng tăng lên); khu vực Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài chiếm khoảng 29%-30% (có xu hướng ổn định); khu vực Doanh 

nghiệp Nhà nước chiếm khoảng 6%-8% (có xu hướng giảm dần). Xu hướng 

giảm tỷ trọng của khu vực HCSN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Doanh 

nghiệp Nhà nước trong giai đoạn này là do việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ 

chức, bộ máy dẫn đến tổng số người lao động làm việc trong 02 khu vực này có 

xu hướng giảm dần, trong khi đó số người lao động làm việc tại 02 khu vực 

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lại 

tăng lên. Kết quả so sánh được thể hiện chi tiết qua hai biểu đồ sau: 

Biểu 1. Tỷ trọng số người tham gia BHXH bắt buộc phân theo khối, loại 

hình đơn vị năm 2016, năm 2020 

  

 (Nguồn: BHXH Việt Nam) 

Thêm vào đó, số đơn vị tham gia BHXH bắt buộc liên tục tăng qua các 

năm, tính đến hết ngày 31/12/2016 số đơn vị tham gia BHXH bắt buộc là 

307.112 đơn vị, tính đến hết ngày 31/12/2020 số đơn vị tham gia BHXH bắt 

buộc là 554.018 đơn vị, tăng 247.222 đơn vị so với thời điểm 31/12/2016, tăng 

246.906 đơn vị so với thời điểm 01/01/2016. 

Tốc độ tăng số đơn vị tham gia BHXH bắt buộc bình quân giai đoạn 2016-

2020 là 19,49%. Bình quân mỗi năm, số đơn vị tham gia BHXH bắt buộc tăng 
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thêm khoảng 78 nghìn đơn vị. 

Số doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc hằng năm luôn thấp hơn số 

doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tỷ trọng bình quân số doanh nghiệp tham 

gia BHXH tăng trên số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giai đoạn 2017-2020 

chỉ khoảng 50%. 

Biểu 3. Số doanh nghiệp tham gia BHXH, đăng ký thành lập mới 

giai đoạn 2017 - 2020 

 

Nguồn: BHXH Việt Nam, Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp 

Mặt khác, bình quân số lao động tham gia trên một đơn vị tham gia BHXH 

bắt buộc trong giai đoạn 2016 - 2020 có xu hướng giảm từ hơn 41 lao động/1 đơn 

vị tham gia xuống còn hơn 24 lao động/1 đơn vị tham gia. Trong đó, bình quân số 

lao động tham gia trên một đơn vị tham gia BHXH bắt buộc của khu vực HCSN, 

Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang giảm từ gần 50 lao động/1 đơn vị xuống còn 

hơn 42 lao động/1 đơn vị; khu vực Doanh nghiệp ngoài quốc doanh giảm từ hơn 

20 lao động/1 đơn vị xuống còn 12 lao động/1 đơn vị; khu vực Doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài giảm từ hơn 240 lao động/1 đơn vị xuống còn hơn 173 lao 

động/1 đơn vị; khu vực Doanh nghiệp Nhà nước giảm từ 156 lao động/1 đơn vị 

xuống còn 126 lao động/1 đơn vị. Điều này cho thấy xu hướng một là việc sử 

dụng ít lao động hơn tại mỗi đơn vị tham gia BHXH bắt buộc hoặc số đơn vị 

tham gia mới BHXH bắt buộc chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ với số lao động ít. 

Về số người tham gia BHXH tự nguyện 
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Trong giai đoạn 2016-2020, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH 

tự nguyện có sự đột phá, tính đến hết ngày 31/12/2016 số người tham gia BHXH 

tự nguyện mới đạt 203.871 người, nhưng tính đến hết ngày 31/12/2020 số người 

tham gia BHXH tự nguyện đã đạt 1.128.145 người, tăng gấp hơn 5,5 lần, tăng 

924.274 người so với thời điểm 31/12/2016.  

Về thực trạng hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện 

Có thể nói rằng sau khi chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia 

BHXH tự nguyện có hiệu lực thi hành (từ 01/01/2018) cùng với sự chỉ đạo của 

Chính phủ và của các Bộ, ngành trong công tác phát triển đối tượng tham gia 

BHXH là nguyên nhân chính dẫn đến việc công tác phát triển đối tượng tham 

gia BHXH có sự đột phá trong giai đoạn này, theo đó: (i) Năm 2018, có trên 277 

nghìn người tham gia BHXH tự nguyện được NSNN hỗ trợ tiền đóng, số tiền 

NSNN hỗ trợ là gần 42 tỷ đồng, trong đó năm 2018 chuyển vào quỹ 27,6 tỷ 

đồng, năm 2019 chuyển thêm 14,4 tỷ đồng; (ii) Năm 2019, có gần 574 nghìn 

người tham gia BHXH tự nguyện được NSNN hỗ trợ tiền đóng, số tiền NSNN 

hỗ trợ là gần 102 tỷ đồng; (iii) Năm 2020, tổng số tiền Ngân sách nhà nước 

(NSNN) hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện là hơn 137,6 tỷ đồng. 

Về tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện 

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã vượt chỉ tiêu 

tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 tại Hội nghị lần thứ bảy 

của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH đến 

năm 2021 đạt 1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện 

(hiện tại đạt hơn 2,34%). Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn được đánh giá là chưa tương 

xứng với tiềm năng và dư địa phát triển. 

Về thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện 

Mức bình quân thu nhập tháng lựa chọn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện 

đang có xu hướng giảm trong cả giai đoạn 2016-2020, mức bình quân thu nhập 

tháng lựa chọn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện của năm 2020 đã giảm 

34,66% so với mức bình quân của năm 2016, từ 2.087.444 đồng/tháng xuống 

còn 1.363.925 đồng/tháng.  

3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện BHXH giai đoạn 2016 - 2020 

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua có thể thấy những mặt 
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tích cực của hệ thống cụ thể theo các khía cạnh dưới đây: 

Về chính sách, pháp luật BHXH 

Quy định về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trong giai đoạn này từng 

bước được mở rộng góp phần làm tăng đối tượng tham gia từ việc mở rộng đối 

tượng tham gia BHXH bắt buộc. Chẳng hạn như mở rộng đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng (từ ngày 01/01/2016); mở rộng đối tượng tham gia BHXH 

bắt buộc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 

tháng đến dưới 03 tháng (từ ngày 01/01/2018); mở rộng đối tượng tham gia BHXH 

bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam 

có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp (từ ngày 01/12/2018). Điều này đã gia tăng cơ hội tham gia hệ thống cho 

những người mà trước đây đang nằm ngoài phạm vi điều chỉnh hoặc chưa có các văn 

bản hướng dẫn tham gia. 

-  Quy định về chế tài xử lý trong việc trốn đóng BHXH bắt buộc được nâng 

lên góp phần tăng tính tuân thủ của người lao động và người sử dụng lao động. Cụ 

thể, Luật BHXH 2014 tăng mức lãi suất phạt hành vi trốn đóng, chậm đóng 

BHXH gấp hai lần so với quy định tại Luật BHXH 2006. Thêm vào đó, dành vi 

trốn đóng, chậm đóng BHXH số lượng lớn, thời gian kéo dài bị xử lý hình sự54. 

- Quy định về đối tượng tham gia, phương thức đóng, mức đóng BHXH tự 

nguyện được mở rộng góp phần làm tăng đối tượng tham gia. Đối tượng tham 

gia BHXH tự nguyện được mở rộng đối với người trên 60 tuổi đối với nam, 55 

tuổi đối với nữ. Ngoài ra, phương thức đóng BHXH tự nguyện được bổ sung 

thêm, tăng sự đa dạng, linh hoạt phương thức đóng: hằng tháng, 03 tháng, 06 

tháng, 12 tháng một lần, một lần cho nhiều năm về sau (tối đa 05 năm), một lần 

cho thời gian còn thiếu (tối đa 10 năm). Cùng với đó, mức thu nhập tối thiểu lựa 

chọn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện được hạ xuống: từ mức bằng mức 

lương cơ sở xuống mức bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. 

- Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng đối với người tham gia BHXH tự 

nguyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển đối tượng tham gia 

BHXH tự nguyện. Đồng thời Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 

102/NQ-CP ngày 03/8/2018 về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 

 
54 Điều 216 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Nghị quyết số 05/NQ-HĐTP. 



200 

BHXH cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Về tổ chức thực hiện 

Bên cạnh sự hoàn thiện về mặt cơ chế, chính sách, quá trình tổ chức thực hiện 

của hệ thống cũng đã có những thay đổi đáng kể. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính 

trị, của các Bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; công tác phối hợp 

lãnh đạo, chỉ đạo của các Ngành, các cơ quan trong việc nghiên cứu, đề xuất xây 

dựng văn bản chỉ đạo và giải pháp phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ. Chính 

quyền địa phương thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện về phát triển 

đối tượng tham gia BHXH. Cơ quan BHXH tích cực phối hợp với các cơ quan tuyên 

truyền chính sách, pháp luật về BHXH. Cơ quan BHXH đã tích cực cải cách thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cho phép người dân tra 

cứu quá trình tham gia BHXH của mình bằng nhiều hình thức. Cùng với đó, BHXH 

Việt Nam hàng năm cũng giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH ngay từ 

đầu năm cho BHXH cấp tỉnh, cấp huyện để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch 

triển khai.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì hệ thống hiện nay 

vẫn còn có một số hạn chế cụ thể như 

Về chính sách, pháp luật BHXH 

 (1) Luật BHXH chưa quy định tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với 

toàn bộ người lao động phát sinh thu nhập tiền lương, tiền công 

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính55, căn cứ dữ liệu quản lý thuế tập trung của 

ngành thuế, số liệu người lao động có phát sinh giao dịch với cơ quan thuế: Năm 

2018, tổng số cá nhân người Việt Nam phát sinh thu nhập tiền lương, tiền công 

là 20,1 triệu người, số nộp BHXH chỉ có 12 triệu người chiếm 59,7%; Năm 

2019, tổng số cá nhân người Việt Nam phát sinh thu nhập tiền lương, tiền công 

là 20,6 triệu người, số nộp BHXH chỉ có 12,76 triệu người, chiếm 61,9%; Năm 

2020, tổng số cá nhân người Việt Nam phát sinh thu nhập tiền lương, tiền công 

là 21,4 triệu người, số nộp BHXH chỉ có 13,4 triệu người, chiếm 62,6%.  

(2) Một số nhóm đối tượng hiện nay có khả năng tham gia BHXH nhưng 

chưa thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc:  Nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản 

 
55 Báo cáo số 35/BC-BTC ngày 20/4/2021 của Bộ Tài chính Tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH và quỹ 

BHTN năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính 
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lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người 

lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.  

(3) Mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia còn thấp, thiếu linh hoạt và 

quy định tỷ lệ hỗ trợ cứng (hỗ trợ bằng 30%, 25% và 10% đối với người tham 

gia thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng khác tương ứng 46.200 

đồng/tháng, 38.500 đồng/tháng và 15.400 đồng/tháng), dẫn đến tỉnh, thành phố 

có điều kiện kinh tế phát triển khó hỗ trợ thêm. 

Về tổ chức thực hiện 

 (1) Công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc còn hạn chế. Cơ 

quan BHXH chưa khai thác hết đối tượng tiềm năng phải tham gia BHXH bắt 

buộc nhất là tại các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể56. Nguyên 

nhân do việc áp dụng các công cụ quản lý (mã số định danh, hồ sơ điện tử) vẫn 

chưa thực hiện được đồng bộ. 

(2) Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH chưa được 

thực hiện triệt để, thiếu tính răn đe 

Vẫn còn tình trạng doanh nghiệp sau khi thanh tra đã có kết luận, quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính vẫn cố tình không chấp hành, kể cả không nộp 

tiền xử phạt vi phạm hành chính. 

(3) Sự quan tâm vào cuộc của chính quyền các cấp, các ngành tại một số địa 

phương còn hạn chế, chưa quyết liệt.  

(4) Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mặc dù đã đạt 

được những kết quả khả quan nhưng vẫn còn khoảng cách xa so với tiềm năng. 

Do thu nhập của đa số người dân còn thấp, không ổn định; một bộ phận người 

dân thiếu quan tâm đến chính sách BHXH tự nguyện, chưa hiểu biết về chính 

sách BHXH tự nguyện; người nông dân, người lao động khu vực phi chính thức 

thường quan tâm đến lợi ích trước mắt, chưa hình thành văn hóa đóng góp, tích 

lũy khi trẻ để thụ hưởng lương hưu, BHYT khi về già.  

(5) Công tác tuyên truyền BHXH chưa đổi mới về nội dung, hình thức, 

phương pháp tuyên truyền cho nên nhân dân chưa hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, 

 
56 Năm 2020, theo dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp ước có 162.671 đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH bắt 

buộc; 241.045 đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia đầy đủ BHXH bắt buộc cho người lao động, tập trung chủ yếu 

là khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, với số lao động, cá nhân có thu nhập cần phải 

rà soát khoảng trên 3 triệu người (số liệu cơ quan Thuế cung cấp khoảng 18 triệu lao động và cá nhân có thu nhập, 

nhưng cơ quan BHXH đang quản lý thu BHXH bắt buộc trên 15,033 triệu người) 
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vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách bảo hiểm xã 

hội đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

4. Đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững bao phủ BHXH theo 

Nghị quyết số 28-NQ/TW giai đoạn 2022-2030 

Dựa trên kết quả phân tích thực trạng cũng như các định hướng phát triển 

hệ thống theo nghị quyết số 28-NQ-TW, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm 

thúc đẩy diện bao phủ BHXH nhằm phát triển bền vững hệ thống BHXH giai 

đoạn 2022 - 2030 bao gồm: 

Về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 

Bổ sung thêm nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Qua quá trình 

tổng kết thi hành Luật BHXH 2014 cho thấy, trong thực tiễn thời gian qua có 

những nhóm đối tượng có nhu cầu, có khả năng tham gia đóng BHXH bắt buộc 

nhưng chưa thuộc đối tượng bắt buộc tham gia để hưởng 5 chế độ. Tuy nhiên, 

cơ quan BHXH đã tổ chức thu của gần 5.000 đối tượng này. Để thể chế hóa kịp 

thời chủ trương của Trung ương tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, đảm bảo quyền 

lợi cũng như đáp ứng nhu cầu của người lao động việc bổ sung đối tượng tham 

gia BHXH bắt buộc đối với toàn bộ người lao động có việc làm, có thu nhập và 

tiền lương, trước mắt áp dụng đối với toàn bộ người lao động phát sinh thu nhập 

tiền lương, tiền công. Trong đó, bao gồm: (i) Chủ hộ kinh doanh cá thể; (ii) 

Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng 

tiền lương; (iii) Người lao động làm việc không trọn thời gian. 

Bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan BHXH và các cơ quan liên 

quan trong việc xác định và quản lý toàn bộ đối tượng thuộc diện tham gia 

BHXH theo quy định của pháp luật. 

Qua quá trình tổng kết thi hành Luật BHXH 2014, có nhiều nguyên nhân dẫn 

đến tốc độ phát triển đối tượng tham gia BHXH chưa tương xứng với tiềm năng lợi 

thế cơ cấu dân số vàng. Một trong những nguyên nhân mang tính chất căn bản đó là 

cơ quan BHXH thực hiện trách nhiệm thu BHXH chưa xác định, nhận diện và quản 

lý đầy đủ được đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. 

Năm 2019, theo dữ liệu của cơ quan Thuế ước có 204.720 tổ chức, cá nhân 

trả thu nhập chưa tham gia BHXH; 256.819 tổ chức, cá nhân chưa tham gia đầy 

đủ BHXH cho NLĐ, chủ yếu là tổ chức, cá nhân có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, với 

số lao động, cá nhân có thu nhập cần phải rà soát khoảng gần 3 triệu người (số 
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liệu cơ quan Thuế cung cấp khoảng 18 triệu lao động và cá nhân có thu nhập, 

nhưng cơ quan BHXH đang quản lý thu BHXH bắt buộc gần 15,2 triệu người). 

Cơ quan BHXH đã phối hợp với đơn vị liên quan điều tra, rà soát để xác định số 

doanh nghiệp, số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc trong số 

204.720 tổ chức, cá nhân trả thu nhập và 2,8 triệu cá nhân có thu nhập (nêu 

trên). Ước có khoảng 100.000 doanh nghiệp và khoảng từ 500.000 đến 800.000 

lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH nhưng chưa tham gia. 

Để tạo điều kiện cho cơ quan BHXH chủ động hoàn thành được trách 

nhiệm xác định, nhận diện và quản lý được đối tượng thuộc diện tham gia 

BHXH bắt buộc, theo kinh nghiệm của Hàn Quốc, cần bổ sung trong Luật 

BHXH quy định khi công dân bước vào độ tuổi lao động có trách nhiệm đăng ký 

với cơ quan BHXH để nhận diện và quản lý trong cơ sở dữ liệu bảo hiểm. Khi 

người lao động tham gia quá trình lao động và có thu nhập, tiền lương, tiền công 

sẽ tham gia BHXH. Cùng với việc phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan Thuế 

với cơ quan BHXH, mọi phát sinh về thu nhập, tiền lương của người lao động sẽ 

được quản lý chặt chẽ, kịp thời. 

Bổ sung chế độ thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện 

Qua quá trình tổng kết thi hành Luật BHXH 2014, nguyên nhân chính dẫn 

đến người nông dân, lao động khu vực phi chính thức chưa tham gia BHXH tự 

nguyện nhiều là do họ không nhận được quyền lợi ngắn hạn ngay trước mắt. Họ 

chỉ thấy việc tham gia BHXH tự nguyện là hàng tháng phải đóng tiền vào quỹ 

hưu trí, tử tuất và việc đóng này kéo dài trong 20 năm mà không thấy nhận lại 

trước mắt.  

Việc bổ sung quyền lợi trước mắt thông qua bổ sung các chế độ BHXH 

ngắn hạn là rất cần thiết. Tuy nhiên, đối với phần lớn người lao động khu vực 

chính thức chỉ phải đóng 8% tiền lương còn 18% còn lại do chủ sử dụng lao 

động trích từ quỹ lương đóng cho người lao động vào quỹ hưu trí, tử tuất. Trong 

khi đó, phần lớn người lao động là nông dân, lao động khu vực phi chính thức 

đều có tính chất công việc bấp bênh, không ổn định dẫn đến thu nhập không ổn 

định nhưng họ phải tự bỏ ra 22% thu nhập để đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. 

Chính vì thế cho nên họ khó có khả năng chi trả thêm cho việc tham gia thêm 

chế độ ngắn hạn, trong khi việc bổ sung quyền lợi này là rất cần thiết. 
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Để chia sẻ một phần thành quả của phát triển kinh tế nhằm đảm bảo an sinh 

lâu dài cho người lao động, đồng thời căn cứ vào khả năng cân đối của ngân 

sách nhà nước, năng lực quản lý rủi ro tránh gian lận trục lợi bảo hiểm. Việc bổ 

sung chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện vừa thúc 

đẩy người lao động là nông dân, lao động khu vực phi chính thức tích cực, chủ 

động tham gia BHXH tự nguyện để khi cao tuổi được hưởng lương hưu, vừa 

giúp cải thiện tỷ lệ sinh, cải thiện tỷ lệ thấp còi đối với trẻ em. 

Quy định lộ trình giảm điều kiện về số năm đóng góp tối thiểu để hưởng 

lương hưu hằng tháng (từ 20 năm xuống 15 năm). 

Việc quy định 15 năm tham gia BHXH khi đủ tuổi được hưởng lương hưu, 

tạo cơ hội rất lớn cho những người 45-50 tuổi mới bắt đầu tham gia BHXH trở 

lại có cơ hội được hưởng lương hưu. 

Giải pháp về tổ chức thực hiện 

Cơ quan BHXH cần tập trung, chủ động khai thác hết đối tượng tiềm năng 

phải tham gia BHXH bắt buộc nhất là tại các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ 

kinh doanh cá thể57. 

Cơ quan BHXH tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành việc 

xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia, 

kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH. 

Tăng cường hiệu quả sau khi thanh tra nhằm đảm bảo tính nghiêm minh 

của pháp luật. Thực hiện nguyên tắc kiểm tra rộng, thanh tra có trọng tâm, trọng 

điểm và xử lý quyết liệt, dứt điểm các sai phạm. Phối hợp với các cơ quan có 

liên quan trong việc xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm có mức độ nghiêm 

trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi của số đông người lao động. 

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, 

tiết giảm chi phí quản lý nhằm củng cố và gia tăng niềm tin của người dân vào hệ 

thống BHXH. 

Cơ quan BHXH tăng cường đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương 

pháp tuyên truyền gắn với các nhóm đối tượng đặc thù khác nhau để nhân dân hiểu 

 
57 Năm 2020, theo dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp ước có 162.671 đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH 

bắt buộc; 241.045 đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia đầy đủ BHXH bắt buộc cho người lao động, tập trung chủ 

yếu là khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, với số lao động, cá nhân có thu nhập cần 

phải rà soát khoảng trên 3 triệu người (số liệu cơ quan Thuế cung cấp khoảng 18 triệu lao động và cá nhân có thu 

nhập, nhưng cơ quan BHXH đang quản lý thu BHXH bắt buộc trên 15,033 triệu người) 
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rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính 

sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH. 

5. Kết luận 

Như vậy có thể thấy với những định hướng tổng thể và đồng bộ, thời gian 

qua Nghị quyết số 28-NQ-TW đã tạo ra những thay đổi tích cực và đáng kể 

trong việc gia tăng diện bao phủ cho hệ thống BHXH giúp Chính phủ đánh giá 

chính xác hơn về mức độ bảo đảm ASXH cho hệ thống nói riêng và cho người 

dân Việt Nam nói chung. Trong thời gian tới, với sự vào cuộc ngày càng mạnh 

mẽ của các cơ quan chức năng, sự hỗ trợ của nhà nước cùng với việc đẩy mạnh 

hoạt động tuyên truyền nhằm gia tăng nhận thức của người dân về vai trò và ý 

nghĩa của BHXH sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng thành công hệ thống 

BHXH đa tầng đáp ứng mục tiêu bảo đảm ASXH cho toàn dân, góp phần phát 

triển bền vững kinh tế xã hội trong tương lai. 
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PHÁT TRIỂN VÀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC 

KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG: 

GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM TẠI CHỖ CHO 

 NGƯỜI LAO ĐỘNG 
 

ThS. Bùi Thị Kiều Ly 

Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội 

Ban Kinh tế Trung ương 

1. Quy mô lực lượng lao động và thực trạng việc làm cho người lao 

động trong thời gian qua 

Theo Báo cáo nghiên cứu xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 202158, 

quy mô lực lượng lao động của nước ta giai đoạn trước Covid-19 (2011 - 2019) 

tăng là 4 triệu người, trong đó tốc độ tăng ở khu vực thành thị và nhóm lớn tuổi 

cao hơn, phản ánh quá trình đô thị hóa nhanh và biến đối cơ cấu dân số theo 

hướng già hóa. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của khu vực nông thôn cao 

hơn khu vực thành thị. Trình độ học vấn của lực lượng lao động có tiến bộ đáng 

kể nhưng trình độ chuyên môn kỹ thuật vẫn còn rất thấp và chậm cải thiện. Nhìn 

chung, giai đoạn này, người lao động nước ta không gặp khó khăn trong việc 

tiếp cận việc làm do quy mô của khu vực phi chính thức ở Việt Nam còn lớn.  

Giai đoạn 2020 - 2021, đại dịch Covid-19 đã tác động đến thị trường lao 

động, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và số người có việc làm giảm, tỷ lệ thất 

nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm đều tăng, tập trung nhiều ở nhóm không có trình 

độ chuyên môn kỹ thuật. Các ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất là các ngành sử 

dụng nhiều lao động như du lịch và lưu trú, hàng không, bán lẻ và các ngành chế 

tạo xuất khẩu như dệt may, da giày, chế biến gỗ, điện tử và chế biến thực phẩm. 

Việc làm và thu nhập của người lao động khu vực phi chính thức bị suy giảm 

nghiêm trọng. Đồng thời, thu nhập bình quân của người lao động trong hầu hết 

các ngành đều giảm; trong đó giảm nhiều nhất là ở các ngành dịch vụ và công 

nghiệp chế biến, chế tạo.  

Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, quý I năm 2022, số người 

thiếu việc làm trong độ tuổi khoảng 1,3 triệu người, giảm 135,2 nghìn người so 

với quý IV/2021 và tăng 257,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ 

 
58 Báo cáo nghiên cứu xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2021, triển vọng 2030, Tổ chức Lao động quốc tế 

(ILO) - Viện Khoa học lao động và Xã hội, Hà Nội, 2022 
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thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 3,01%; giảm 0,36 điểm phần trăm 

so với quý trước và tăng 0,81 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ 

thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị thấp hơn so với 

khu vực nông thôn (tương ứng là 2,39% và 3,4%). 

Như vậy, quy mô lực lượng lao động Việt Nam lớn về số lượng và cần tiếp 

tục được quan tâm về chất lượng, đặc biệt khu vực nông thôn, đồng thời tăng 

cường việc làm bền vững và bảo vệ lao động yếu thế, dễ bị tổn thương trước 

biến động của kinh tế - xã hội là một trong những ưu tiên trong giai đoạn tới. 

2. Các khó khăn đối với người lao động di cư đến các đô thị lớn 

Di cư là một hiện tượng xã hội thường xuyên diễn ra trong lịch sử, ở bất kỳ 

thời đại nào, ở hầu khắp quốc gia, trong đó có Việt Nam. Di cư là một vấn đề 

kinh tế - xã hội có tính quy luật, một yếu tố cấu thành của sự phát triển, cũng 

như quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dưới tác động của toàn cầu hóa, sự 

chênh lệch về mức sống, sự khác biệt trong thu nhập, cơ hội việc làm, tiếp cận 

dịch vụ xã hội và sức ép sinh kế là nguyên nhân cơ bản tạo nên các dòng di cư 

trong nước và ngoài nước. Ở nước ta hiện nay, số lao động rời quê hương đến 

các đô thị lớn làm việc tương đối cao, mỗi năm có đến hàng triệu người. Theo 

kết quả Tổng điều tra dân số mới nhất vào năm 2019, dân số nước ta là 96 triệu 

người thì có đến 6,4 triệu người di cư trong nước. Đa số người lao động di cư từ 

vùng khó khăn đến thành thị - nơi có mật độ dân số cao hơn nhiều so với vùng 

nông thôn. Số lao động này chủ yếu làm trong các công ty thuộc các lĩnh vực dệt 

may, da giày, chế biến gỗ, điện tử và chế biến thực phẩm, … không đòi hỏi trình 

độ cao. Cuộc sống nơi đô thị vất vả, thu nhập không cao nhưng họ phải lựa chọn 

làm việc tại đây khi cơ hội tìm kiếm việc làm tại địa phương không hề dễ dàng.  

Những khó khăn mà người lao động làm ăn xa nhà gặp phải có thể kể đến 

là: quyền về an sinh xã hội, quyền về tự do việc làm, lao động; quyền đảm bảo 

về sinh kế và thu nhập; quyền về nơi cư trú và nhà ở, tự do đi lại; quyền học tập; 

quyền tự do kinh doanh; quyền tiếp cận thông tin và thụ hưởng các giá trị văn 

hóa, …Trong các khó khăn này, thì khó khăn về nhà ở là khó khăn lớn nhất họ 

gặp phải, tiếp theo đó là khó khăn về thu nhập. Qua khảo sát đối với lao động di 

cư sống ở các quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy chất lượng cuộc 

sống của người nhập cư còn thấp. Tỉ lệ sở hữu nhà ở thấp chỉ 40%, có đến 60% 
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người lao động nhập cư phải thuê nhà trọ59. 

Đặc biệt, trong giai đoạn Covid-19, nhóm lao động xa quê bộc lộ rõ là 

nhóm lao động “yếu thế” “dễ bị tổn thương”, đây là nhóm sống bấp bênh nhất 

và không có mối quan hệ chặt chẽ với các thiết chế cộng đồng tại cả nơi đi và 

nơi đến. Điều kiện sống tồi tàn, chật chội cộng với thu nhập thấp (lương của lao 

động trong ngành dệt may chỉ nằm trong khoảng 8-10 triệu đồng), trong khi 

người lao động đa phần phải thuê trọ, nên thu nhập chỉ đủ phục vụ cho nhu cầu 

ăn ở, chi phí học hành của con cái, gần như không có tích lũy. Thu nhập thấp, 

không có tích lũy, cộng với các khó khăn, chịu đựng trong một thời gian dài do 

giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 là những lý do chủ yếu khiến 

người lao động đồng loạt muốn rời các khu công nghiệp, khu chế xuất, những 

trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước để về lại quê hương. Theo 

Tổng cục Thống kế, kết quả tổng hợp nhanh báo cáo của các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, tính đến ngày 15/12/2021, cả nước có khoảng 2,2 triệu người 

trở về địa phương trong đợt dịch thứ tư. Trong số lao động trở về địa phương, 

phần đông muốn ở lại quê với tỷ lệ khoảng 40%. 

3. Phát triển các khu công nghiệp nhằm tạo việc làm tại chỗ, tăng thu 

nhập, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. 

Việc làm là một trong những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chính phản ánh hiệu quả 

của nền kinh tế và có ý nghĩa quan trọng đối với xã hội. Từ nhiều năm nay, Đảng 

và Nhà nước ta đã thông qua các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội để nỗ lực xóa đói giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó 

khăn, giao đất cho hộ nghèo, mở rộng tín dụng ưu đãi, chăm sóc y tế… là những 

nỗ lực lớn đáng được ghi nhận trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, phát triển 

kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những nỗ lực ấy chưa thực sự tạo ra được một sức bật 

giúp cho người dân có việc làm, thu nhập đảm bảo, thoát nghèo một cách bền 

vững, đặc biệt đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa và vùng miền núi. Hiện 

tượng tái nghèo ở nhiều địa phương vẫn tiếp diễn, người dân vẫn tiếp tục rời quê 

hương lên thành thị tìm việc làm ngoài các công việc phi chính thức như làm thuê 

tại các nhà hàng, bốc vác, bán hàng, … thì số đông người dân tìm việc làm chính 

thức tại các khu công nghiệp. 

 
59 Báo cáo tại Hội thảo "Tiếp cận an sinh xã hội của lao động di cư Việt Nam” do Viện Khoa học Xã hội vùng 

Nam Bộ phối hợp với Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net) và AMRC - tổ chức phi chính phủ về các 

vấn đề lao động châu Á tổ chức. 
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Đối với bất cứ địa phương nào, giải quyết tốt vấn đề việc làm sẽ tác động 

tích cực đến công tác giảm nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, 

giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn. Xét 

về mặt xã hội, tất cả những người có sức lao động đều có quyền có việc làm. 

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền có việc làm cho người lao động lại là thách thức 

không nhỏ, trong đó tạo việc làm tại chỗ - biến nơi đi thành “lực kéo” - là bài 

toán đặt ra cho nhiều địa phương. Một trong những giải pháp tạo việc làm tại 

chỗ cho người lao động có thể kể đến là phát triển các khu công nghiệp tại địa 

phương. Thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến một số địa phương thành 

công trong phát triển khu công nghiệp, thu hút lao động, tạo việc làm cho tại chỗ 

cho người lao động, các địa phương có thể kể đến là Hải Dương, Vĩnh Phúc, 

Bắc Ninh, Bắc Giang, ... 

Tỉnh Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục quy 

hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 với tổng diện tích quy 

hoạch 3.517ha. Đến nay có 13/18 khu công nghiệp theo phê duyệt của Thủ 

tướng Chính phủ đã được thành lập, tỷ lệ lấp đầy bình quân các khu công nghiệp 

đi vào hoạt động đạt trên 81% trên diện tích đất công nghiệp được bàn giao, 

đã thu hút được 308 dự án của các nhà đầu tư đến từ 21 quốc gia và vùng, lãnh 

thổ trong các khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký ước tính trên 5,1 tỷ 

USD. Các khu công nghiệp đã góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã 

hội của Hải Dương, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 1 trăm ngàn lao động, với thu 

nhập bình quân là 8.440.000 đồng/người/tháng60. 

Tại Vĩnh Phúc, những năm gần đây, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm 

cho trên 22 nghìn lao động do số lượng doanh nghiệp, làng nghề phát triển 

mạnh. Đến cuối năm 2020, tỉnh đã có 402 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đăng 

ký đầu tư lên hơn 5,7 tỷ USD. Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Vĩnh 

Phúc giải quyết việc làm cho hơn 90 nghìn lao động và lao động phổ thông với 

mức thu nhập bình quân từ 7 đến 8 triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2021 - 

2022, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Vĩnh Phúc tiếp tục tuyển dụng 

nhiều lao động, điển hình như khu công nghiệp Khai Quang (thành phố Vĩnh 

Yên), khu công nghiệp Bá Thiện, khu công nghiệp Thăng Long (huyện Bình 

Xuyên), ... Nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mời gọi lao động vào làm 

 
60 Báo cáo tham luận của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương trình bày tại Hội nghị tổng kết Nghị 

quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 
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việc với mức thu nhập bình quân từ 9 - 10 triệu đồng/người/tháng61.  

Sau hơn ba mươi năm phát triển các khu công nghiệp tại nước ta, về mặt 

lao động - việc làm, có thể đánh giá những mặt tích cực cụ thể như sau: 

Thứ nhất, phát triển khu công nghiệp mở ra một không gian kinh tế rộng 

lớn, một kênh mới tiềm năng để thu hút lao động, giải quyết việc làm. Đến nay, 

các doanh nghiệp trong khu công nghiệp của một tỉnh có thể thu hút vào chục 

nghìn đến hàng trăm nghìn lao động, với thu nhập tương đối. Nếu tính độ lan tỏa 

thì khả năng thu hút lao động còn lớn hơn nhiều. 

Thứ hai, khu công nghiệp là nơi sử dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật 

phù hợp với công nghệ mới áp dụng vào sản xuất, đạt trình độ khu vực và quốc tế, 

đóng góp rất lớn vào đào tạo nguồn nhân lực để hình thành đội ngũ lao động của 

nền công nghiệp hiện đại. Bên cạnh đó, lao động phổ thông tuyển dụng vào doanh 

nghiệp được đào tạo theo yêu cầu của sản xuất hoặc được đào tạo bổ sung kỹ 

năng mới cho phù hợp. Những yếu tố này góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng 

của người lao động, đảm bảo điều kiện để người lao động có cơ hội việc làm 

trong dài hạn. 

Thứ ba, phát triển khu công nghiệp đồng nghĩa với hình thành và phát triển 

mạnh mẽ thị trường sức lao động. Giai đoạn trước đây, khi chưa hình thành các 

khu công nghiệp, người lao động phải tìm kiếm cơ hội việc làm một cách khó 

khăn thì hiện nay, khi các khu công nghiệp phát triển, thu hút nhiều doanh 

nghiệp đầu tư sản xuất, người lao động có nhiều cơ hội, tự do tìm kiếm việc làm 

một cách phù hợp, thậm chí chuyển từ trạng thái “người lao động tìm việc” sang 

“doanh nghiệp đi tìm người lao động”. 

Thứ tư, phát triển khu công nghiệp, thu hút nhiều lao động khu vực chính 

thức, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Theo kết quả tổng 

kết Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Kinh tế Trung ương cho thấy, chia theo 

địa giới hành chính, tốc độ phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) nhanh chủ yếu ở 

các tỉnh phía Bắc nơi tập trung các khu công nghiệp mới, cụ thể như: Bắc Ninh 

từ 28,6% (năm 2012) lên 67,4% (năm 2020), Bắc Giang từ 14,9% (năm 2012) 

lên 34,3% (năm 2020), Thái Nguyên từ 15% (năm 2012) lên 35,7% (năm 2020), 

Hà Nam từ 13,4% (năm 2012) lên 33,8% (năm 2020), Hải Dương từ 21% (năm 

 
61 Theo Báo điện tử Thông tấn xã Việt Nam http://baotintuc.vn/dia-phuong/gan-phat-trien-cong-nghiep-voi-giai-

quyet-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-20210122092951591.htm 
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2012) lên 40,8% (năm 2020), Hải Phòng từ 26,8% (năm 2012) lên 43,8% (năm 

2020),… Các khu công nghiệp phát triển, thị trường lao động phát triển sẽ tạo ra 

nhiều việc làm và thu nhập, đồng thời gia tăng tỷ lệ tham gia BHXH, đảm bảo 

sự bình đẳng về vị trí xã hội cũng như đảm bảo an sinh xã hội cho người lao 

động trước mắt và lâu dài. 

Các giải pháp phát triển các khu công nghiệp và thu hút vốn đầu tư vào các 

khu công nghiệp tại địa phương có thể kể đến là: Hoàn thiện quy hoạch các khu 

công nghiệp, xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật; có chính sách 

khuyến khích đầu tư phát triển khu công nghiệp như cải cách thủ tục hành chính 

thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư giải phòng mặt bằng và các vấn đề có liên quan, có 

chính sách ưu đãi thuế phù hợp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công 

tác quản lý nhà nước liên quan đến phát triển công nghiệp, cán bộ quản trị doanh 

nghiệp, có chính sách hỗ trợ đào tạo đội ngũ công nhân; nâng cao chất lượng 

công tác xúc tiến đầu tư và dịch vụ hỗ trợ đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư và 

cải cách thủ tục hành chính;… Ngoài các giải pháp phát triển các khu công 

nghiệp, thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại địa phương để tạo nhiều việc làm thì 

các giải pháp khác như giải pháp phát triển quan hệ lao động hài hòa ổn định và 

tiến bộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thúc đẩy thị 

trường lao động; hỗ trợ người sử dụng lao động duy trì và phát triển sản xuất; 

chính sách đào tạo lao động;… cần tiếp tục được quan tâm và triển khai thực 

hiện một cách đồng bộ, nhằm đảm bảo việc làm bền vững cùng với nâng cao 

chất lượng đời sống người lao động. 
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HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG LAO ĐỘNG SAU 

 ĐẠI DỊCH COVID-19 

TS Nguyễn Mậu Quyết 

 Vụ Xã hội, Ban KTTW 

 

Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh tới nền kinh tế, hoạt động sản xuất - 

kinh doanh của doanh nghiệp và tới người lao động. Nhiều doanh nghiệp phải 

hoạt động cầm chừng chỉ với 30-50% số lao động do phải đảm bảo yêu cầu giãn 

cách, thậm chí không ít doanh nghiệp không còn sức chống đỡ và phải rời khỏi 

thị trường, thể hiện qua sự sụt giảm nghiêm trọng cả về số lượng doanh nghiệp 

và số vốn đăng ký trong năm 2021. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính 

chung năm 2021, cả nước có 116,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 

với tổng số vốn đăng ký là 1.611,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 

gần 854 nghìn lao động, giảm 13,4% về số doanh nghiệp, giảm 27,9% về vốn 

đăng ký và giảm 18,1% về số lao động so với năm trước. Vốn đăng ký bình 

quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2021 đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 

16,8% so với năm trước. Nếu tính cả 2.524,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng 

thêm của 43,5 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào 

nền kinh tế trong năm 2021 là 4.136 nghìn tỷ đồng, giảm 25,8% so với năm 

2020. Bên cạnh đó, còn có 43,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 

(giảm 2,2% so với năm 2020), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và 

doanh nghiệp quay trở lại hoạt động năm 2021 lên gần 160 nghìn doanh nghiệp, 

giảm 10,7% so với năm trước.  

Năm 2021, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn gần 55 

nghìn doanh nghiệp, tăng 18% so với năm 2020; 48,1 nghìn doanh nghiệp 

ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 27,8%; Bình quân một tháng có 

gần 10 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. 

Hệ quả tất yếu của việc nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động hoặc 

bị giải thể do dịch bệnh là nhiều lao động bị cắt giảm, số lao động phải nghỉ việc 

không lương chiếm hơn 50% tổng số lao động. Số liệu của Tổng cục Thống kê 

đã cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong năm 2020 và năm 

2021, đặc biệt là năm 2021 chiếm cao nhất trong vòng 10 năm qua. 

Đến quý I năm 2022, cả nước vẫn còn hơn 16,9 triệu người từ 15 tuổi trở 

lên chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, con số này đã giảm mạnh so 
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với quý IV/2021 (giảm 7,8 triệu người). Đây là mức giảm mạnh nhất được ghi 

nhận kể từ khi đất nước chứng kiến sự bùng phát của đại dịch Covid-19. 

Hình 1: Số người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch 

Covid-19, quý IV năm 2021 và quý I năm 2022 

Đơn vị tính: Triệu người 

 

Trong tổng số hơn 16,9 triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch quý I 

năm 2022, có 0,9 triệu người bị mất việc, chiếm 1,2%; 5,1 triệu người phải tạm 

nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh, chiếm 6,7%; 5,7 triệu người bị cắt giảm 

giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, chiếm 7,6% và 13,7 

triệu lao động bị giảm thu nhập, chiếm 18,3%. (Hình 1) 

Nhờ đại dịch Covid-19 dần được kiểm soát tốt, lực lượng lao động tiếp tục 

phục hồi. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I năm 2022 là 51,2 

triệu người, tăng hơn 0,4 triệu người so với quý IV/2021 và tăng 0,2 triệu người 

so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý I năm 2022 là 

68,1%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý IV/2021. (Hình 2).  
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Hình 2: Lực lượng lao động theo quý, giai đoạn 2020-2022 

Đơn vị tính: Triệu người 
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Số người từ 15 tuổi có việc làm trong quý I/2022 là 50,0 triệu người vẫn còn 

thấp hơn quý I/2020, thời điểm đại dịch Covid-19 mới bắt đầu xuất hiện, nhưng 

đã tăng gần 1 triệu người so với quý IV/2021 và tăng 132,2 nghìn người so với 

cùng kỳ năm 2021. (Hình 3) 

Hình 3: Lao động có việc làm theo quý, giai đoạn 2019-2022 

Đơn vị tính: Nghìn người 
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Sự quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy nhanh quá trình phục hồi và 

phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đã giúp một bộ phận người lao động sớm 

quay trở lại thị trường lao động. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 

I/2022 là khoảng 1,1 triệu người, giảm 489,5 nghìn người so với quý IV/2021, 

nhưng vẫn hơn 16,7 nghìn người so với quý I/2021. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ 

tuổi lao động quý I năm 2022 là 2,46%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với quý 

IV/2021, vẫn cao hơn 0,04 điểm phần trăm so với quý I/2021. (Hình 4) 

Hình 4: Số người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động theo quý,  

giai đoạn 2020-2022 

 

Mặc dù nền kinh tế đã có nhiều khởi sắc, doanh nghiệp đã có thể mở cửa trở 

lại hoạt động bình thường, nhưng một trong những khó khăn hiện nay của các doanh 

nghiệp là việc tìm kiếm lại lao động trở lại làm việc. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-

19 đã làm cho khoảng 2,2 triệu người lao động từ nơi làm việc trở về quê, và theo 

khảo sát của trang vieclamtot.com chỉ có 58% người lao động đã về quê có dự định 

quay trở lại nơi làm việc, 42% còn lại đều khẳng định sẽ không quay lại làm việc sau 

khi hết dịch. Mặt khác, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát tại 

các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm, cho thấy dự kiến trong năm 2022, doanh 

nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khoảng 700.000 lao động. Sự thiếu hụt lao động chưa 

xảy ra vào đầu năm mà có thể tăng vào quý II/2022, khi các doanh nghiệp bắt đầu 
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hoạt động trở lại với công suất cao nhất thì nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tăng cao. 

Điều này sẽ tác động không nhỏ tới cung ứng lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng 

của các doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng Công 

nghiệp 4.0, đại dịch Covid-19 cũng đã thúc đẩy các doanh nghiệp đẩy mạnh hơn 

nữa ứng dụng công nghệ vào sản xuất - kinh doanh. Điều này đòi hỏi nhu tuyển 

dụng lao động có trình độ chuyên môn ngày càng cao, nhu cầu tuyển dụng đối 

với lao động giản đơn, không qua đào tạo sẽ giảm dần. 

Do vậy, để đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng lao động, đáp ứng tốt nhất nhu 

cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội 

cần thực hiện tốt các giải pháp cơ bản sau: 

Thứ nhất, phát triển thị trường lao động lành mạnh, đồng bộ, hiện đại và 

hội nhập. 

- Rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về cung - 

cầu lao động, kết nối cung - cầu lao động để phù hợp với quy luật của thị trường 

lao động, công ước, tiêu chuẩn quốc tế đã được Việt Nam phê chuẩn và phù hợp 

với lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. 

 - Phát triển việc làm thỏa đáng, quan tâm giải quyết việc làm cho thanh 

niên, lao động trung niên, lao động yếu thế, lao động nữ. Tăng cường xây dựng 

quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.  

- Rà soát trình độ, thông tin của người lao động để làm cơ sở kết nối cung 

cầu lao động; thực hiện các phiên giao dịch việc làm, đa dạng hóa các hình thức 

giới thiệu, tìm kiếm việc làm, tổ chức kết nối lao động liên vùng trên toàn quốc. 

- Xây dựng cơ chế và triển khai thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ tạo 

việc làm, tham gia thị trường lao động cho các nhóm lao động đặc thù (người 

khuyết tật; người lao động dân tộc thiểu số; lao động khu vực nông thôn; học 

sinh, sinh viên mới tốt nghiệp các trường đại học và hệ thống cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp). 

- Hoàn thiện thể chế, quy trình, phương pháp để tổ chức thu thập, cập nhật, 

lưu trữ, tổng hợp dữ liệu về thị trường lao động; Xây dựng, triển khai giải pháp 

để số hóa, cập nhật thông tin dữ liệu về người lao động và dữ liệu tuyển dụng 

của doanh nghiệp; lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung theo cấp tỉnh, cấp vùng và 
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trung ương; có sự kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu dân cư, đăng ký doanh 

nghiệp, bảo hiểm xã hội;  

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ việc thu thập, lưu trữ số 

liệu, phân tích và dự báo về cung - cầu lao động phục vụ yêu cầu quản lý, phân 

tích, chia sẻ, công bố thông tin về thị trường lao động; Triển khai các giải pháp 

kết nối, truyền tải, chia sẻ dữ liệu về lao động, việc làm với cơ sở dữ liệu của các 

bộ, ngành, địa phương; hoàn thiện cổng thông tin điện tử về lao động, việc làm ở 

trung ương kết nối, liên thông với cổng thông tin điện tử ở các địa phương đảm 

bảo kịp thời cung cấp các thông tin thiết yếu đến với người dân, doanh nghiệp. 

Thứ hai, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

 - Xác định rõ và nhất quán thực hiện quan điểm nguồn nhân lực là tài 

nguyên quý giá nhất trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước để quán 

triệt trong xây dựng và thực hiện chương trình, mục tiêu giáo dục, đào tạo. 

Trong đào tạo cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng, chất lượng cao, 

đáp ứng yêu cầu của cách mạnh công nghiệp 4.0; quan tâm công tác đào tạo lại 

lao động để thích ứng với sự phát triển, chuyển đổi công nghệ; nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo. 

- Xây dựng và cung cấp các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề 

trước khi đi làm cho sinh viên mới tốt nghiệp; thiết kế chương trình hướng 

nghiệp đa dạng về đối tượng, nội dung và hình thức, linh hoạt địa điểm; xây 

dựng và đào tạo đội ngũ nhân sự tham gia tổ chức hướng nghiệp cho học sinh, 

sinh viên; các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng cho lao động trong quá 

trình làm việc phù hợp với tính chất đặc thù của từng đối tượng lao động và dựa 

trên các tiêu chuẩn kỹ năng nghề, ứng dụng khoa học công nghệ số. 

- Kiện toàn tổ chức, nhân sự và nâng cao hiệu quả của các công cụ giám 

sát, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc gia để người 

lao động được đánh giá và công nhận, phản ánh đúng năng lực làm việc thực tế; 

nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho các 

nhóm lao động đặc thù. Khuyến khích tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ 

năng số ngắn hạn theo hình thức thường xuyên, linh hoạt cho người lao động. 

 - Khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề 

nghiệp tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, 

giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. 
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Thứ 3, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, đồng thời đảm bảo an sinh cho 

người lao động khi xảy ra rủi ro như dịch bệnh, tai nạn, mất sức lao động … 

- Doanh nghiệp cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để giữ chân người lao 

động, cùng với Nhà nước và xã hội đảm bảo an sinh cho người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp. 

- Nghiên cứu xây dựng chế độ, chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội 

đáp ứng với yêu cầu của bối cảnh cấp thiết hiện nay (chính sách về tiền lương, 

thu nhập, hỗ trợ nhà ở, nuôi con ăn học, sinh hoạt cộng đồng...); với sự cộng lực 

của Nhà nước trung ương, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và 

sự trợ giúp của xã hội. 

- Nghiên cứu và triển khai ngay đồng bộ các cơ chế chính sách để phát 

triển mạnh nhà ở xã hội, cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản cho lao động nhập 

cư (và gia đình họ) ở các thành phố và khu công nghiệp; tạo sự di chuyển lao 

động bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; khắc phụ cơ bản 

tình trạng ăn ở tạm bợ, không ổn định, không an tâm làm việc lâu dài của lao 

động nhập cư hiện nay. 

Thứ tư, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các trung tâm dịch 

vụ việc làm 

- Xây dựng hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trở thành chỗ dựa vững 

chắc cho tất cả các đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động, đặc 

biệt là những lao động yếu thế. Làm tốt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới 

cơ sở dịch vụ việc làm phù hợp với thị trường lao động của từng vùng, từng 

tỉnh. Các trung tâm dịch vụ việc làm phải vừa là nơi thực hiện các giao dịch việc 

làm, kết nối thông tin thị trường lao động, phân tích, dự báo thị trường lao động 

của vùng và kết nối với các trung tâm khác trong cả nước. 

- Đa dạng hóa hình thức hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động 

của các Trung tâm, có thể thực hiện trực tiếp, gián tiếp, qua cổng thông tin điện 

tử về việc làm, qua website, qua điện thoại, tin nhắn để tạo thành mạng lưới bao 

phủ trên toàn quốc, có tính liên thông. 

- Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới trong hoạt động giao 

dịch việc làm; xây dựng công cụ (phần mềm, bộ tiêu chí, tiêu chuẩn) quản lý 

chung, thống nhất hoạt động trên toàn quốc về dịch vụ việc làm. 
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- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự làm công tác 

dịch vụ việc làm về kiến thức và kỹ năng thu thập, xử lý, khai thác thông tin thị 

trường lao động phục vụ tư vấn, giới thiệu việc làm. 

- Rà soát, đánh giá cơ sở vật chất hiện có của trung tâm dịch vụ việc làm 

nhằm xác định nhu cầu đầu tư đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện kết nối cung - 

cầu lao động chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. 

Thứ 5, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; thanh tra, kiểm tra xử 

lý vi phạm.  

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, quan 

hệ lao động và trách nhiệm, lợi ích của các đối tác xã hội trong việc nâng cao 

chất lượng, hiệu quả, năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế; Nghiên cứu 

và phổ biến các hệ thống chứng nhận nghề, kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn quốc 

tế hỗ trợ người lao động tham gia các thị trường lao động trong và ngoài nước. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chế tài xử lý đối với những hành vi 

vi phạm quy định pháp luật về lao động, đặc biệt về ký kết hợp đồng lao động, đóng 

bảo hiểm xã hội và các chế độ an sinh xã hội khác cho người lao động. 
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NỮ LAO ĐỘNG KHMER NHẬP CƯ KHU VỰC PHI  

CHÍNH THỨC: TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG TRONG BỐI CẢNH BÌNH 

THƯỜNG MỚI 

Dương Trường Phúc 

 

Tóm tắt – Phụ nữ có sự gia tăng tỷ lệ di cư đến thành phố lớn tìm việc 

trong những năm gần đây. Trong số đó, nổi bật là nhóm phụ nữ Khmer từ các 

tỉnh thành ở Đồng bằng sông Cửu Long đến TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương để 

tham gia vào thị trường lao động. Động lực chính cho quá trình di cư là tình 

trạng mất đất nông nghiệp do quá trình đô thị hóa tại các khu vực cư trú ven đô 

của cộng đồng Khmer. Tuy vậy, phần lớn phụ nữ Khmer phải làm các công việc 

phi chính quy, thu nhập thấp vì thiếu sự chuẩn bị về học vấn và chuyên môn. Bài 

viết này dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp cùng với quan điểm về giới nhằm phát 

họa đời sống di cư của phụ nữ Khmer từ Tây Nam Bộ sang Đông Nam Bộ. Kết 

quả cho thấy, phụ nữ Khmer chuyển từ bối cảnh dễ tổn thương này (đô thị hóa 

vùng ven đô) sang bối cảnh dễ tổn thương khác (khủng hoảng kinh tế, biến đổi 

khí hậu tại đô thị được tăng cường tác động bởi đại dịch COVID-19) nhưng lại 

thiếu hụt năng lực thích ứng (tài chính, quan hệ xã hội, cơ sở tôn giáo…) nên 

không thể giảm thiểu các rủi ro trong đời sống di cư (thu nhập và tài chính, sức 

khỏe và tình dục, bất bình đẳng…). Thực trạng đó cho thấy viễn cảnh kém lạc 

quan về đời sống nhập cư của phụ nữ Khmer và việc quan tâm nhiều hơn đối với 

nhóm dân số Khmer nói chung góp phần gợi mở những hàm ý chính sách nhằm 

phát triển bền vững cộng đồng trong bối cảnh bình thường mới. 

Từ khóa: lao động nữ nhập cư, phụ nữ Khmer, nghèo đô thị, COVID-19, 

đô thị hóa 

1. Từ Tây Nam Bộ đến Đông Nam Bộ: hành trình chuyển cư chấp 

nhận rủi ro 

Tây Nam Bộ hay Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của cả nước, đóng 

góp chủ yếu cho an ninh lương thực và xuất khẩu nhưng vẫn được xem là “vùng 

trũng” vì trình độ dân trí chưa cao và còn nhiều người sống trong nghèo khó. 

Nhằm thúc đẩy phát triển địa phương từ cực tăng trưởng, quá trình đô thị hóa tại 
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ĐBSCL đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt tại các khu vực ven đô. Đô thị hóa tại 

vùng này hàm chứa những thách thức cũng như cơ hội để chuyển đổi xã hội.  

Bản chất đô thị hóa ở những nước đang phát triển chuyển đổi trên nền tảng 

nông nghiệp, thêm vào đó vùng ven đô có sự song tồn và trộn lẫn giữa hình thái 

đô thị và nông thôn, hàm chứa những rủi ro trong mối tương tác đa chiều của 

kinh tế, xã hội và môi trường (Leaf, 2008). Quá trình này tạo ra tình trạng căng 

thẳng sinh kế của nông dân Khmer tại các khu vực ven đô ở Cần Thơ, Sóc 

Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu… vì diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. 

Trong bối cảnh đó, phụ nữ rơi vào tình trạng yếu thế và dễ tổn thương buộc phải 

đưa ra các quyết định cho các chiến lược sinh kế tiếp theo. 

Tuy vậy, so với nam giới, phụ nữ Khmer dễ bị “lề hóa” (marginization) của 

quá trình đó do tính khuôn mẫu trong nhận thức (phân công lao động theo giới 

và quan hệ xã hội) và năng lực thích ứng (giáo dục, tài sản) không tương thích 

với bối cảnh mới. Bên cạnh những phụ nữ vẫn tiếp tục làm nông và thực hiện 

các vai trò gia đình thì một bộ phận phụ nữ thực hiện các chiến lược sinh kế mới 

trong đó có di cư tìm việc tại các đô thị lớn ở Đông Nam Bộ. 

Đời sống đô thị ở Đông Nam Bộ không xảy ra tình trạng công bằng về cơ 

hội và thu nhập. Phụ nữ Khmer nhập cư nghèo, không bằng cấp, không hộ khẩu, 

tay nghề thấp... không thể tìm kiếm những công việc chính quy nên tham gia 

vào nền kinh tế phi chính quy bao gồm các công việc thời vụ tại công trường 

xây dựng, khu công nghiệp, khu chế xuất, bán hàng rong… Cũng trong bối cảnh 

đó, hạn chế tiếp cận các kiến thức, kỹ năng và các nguồn lực làm giảm khả năng 

dịch chuyển nhanh của phụ nữ Khmer để cải thiện cuộc sống. 

Quá trình chuyển cư từ Tây Nam Bộ sang Đông Nam Bộ cho thấy phụ nữ 

Khmer chuyển đổi trong việc đối mặt với bối cảnh tổn thương này sang bối cảnh 

tổn thương khác, có phần rủi ro cao hơn trong đời sống lao động. Đặc biết, bối 

cảnh dễ tổn thương từ đại dịch COVID-19 đưa nhóm dân số này đứng trước ngả 

rẽ: ở lại hay trở về? Bài viết này tập trung phân tích tính dễ tổn thương từ đại 

dịch COVID-19 đối với nữ lao động Khmer lựa chọn ở lại do những thiếu hụt 

trong thích ứng và phục hồi. Việc nhận diện những thiếu hụt này đóng góp vào 

các hàm ý chính sách về an sinh xã hội cho các nhóm dân số yếu thế và dễ tổn 

thương như phụ nữ Khmer trong bối cảnh bình thường mới. 
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2. Bối cảnh dễ tổn thương từ đại dịch COVID-19 tại Đông Nam Bộ 

Những tháng cuối năm 2020, nền kinh tế có những bước khởi sắc nhất 

định. Tuy nhiên, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 xảy ra vào cuối tháng 

4/2021 với biến chủng mới (biến chủng Delta) đã làm xói mòn các nỗ lực phục 

hồi kinh tế trước đó. Làn sóng dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều bất trắc tại 

các tỉnh thành Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến đời sống kinh tế-xã hội của người dân tại hai khu vực nói riêng và cả nước 

nói chung. 

Thị trường lao động đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng với 

hàng loạt kỷ lục tiêu cực được xác lập, cơ hội tìm kiếm được việc làm của người 

lao động trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tính đến Quý III/2021, cả nước có 

khoảng 47.1 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động tiêu cực của đại dịch 

COVID-19 (Quý I: 9.1 triệu người, Quý II: 12.8 triệu người và Quý III: 28.2 

triệu người). Trong đó, số lao động bị mất việc là 5.8 triệu người (~12.3%), tạm 

nghỉ việc là 21.6 triệu người (~45.8%), giảm giờ làm là 19.4 triệu người 

(~41.2%) và giảm thu nhập là 33.9 triệu người (~72.0%) (xem Hình 16). 

 

Hình 16. Bất ổn trong việc làm của người lao động các quý năm 2021 

Nguồn: dữ liệu (GSOV, 2021); đồ họa (Dương Trường Phúc, 2021) 
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Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã làm số người tham gia lực 

lượng lao động và lao động có việc làm sụt giảm nghiêm trọng. Tỷ lệ thống kê 

hai chỉ báo này ở mức thấp chưa từng có trong vòng 10 năm trở lại đây. Xu 

hướng chung từ Quý I/2020 đến Quý III/2021, số lao động có việc làm và lực 

lượng lao động biến động thất thường (xem Hình 17). Đối với lao động có việc 

làm, nhiều doanh nghiệp không còn sức chống đỡ và phải rút khỏi thị trường 

dẫn đến tình trạng hàng triệu lao động quay về quê. Đặc biệt trong Quý III/2021, 

số lao động có việc làm là 47.2 triệu người - giảm sâu đáng báo động (giảm gần 

2.6 triệu người so với quý trước và giảm 2.7 triệu người so với cùng kỳ năm 

trước). Đối với lực lượng lao động, việc giãn cách xã hội kéo dài cũng làm số 

người tham gia lực lượng lao động suy giảm nghiêm trọng. Lực lượng lao động 

từ 15 tuổi trở lên trong Quý III/2021 là 49.1 triệu người (giảm 2.0 triệu người so 

với quý trước và 2.2 triệu người so với cùng kỳ năm trước).  

 

Hình 17. Lực lượng lao động và lao động có việc làm các quý năm 

2020, 2021 

Nguồn: dữ liệu (GSOV, 2021); đồ họa (Dương Trường Phúc, 2021) 

Trong những làn sóng đại dịch từ năm 2020 đến 2021, Đông Nam Bộ và 

Đồng bằng sông Cửu Long là những vùng chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất về 

tỷ lệ người tham gia lực lượng lao động, với 62.8% và 65.4% tương ứng. Cũng 
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tại hai vùng này, số người lao động cho biết công việc của họ chịu tác động tiêu 

cực bởi đại dịch chiếm tỷ lệ cao nhất, lần lượt là 59.1% và 44.7% (xem Hình 18). 

 

Hình 18. Tỷ lệ lao động chịu tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19 

Nguồn: dữ liệu (GSOV, 2021); đồ họa (Dương Trường Phúc, 2021) 

Về khía cạnh nông thôn-thành thị, lao động khu vực thành thị chịu thiệt hại 

nhiều hơn so với khu vực nông thôn (xem Error! Reference source not 

found.). Nếu Quý I/2021, tỷ lệ lao động chịu thiệt hại nặng nề ở nông thôn là 

10.4% thì khu vực thành thị là 15.6% (chênh lệch 5.2%) thì đến Quý III/2021, tỷ 

lệ lao động chịu thiệt hại nặng nề tương ứng ở hai khu vực là 32.4% và 46.2% 

(chênh lệch 13.8%) 

 

Hình 19. Số lượng lao động chịu thiệt hại do COVID-19 ở thành thị và 

nông thôn năm 2021 

Nguồn: dữ liệu (GSOV, 2021); đồ họa (Dương Trường Phúc, 2021) 
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Diễn biến bất thường của đại dịch COVID-19 đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp tăng 

đột biến, vượt xa con số 2% như thường thấy. Trên phạm vi toàn quốc, số người 

thất nghiệp trong độ tuổi lao động Quý III/2021 là hơn 1.7 triệu người (~3.98%, tăng 

1.36% so với quý trước và tăng 1.25% so với cùng kỳ năm ngoái – xem Hình 20). 

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 3.98% là mức tăng cao nhất trong vòng 10 

năm qua, điển hình như thời kỳ nền kinh tế khó khăn nhưng tỷ lệ thất nghiệp chỉ tăng 

lên đến 2.82% (Quý I/2011). Tại khu vực thành thị, tỷ lệ này là 5.54%, tăng 2.18% 

so với quý trước và tăng 1.60% so với cùng kỳ năm trước. 

Bên cạnh tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm trong bối cảnh đại dịch cũng 

tăng cao bất thường, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh. Trong Quý III/2021, hơn 1.8 triệu 

người thiếu việc làm (~4.46%, tăng 1.86% so với quý trước và tăng 1.74% so với 

cùng kỳ năm trước – xem Hình 20). Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở 

khu vực thành thị cao hơn so với khu vực nông thôn (tương ứng là 5.33% và 3.94%). 

Điều này khác với xu hướng thường quan sát được ở thị trường lao động trong các 

quý trước với tình trạng thiếu việc làm ở khu vực nông thôn thường nghiêm trọng 

hơn so với thành thị (Quý III/2019: nông thôn (1.63%) – thành thị (0.63%); Quý 

III/2020: nông thôn (3.14%) – thành thị (1.96%)). 

 

Hình 20. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm các quý năm 2020, 2021 

Nguồn: dữ liệu (GSOV, 2021); đồ họa (Dương Trường Phúc, 2021) 
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Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng62 trong Quý III/2021 là 10.4%, 

cao gần gấp đôi so với quý trước và cùng kỳ năm trước (Quý II/2021: 5.2% và 

Quý III/2020: 5.5% - xem Hình 21). Trong nhiều năm qua, tỷ lệ lao động không 

sử dụng hết tiềm năng của Việt Nam chỉ ở mức 4%. Từ Quý I/2020 đến Quý 

II/2021, tỷ lệ này bắt đầu tăng lên và đạt mức cao nhất là 6.2% vào Quý II/2020. 

Trong những tháng cuối năm 2020, khi các hoạt động kinh tế - xã hội dần trở 

vào trạng thái bình thường mới, tỷ lệ này giảm xuống còn 4.4% vào Quý 

IV/2020. Tuy nhiên, đại dịch trong năm 2021 đặc biệt trong Quý III vừa qua một 

lần nữa lại làm tỷ lệ này tăng cao, vượt qua mức 6.2% đã lập vào Quý II/2020. 

 

Hình 21. Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng 

Nguồn: dữ liệu (GSOV, 2021); đồ họa (Dương Trường Phúc, 2021) 

Bên cạnh đó, nguồn cung lao động cho thị trường cũng giảm do lao động 

quay trở về quê vì lo sợ dịch bệnh hoặc phải cách ly dẫn đến tình trạng thiếu hụt 

nguồn lao động ở nhiều doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp thiếu hụt lao động 

cao nhất được ghi nhận ở vùng Đông Nam Bộ, với 30.6% (trong đó, Bình 

Dương: 36.9%, Bình Phước 34.4% và TP. Hồ Chí Minh: 31.8%). Những ngành 

thiếu hụt lao động lại chính là những ngành thâm dụng lao động như sản xuất 

 
62 Lao động có nhu cầu làm việc nhưng không được đáp ứng đủ công việc (hay còn gọi là lao động không sử 

dụng hết tiềm năng) bao gồm những người thất nghiệp, thiếu việc làm và một nhóm ngoài lực lượng lao 

động sẵn sàng làm việc nhưng không tìm việc hoặc có tìm việc nhưng chưa sẵn sàng làm việc ngay. Tỷ lệ lao 

động không sử dụng hết tiềm năng là tỷ số giữa lao động có nhu cầu làm việc nhưng không được đáp ứng 

đầy đủ công việc so với tổng số lao động có nhu cầu làm việc trong nền kinh tế. 



228 

sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (55.6%), sản xuất da và 

các sản phẩm liên quan (51.7%), sản xuất trang phục (49.2%), sản xuất thiết bị 

điện (44.5%), ngành dệt (39.5%). 

Khu vực phi chính thức cũng được đánh giá chịu thiệt hại nặng nề khi nhiều 

người không còn cơ hội tìm kiếm việc làm như thường lệ. Chỉ trong Quý III/2021, số 

lao động có việc làm phi chính thức là 18.0 triệu người (giảm giảm 2.9 triệu người so 

với quý trước và giảm 2.7 triệu người so với cùng kỳ năm trước). 

Thu nhập bình quân tháng của lao động Quý III/2021 là 5.2 triệu đồng 

(giảm 0.8 triệu đồng so với quý trước và giảm 0.6 triệu đồng so với cùng kỳ năm 

trước). Chênh lệch thu nhập theo giới giữa nam và nữ là 1.40 lần (6.0 triệu đồng 

so với 4.3 triệu đồng); theo khu vực giữa thành thị và nông thôn là 1.35 lần (6.2 

triệu đồng so với 4.6 triệu đồng). Trong Quý II/2020, thu nhập bình quân đã có 

hiện tượng “xuống đáy” do thực hiện Chỉ thị 16 nhưng trong Quý III/2021 thì 

mức thu nhập còn thấp hơn rất nhiều, thấp nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. 

Lao động tại Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long vẫn là những 

đối tượng chịu sự suy giảm thu nhập cao nhất. Riêng tại Đông Nam Bộ, trong 

Quý III/2021 thu nhập bình quân tháng là 5.7 triệu đồng (giảm 2.4 triệu đồng so 

với quý trước và 1,9 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước). Đặc biệt, người lao 

động tại tâm dịch TP. Hồ Chí Minh còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn với mức 

thu nhập bình quân 5.8 triệu đồng (giảm 2.6 triệu đồng so với quý trước và giảm 

2.5 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước). 

Ngoài ra, trước khi đại dịch xảy ra, tại đô thị cũng thường xuyên xảy ra 

khủng hoảng kinh tế. Phụ nữ nhập cư ở đô thị là đối tượng bị tác động mạnh mẽ 

nhất (UNDP, 2012). Địa vị xã hội gán định vì nghèo, mối quan hệ xã hội hạn 

chế và do một số định kiến nhất định về việc làm phi chính quy cùng với sức 

khỏe yếu và thiếu chuyên môn luôn là rào cản lớn cho việc phụ nữ Khmer tham 

gia vào thị trường lao động vốn cạnh tranh gay gắt ở đô thị. Do đó, hoặc không 

có việc làm, hoặc có việc nặng nhọc, tiền công thấp và mang tính thời vụ. 

Thêm nữa, đối với khu vực cư trú phi chính quy của phụ nữ nghèo, biến đổi 

khí hậu tác động trực tiếp như ngập lụt xảy ra thường xuyên và nguy hiểm hơn, 

giảm nguồn cấp nước cho khu vực dân cư nghèo (hoặc tăng giá); và tác động 

gián tiếp như gây các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ làm giá lương thực tăng, 

gây thiệt hại tài sản của các hộ gia đình nghèo hoặc sẽ làm gián đoạn nguồn thu 
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nhập của phụ nữ nghèo (Satterthwaite, 2008). Đồng thời, biến đổi khí hậu cũng 

có thể làm gia tăng và thay đổi phân bố không gian của một số bệnh truyền 

nhiễm (sốt xuất huyết, tiêu chảy, dịch tả và thương hàn) làm tăng thêm gánh 

nặng chi phí sinh hoạt cho lao động nữ nhập cư.  

Như vậy, từ những rủi ro trong bối cảnh đô thị hóa ven đô ở Tây Nam Bộ, 

phụ nữ Khmer khi chuyển cư đến Đông Nam Bộ ngoài phải đối diện với những 

rủi ro liên quan đến khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu tại các đô thị lớn 

thì trong giai đoạn 2020-2021 nhóm dân số này còn phải gánh chịu thêm những 

tác động mạnh mẽ và dai dẳng từ đại dịch COVID-19 khiến cho đời sống nhập 

cư vốn đã khó khăn nay lại khó khăn thêm nữa. 

3. Những rủi ro trong đời sống của nữ lao động Khmer nhập cư 

Phụ nữ Khmer nhập cư phải đối mặt với ba rủi ro chính trong đời sống liên 

quan đến thu nhập và tài chính, sức khỏe và tình dục cũng như bất bình đẳng giới. 

Đại dịch COVID-19 bao trùm toàn bộ và làm trầm trọng thêm các rủi ro này. 

3.1. Việc làm và thu nhập 

Lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức hay còn gọi là kinh tế vỉa 

hè, kinh tế bóng đêm là những đối tượng dễ tổn thương nhất và mức độ tổn 

thương cũng nặng nề nhất trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn bất 

định. Theo thống kê, 48.3% phụ nữ lao động di cư trong khu vực phi chính thức 

không có thu nhập và 38.5% bị giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch COVID-

19 (Lê Phương Hòa, 2020, p. 213). Lệnh giãn cách toàn xã hội hoặc cục bộ tại 

các đô thị lớn làm cho nhóm người lao động trên đường phố mất việc hoàn toàn 

(bán hàng rong, quét dọn vệ sinh đường phố) vì môi trường làm việc ẩn chứa 

nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Nhóm lao động này cũng phải gánh chịu những 

ảnh hưởng nặng nề hơn của các biện pháp giãn cách xã hội khi làn sóng dịch kéo 

dài (WB, 2021). Sở dĩ lao động không chính thức là nhóm dễ bị tổn thương nhất 

trong bối cảnh khủng hoảng bởi COVID-19 do thiếu chế độ bảo trợ xã hội cơ 

bản liên quan đến đảm bảo thu nhập, nghỉ ốm và bảo hiểm y tế so với những 

người lao động chính thức. 

Đối với phụ nữ Khmer nhập cư thương không nhận được thu nhập cao vì 

nhóm dân số này thường đảm đương công việc phi chính quy, hoặc vì không có 

tay nghề hay bằng cấp. Trong khi đó, các khoản chi tiêu thiết yếu cho đời sống 

lại tăng cao khiến đời sống của những người này thêm chật vật. Tình cảnh thiếu 
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trước hụt sau của phụ nữ Khmer cho thấy đời sống thực sự bấp bênh và nhiều 

rủi ro tiềm ẩn nơi đất khách. Trong những cuộc trò chuyện trong quá trình điền 

dã, nhiều phụ nữ Khmer chia sẻ những lo âu trăn trở về đời sống. Việc thiếu 

vắng nguồn thu nhập ổn định và đầy đủ khiến nhóm dân số này phải vay nợ để 

trang trải cuộc sống và gửi tiền về cho gia đình. Tuy nhiên, những nguồn vốn 

vay phi chính thức này lại tiềm ẩn một nguy cơ khác đẩy phụ nữ Khmer sa lầy 

trong nghèo đói và nợ nần. 

3.2. Sức khỏe và tình dục 

Việc thiếu tiếp cận nước sạch tại một số khu vực khó khăn đã đặt ra thách 

thức nghiêm trọng về vấn đề vệ sinh đối với các gia đình và trẻ em trong việc 

phòng chống COVID-19. Thiếu nước sạch và phương tiện vệ sinh, cùng với việc 

các thực hành vệ sinh chưa được thực hiện hiệu quả, có khả năng gia tăng tỷ lệ 

mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và nhiễm ký sinh trùng bên cạnh nguy cơ cao 

lây nhiễm COVID-19. 

Ở những khu vực cư trú phi chính quy và thu nhập thấp, phụ nữ Khmer 

không được cấp hộ khẩu nên không thể tiếp cận các dịch vụ vệ sinh và nước 

sạch. Thiếu nước và vệ sinh môi trường tốt làm cho phụ nữ dễ mắc một số bệnh 

truyền nhiễm. Bên cạnh đó, tại những nơi này nhà vệ sinh thường được sử dụng 

ở hình thức công cộng và khá ít nên phải chen lấn và xếp hàng. Cá nhân phụ nữ 

và trẻ em gái (tuổi dậy thì) rất hạn chế dùng vào ban ngày, phải chờ đến đêm tối 

mới dám sử dụng. Những nơi này cũng đồng thời dễ xảy ra tình trạng bạo lực và 

tấn công tình dục. 

Trình độ học vấn thấp, không có tay nghề nên phụ nữ Khmer chỉ có thể dựa 

vào sức khỏe để tìm kiếm việc làm có thu nhập. Và thật không may khi những 

công việc tìm được lại là những công việc phổ thông, nặng nhọc, độc hại và 

lương thấp. Dù bản thân biết những công việc này là nặng nhọc, là độc hại 

nhưng vẫn duy trì vì gánh nặng mưu sinh và trông chờ vào sự may mắn nhờ đức 

tin tôn giáo để an toàn trong công việc. Không thể có lựa chọn khả dĩ khác khi 

học vấn và tay nghề là hai thứ nằm ngoài sở hữu của phụ nữ Khmer. 

3.3. Bất bình đẳng giới (kết quả, cơ hội, quá trình) 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, vấn đề bất bình đẳng giữa các nhóm dân 

số, đặc biệt là những nhóm yếu thế càng trở nên đáng quan ngại. Dịch bệnh làm căng 
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thẳng kinh tế khiến cho việc làm, thu nhập và chăm sóc sức khỏe cũng có những 

phân bổ không đồng đều khác nhau theo nguyên lý “mạnh được yếu thua”. 

Trên toàn quốc, 27 triệu lao động (~71.0%) đang làm việc trong khu vực 

phi chính thức, phần lớn không được hưởng chính sách an sinh xã hội, cũng như 

các chính sách trợ giúp xã hội từ nguồn thuế và bảo hiểm xã hội đóng góp. Điều 

này có nghĩa người lao động trong khu vực này không có lựa chọn nào khác 

ngoài tiếp tục làm việc hoặc không tự cách ly, do đó có nguy cơ gặp rủi ro sức 

khỏe và rủi ro khác cao hơn (UN-VN, 2020). 

Nền kinh tế thị trường tại đô thị đã tạo ra sự chênh lệch về kết quả kinh tế 

của các cá nhân phụ nữ khác nhau. Điều này phụ thuộc nhiều vào dịch chuyển 

xã hội của phụ nữ nghèo với các đặc điểm kinh tế xã hội khác nhau nhưng 

chung một quan điểm: phụ nữ khác vươn lên thoát nghèo là chính đáng nếu dựa 

trên yếu tố: năng lực, vốn, trình độ, chấp nhận rủi ro, chăm chỉ mà không phải 

do tham nhũng, kinh doanh trái phép. Khái niệm “công bằng xã hội” thường 

được người dân hiểu theo nghĩa công bằng về cơ hội, chứ không phải cào bằng 

về thu nhập (Oxfam, 2013). 

Cơ hội dịch chuyển xã hội không đều nhau với từng cá nhân phụ nữ cũng tạo 

nên tình trạng bất bình đẳng. Tăng trưởng kinh tế cho phép hầu hết phụ nữ nghèo 

tiếp cận lương thực, y tế, giáo dục, thông tin và nhà ở… nhưng mức độ tiếp cận vẫn 

còn thấp (Oxfam, 2013). Cơ hội tăng trưởng kinh tế giúp thay đổi nghề nghiệp tại 

các khu vực và các cá nhân khác nhau là khác nhau. Chỉ một số rất ít có thể nắm bắt 

cơ hội đó vươn lên thoát nghèo và từ đó cải thiện vị thế xã hội. 

Vốn xã hội (social capital) cao là cơ hội tốt cho tìm kiếm hoặc chuyển đối 

việc làm nhưng phụ nữ nghèo lại khá nghèo về các nguồn vốn xã hội bởi những 

phụ nữ này có ít chi phí trong việc thiết lập và mở rộng các mối quan hệ xã hội, 

chủ yếu gắn bó với hàng xóm và người quen họ hàng. Chuyển đổi không gian 

sống từ nông thôn ra thành thị cũng góp phần thay đổi nhận thức “ly nông” của 

người nghèo. Con đường đó chỉ có thể thực hiện bằng đầu tư giáo dục để tìm 

kiếm một công việc tốt hơn. Các hình thức giáo dục chính quy và phi chính quy 

(dạy nghề, hợp tác xã, phường hội…) luôn thật sự có ích cho người nghèo, đặc 

biệt là phụ nữ trong việc đa dạng sinh kế. Tuy nhiên, rào cản cho quá trình này 

là chênh lệch chất lượng đào tạo theo khu vực cũng như sự không đáng có và 

không chính đáng của “quyền lực”, “tiền bạc” trong tiếp cận giáo dục. 
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4. Chiến lược thích ứng với COVID-19 và những thiếu hụt trong thích 

ứng của nữ lao động Khmer nhập cư 

4.1. Chiến lược thích ứng với COVID-19 

Phụ nữ Khmer nhập cư đối với môi trường đô thị hoàn toàn xa lạ, điều này 

đòi hỏi khả năng thích nghi kịp thời để tiến hành các hoạt động sinh kế. Những 

cá nhân không thích ứng kịp sẽ dễ rơi vào tình trạng đói nghèo và tổn thương. 

Đối với đại dịch COVID-19 xảy ra quá đột ngột, chưa có bất kỳ tiền lệ nào để 

tham chiếu, nhiều nữ lao động nhập cư làm việc khu vực phi chính thức lựa 

chọn các chiến lược thích ứng như ở lại thành phố, chuyển đổi và đa dạng hóa 

sinh kế, cắt giảm chi tiêu tối đa. 

Khoảng 55.67% lao động nữ lựa chọn ở lại thành phố bất chấp nơi đây là 

tâm dịch COVID-19 (Lê Phương Hòa, 2020, p. 215). Đây có thể được xem là 

lựa chọn mạo hiểm vì nhiều khó khăn mà phụ nữ sẽ phải đối mặt hơn so với 

quyết định trở về quê vì không duy trì được công việc có thu nhập, khan hiếm 

thực phẩm và có thể bị bỏ rơi trong các chiến dịch cứu trợ. Nếu quay trở về quê 

thì cũng chỉ là lựa chọn tạm thời, chờ đến khi nào tình hình dịch bệnh được kiểm 

soát sẽ quay trở lại vì khát vọng đổi đời tại thành phố của nhóm dân số này còn 

quá lớn và thị trường lao động nông thôn thật sự không có nhiều hấp dẫn. 

Với lựa chọn chuyển đổi nghề, thật sự nhóm lao động nữ nhập cư khu vực 

phi chính thức không có nhiều lựa chọn vì nhiều lý do khách quan (dịch bệnh, 

khủng hoảng kinh tế) và chủ quan (học vấn thấp, tay nghề kém) nên tỷ lệ chuyển 

đổi cũng không cao. Nhóm dân số này chủ yếu chuyển sang làm những công 

việc đơn giản, thu nhập thấp vốn rất hiếm hoi trong bối cảnh đại dịch. 

Cắt giảm chi tiêu là chiến lược mà hầu hết người dân ở nông thôn hay 

thành thị đều lựa chọn. Tuy nhiên, phụ nữ Khmer nhập cư khu vực phi chính 

thức phải tiến hành cắt giảm chi tiêu có phần thắt ngặt hơn rất nhiều do đồng 

lương thấp lại không có tiền tiết kiệm. Nhiều lao động, đặc biệt nhóm bán hàng 

rong, còn phải vay mượn nhiều nơi để duy trì cuộc sống. Ngoài cắt giảm chi tiêu 

cho những nhu cầu không thiết yếu, nhóm dân số này còn phải cắt giảm chi phí 

cho thực phẩm, chăm sóc sức khỏe dẫn đến tình trạng thiếu ăn và sức khỏe kém. 

Điều này là một cảnh báo cho khả năng tái sản xuất xã hội trong tương lai sẽ bị 

suy giảm. 
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4.2. Những thiếu hụt trong thích ứng 

Thiếu tài chính cho trang trải cuộc sống 

Chi phí cuộc sống tăng cao trong khi thu nhập không tăng tương xứng là 

khó khăn được nhắc đến nhiều nhất trong nhóm nhập cư. Chi phí tăng làm giảm 

khoản tiền tiết kiệm và tiền gửi về nhà của người nhập cư, và cũng làm giảm 

nguồn ngân quỹ dành cho thực phẩm và các khoản chi thiết yếu khác. 

Thiếu hòa nhập xã hội 

Phụ nữ nhập cư cũng khó có khả năng tham gia vào thị trường lao động đô 

thị, do đó tính bất ổn về nghề nghiệp cũng khá cao. Các việc làm nặng nhọc và mất 

thời gian thường được thực hiện bởi nhóm dân số này; các ngành nghề phi chính quy 

cũng gặp nhiều khó khăn khi chính sách quản lý đô thị ngày càng chặt chẽ. 

Thiếu tiếp cận dịch vụ công 

Phụ nữ nhập cư tự nhận thấy xa lạ và khó hòa nhập với xã hội mới trong 

thời gian ban đầu. Điều đó lý giải cho tình trạng sống thành cụm cùng với đồng 

hương để đảm bảo an toàn và tương trợ nhau khi có rủi ro. Bên cạnh đó, vì thiếu 

thốn nên nhóm dân số này phải cắt giảm một lượng chi phí dành cho việc thiết 

lập các mối quan hệ xã hội bên ngoài. 

Thiếu tiện nghi và an toàn 

Thủ tục hành chính liên quan đến cư trú dành cho người nhập cư luôn khó 

khăn. Phần lớn chỉ có chứng từ tạm trú, tạm vắng mà không sở hữu được hộ 

khẩu. Trong khi đó, hộ khẩu là một phương thức hợp lý để người nghèo có thể 

tiếp cận được với dịch vụ xã hội tại khu vực đô thị. Vừa thiếu hụt về thu nhập 

vừa khó tiếp cận các dịch vụ nên đời sống người nhập cư vô cùng khó khăn, 

không an toàn và kém tiện nghi. 

Thiếu sinh hoạt tôn giáo và hoạt động giải trí 

Đối với phụ nữ Khmer, khó khăn về đời sống tinh thần là thiếu nơi sinh hoạt 

tôn giáo và các lễ hội truyền thống như ở quê nhà. Thêm vào đó, các hoạt động giải 

trí khá nghèo nàn, khu biệt trong các khu tập thể đồng hương cùng cảnh ngộ. Không 

thể thực hành các nghi lễ tôn giáo cũng như tham gia nhiều vào các hoạt động giải trí 

khiến cho đời sống của phụ nữ Khmer nhập cư thêm sa sút. 
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Vì những thiếu hụt liên quan nói trên mà phụ nữ nghèo nhập cư cũng giống 

như phụ nữ nghèo bản địa rất ít khả năng chuyển đổi sinh kế, nghèo đói vẫn còn 

là điều dai dẳng. 

5. Kết luận và hàm ý chính sách 

Đại dịch COVID-19 đã gây ra hiệu ứng dây chuyền với cấp số nhân chưa 

từng có tại Việt Nam, nhất là tại các đô thị lớn và xuyên suốt mọi tầng lớp của 

xã hội. Đặc biệt, nhóm dân số dễ tổn thương như lao động khu vực phi chính 

thức cần được quan tâm nhiều hơn trong các vấn đề nghèo đói, cơ hội sinh kế và 

tính chất công việc, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, vị trí địa lý, giới và khuynh 

hướng tính dục. 

Quá trình đô thị hóa ở vùng ven đô đã thúc đẩy một bộ phận phụ nữ Khmer 

di cư tìm việc làm mới vì không thể tiếp tục chấp nhận cảnh đói nghèo tại quê 

nhà. Từ một bối cảnh tổn thương này, phụ nữ chuyển đổi sang một bối cảnh tổn 

thương khác vì đô thị không phải là nơi lý tưởng cho tất cả mọi người. Phụ nữ 

Khmer là một trong những đối tương dễ tổn thương và sa lầy trong nghèo đói vì 

năng lực hiện có không tương thích với môi trường sống mới. Đặc biệt bối cảnh 

COVID-19 càng làm cho nguy cơ phụ nữ Khmer nhập cư trở thành bộ phận 

nghèo đô thị cao hơn. 

Những thiếu hụt hiện tại và các mối quan hệ liên đới làm cho nhóm dân số 

này không thể tránh né hoặc giảm thiểu những rủi ro liên quan đến thu nhập và 

tài chính, sức khỏe và tình dục, bất bình đẳng giới. Quan tâm đến những đối 

tượng này cũng là một phương thức để tìm hiểu sự chuyển dịch lao động và 

nghèo đói theo không gian để từ đó có những chính sách hỗ trợ đúng đắn nhằm 

giảm cải thiện chất lượng lao động và giảm nghèo bền vững: 

- Tiếp tục đầu tư phát triển nguồn vốn con người, đặc biệt là qua việc cung 

cấp các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu, dễ tiếp cận, công bằng và chất lượng, 

chú trọng các khu vực thiếu tiếp cận dịch vụ nhằm giải quyết tình trạng bất công 

và bất bình đẳng. 

- Tái định dạng các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội trong bối cảnh bình 

thường mới gắn với hộ khẩu vì thực chất hộ khẩu chính là rào cản lớn nhất cho 

lao động nhập cư làm việc tại khu vực phi chính thức tiếp cận các loại hình dịch 

vụ công. 
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- Hướng đến nâng cao tay nghề cho lao động nhập cư để chuyển đổi từ khu 

vực phi chính thức có thu nhập thấp và bấp bênh sang khu vực chính thức có thu 

nhập tương đối ổn định hơn. 

- Tăng cường các gói hỗ trợ dành riêng cho đối tượng yếu thế như lao động 

nhập cư là nữ Khmer làm việc tại khu vực phi chính thức vì mức độ tổn hại của 

đại dịch COVID-19 là rất lớn cho nhóm dân số này. 

- Cân nhắc các chính sách, chiến lược thích ứng an toàn trong tình hình 

dịch bệnh cần được đặt ưu tiên hàng đầu, nhằm tạo ra một môi trường làm việc 

ổn định và bền vững cho người lao động nhập cư. 

- Tận dụng sự phát triển của thông tin truyền thông, cần phát huy nhiều 

kênh thông tin để người dân tiếp cận, bên cạnh những tiện ích hoặc các ứng 

dụng hỗ trợ sức khỏe, việc làm và các dịch vụ như giáo dục chăm sóc y tế. 

Những hàm ý chính sách trên đây có thể phần nào giảm gánh nặng cho 

người dân nói chung và người lao động nhập cư nói riêng để duy trì và phục hồi 

cuộc sống, nâng cao khả năng thích ứng với những biến động về việc làm - thu 

nhập, tránh việc phải lựa chọn “trở về” gây nên nhiều xáo trộn và đứt gẫy của hệ 

thống kinh tế - xã hội. 
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MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ HIỆN TƯỢNG THIẾU LAO ĐỘNG TẠI VIỆT 

NAM HIỆN NAY 

 

TS. Nguyễn Tú Anh 

 Ban Kinh tế Trung ương 

 

1. Thực trạng thiếu lao động hiện nay 

Đại dịch Covid-19 đã tạo ra một cú sốc lớn trên thị trường lao động toàn 

cầu. Khi đại dịch lên đang thời kỳ lan rộng, các doanh nghiệp buộc phải đóng 

cửa, hoạt sản xuất kinh doanh tê liệt, người lao động bị mất việc làm và những 

người thu nhập thấp đã buộc phải tiêu dùng đến những khoản tiết kiệm ít ỏi mà 

họ có được. Về mặt logics thì với những điều kiện như vậy, khi đại dịch được 

kiểm soát như hiện nay thì số người tìm kiếm việc làm sẽ phải tăng mạnh, giúp 

nền kinh tế nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên thực tế đã diễn ra khác hẳn. Tại 

Mỹ ngay từ tháng 3/2021 số lượng việc làm được đưa ra vẫn đã vượt số lượng 

lao động được thuê (Bảng 1). Tháng 3/2022 thì số lao động thiếu hụt tại Mỹ lên 

tới hơn 4,8 triệu lao động. 

Bảng 1: Tình hình thiếu lao động tại Mỹ (nghìn người) 

 3/2021 2/2022 3/2022 

Số việc làm cần người 8480 11344 11549 

Số người được thuê 6208 6832 6737 

Số việc làm không tìm được lao động 2272 4512 4812 

Nguồn: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ Table A. Job openings, hires, and 

total separations by industry, seasonally adjusted - 2022 M03 Results (bls.gov) 

Câu chuyện tương tự cũng đang xảy ra tại Đức (thiếu hụt 400000 lao động 

có kỹ năng) tại Anh và các nước khác (báo cáo IMF 2/2022, Carlo Pizzinelli and 

Ippei Shibata). 

Thị trường lao động Việt Nam cũng đang biểu hiện các hiện tượng tương 

tự. Mặc dù nền kinh tế đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ từ Quý 4/2021 (tăng trưởng 

5,22% so với cùng kỳ) Tuy nhiên lực lượng lao động Quý 4/2021 cũng chỉ đạt 

https://www.bls.gov/news.release/jolts.a.htm
https://www.bls.gov/news.release/jolts.a.htm
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50,7 triệu người, thấp hơn 1,4 triệu người so với Quý 4/202063 và thấp hơn 5,3 

triệu người so với quý 4/201964. Tương tự, kinh tế Quý I/2022 đã phục hồi mạnh 

mẽ lên đến 5,8% tuy nhiên lực lượng lao động cũng chỉ đạt 51,2 triệu người thấp 

hơn 4,8 triệu người so với Quý IV/2019. Lao động có việc làm của Quý I/2022 

cũng ít hơn khoảng 4,8 triệu người so với Quý IV/2019. Theo báo cáo nhanh của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì trong quý I/2022 có xảy ra thiếu hụt lao 

động cục bộ tại một số địa phương lên đến 120000 lao động. 

Bảng 2: Diễn biến lao động và việc làm từ QI/2019 đến Quý I/2022 

 QI 

2019* 

QIV 

2019* 

QI 

2020 

QIV 

2021 

QI 

2022 

LLLĐ (Nghìn người) 55 475,7 56 004,6 55 331,5 50700 51180 

Tỷ lệ tham gia LLLĐ (%) 76,7 76,6 75,4 67,7 68,1 

LĐ việc làm (Nghìn 

người) 
54 367,9 54 895,7 54 213,3 49070 50036,2 

 (*) Số liệu đã điều chỉnh lại theo dân số Tổng điều tra năm 2019 

Nguồn: Báo Tình hình lao động Việc làm hàng Quý của Tổng Cục Thống kê. 

Một câu hỏi lớn được đặt ra đó là tại sao có sự sụt giảm rất lớn lực lượng 

lao động trong thời kỳ covid bùng phát và tại sao khi kinh tế phục hồi và mở cửa 

trở lại thì lực lượng lao động lại không trở lại như thời điểm trước đại dịch. 

2. Giải thích hiện tượng di cư lao động theo các lý thuyết kinh tế. 

Mô hình Harris-Todaro (1970) là mô hình giải thích tốt nhất về hiện tượng 

di cư của lao động tại các nền kinh tế đang phát triển. Các mô hình kinh tế lao 

động cổ điển chỉ cho rằng lao động từ nông thôn di cư ra thành thị vì việc làm ở 

thành thị có thu nhập cao hơn việc làm ở nông thôn. Theo các mô hình cổ điển 

thì khu vực thành thị có tiền lương cao hơn và chỉ có thất nghiệp tự nhiên. Do đó 

lao động từ nông thôn ra thành thị làm cho cung lao động tăng, do đó tiền lương 

thành thị được điều chỉnh xuống, cuối cùng tiền lương khu vực thành thị và 

nông thôn tiền lương bằng nhau, và không có di cư nữa. Tuy nhiên sự đơn giản 

 
63 Báo cáo tác động của dịch covid-19 đến tình hình lao động, việc làm quý IV năm 2021 của Tổng Cục 

Thống kê 
64 Biểu 1 Thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm quý I và 4 tháng đầu năm 2020 của Tổng Cục Thống 

kê 
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của mô hình cổ điển đã không thể giải thích được tại sao vẫn có thất nghiệp ở 

khu vực thành thị và nông thông nhưng vẫn có di cư. 

Một mô hình hai khu vực của Arthur Lewis (1954) thì cho rằng tại các 

nước kém phát triển lao động tại nông thôn quá dư thừa nên năng suất lao động 

tại nông thông rất thấp, việc rút lao động ra khỏi nông thôn trong giai đoạn đầu 

không làm năng suất lao động nông thôn tăng lên do đó không làm cho thu nhập 

tại khu vực nông thôn tăng lên. Trong khi khu vực công nghiệp ở thành thì 

thường có năng suất lao động cao hơn nên thu nhập cao hơn, do đó hút lao động 

từ thành nông thôn ra thành thị. Số lượng lao động tăng cao sẽ làm cho NSLĐ 

tại thành thị giảm dần. Khi lực lượng lao động trong nông thôn bị rút ra đủ lớn 

thì NSLĐ tại nông thôn tăng lên, thu nhập tăng lên, do đó thành thị muốn hút 

được lao động ra khỏi nông thôn buộc phải tăng NSLĐ để có thể trả lương cao 

hơn. Mô hình A. Lewis chính là nền móng cho quá trình công nghiệp hóa: (i) để 

giảm nghèo tốt nhất là đưa người nghèo ra khỏi khu vực họ đang nghèo sang nơi 

khác có thu nhập tốt hơn; (ii) quá trình công nghiệp hóa không nhất thiết phải 

tập trung vào khu vực có nhiều người nghèo mà chỉ nên tập trung vào những nơi 

có lợi thế giúp NSLĐ cao. Quá trình di cư lao động sẽ dần tự điều chỉnh cơ cấu 

của nền kinh tế, giảm dần áp lực dân số khu vực nghèo, nhờ đó NSLĐ của khu 

vực nghèo cuối cùng sẽ tăng lên đồng thời tạo sức ép cho khu vực công nghiệp 

đổi mới kỹ thuật nâng cao NSLĐ để thu hút tiếp lao động nơi NSLĐ thấp sang. 

Tuy nhiên mô hình này vẫn không giải thích được hiện tượng thất nghiệp ở 

thành thị nhưng lao động nông thôn vẫn tiếp tục di cư ra thành thị. 

Hiện tượng thiếu hụt lao động hiện nay có thể được giải thích theo mô hình 

Harris-Todaro (1970). Mô hình này kế thừa có ý tưởng của mô hình Lewis nhưng 

khái niệm chênh lệch thu nhập giữa hai khu vực nông thôn và thành thị được mở 

rộng hơn. Theo đó thu nhập mà người lao động so sánh đó là thu nhập ròng. Thu 

nhập ròng bằng tiền lương trừ đi chi phí cuộc sống (nhà ở, đi lại, lương thực, thực 

phẩm, giáo dục con cái) và chi phí cho các rủi ro trong cuộc sống.  

Thu nhập ròng = lương – chi phí cuộc sống – chi phí cho rủi ro 

Rõ ràng các chi phí trong cuộc sống tại thành thị đắt hơn nhiều so vơi các 

chi phí tại vùng nông thông. Đồng thời đại dịch Covid-19 cho thấy rủi ro cho 

cuộc sống tại thành thị là rất lớn nên chi phí cho rủi ro tại cuộc sống thành thị 

tăng lên. Như vậy có thể thấy mắc dù tiền lương tại thành thị có thể cao hơn 
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nhiều khu vực nông thôn nhưng thu nhập ròng có thể thấp hơn do đó không đủ 

để thu hút người lao động ra khỏi khu vực nông thôn. 

Thứ hai, do luôn tồn tại thất nghiệp tại khu vực thành thị, nên xác suất p 

một người di cư từ nông thôn ra thành thị kiếm được việc làm trong năm đầu 

luôn nhỏ hơn 1. Vì vậy thu nhập kỳ vọng mà người di cư nhận được trong năm 

đầu chỉ là: 

Thu nhập kỳ vọng = p x (lương – chi phí cuộc sống – chi phí cho rủi ro) 

Xác suất p phụ thuộc vào mức độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tại 

thành thị, mức độ cung cấp thông tin cho người lao động. Tăng trưởng kinh tế 

càng cao, mức độ cung cấp thông tin cho người lao động càng tốt thì xác suất p 

càng cao, thất nghiệp thành thị càng thấp thì xác suất p càng cao. 

Như vậy để thu hút được người lao động từ khu vực nông thôn ra khu vực 

thành thị làm việc thì điều kiện tiên quyết đó là thu nhập kỳ vọng của người lao 

động tại thành thị phải lớn hơn thu nhập họ đang có tại khu vực nông thôn. 

3. Giải quyết vấn đề thiếu lao động trong khu vực chính thức 

Sự phục hồi kinh tế hiện nay đang được hưởng lợi từ dòng vốn dồi dào 

trong và ngoài nước. Trong nước thì các gói kích thích kinh tế của Chính phủ 

đang được ráo riết giải ngân để tạo ra động lực chính cho quá trình phục hồi. 

Đầu tư tư nhân đang phục hồi mạnh mẽ, chỉ tính tới ngày 29/4/2022 dư nợ tín 

dụng trong hệ thống ngân hàng đã tăng tới 7,18% so với cuối năm 2021 tăng 3 

điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức tăng dư nợ nhanh chóng 

này thì năm 2022 dư nợ có khả năng vượt chỉ tiêu 14% mà Ngân hàng nhà nước 

đã đặt ra. Về phía bên ngoài, vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trong 4 tháng đầu 

năm đạt gần 6 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ. Như vậy sự phục hồi kinh tế 

phụ thuộc rất lớn vào việc tháo gỡ được nút thắt trên thị trường lao động. Quá 

trình công nghiệp hóa ở nước ta vẫn sẽ cần rất nhiều lao động trong khu vực 

chính thức. Do đó đảm bảo cho sự dịch chuyển lao động bền vững từ khu vực 

nông thôn sang khu vực công nghiệp là yêu cầu trọng yếu.  

Lực lượng lao động quý IV/2021 giảm hơn 5,3 triệu so với trước đại dịch 

cho thấy đã có một số lượng rất lớn lao động từ khu vực thành thị trở về nông 

thôn trong thời kỳ dịch đã không được điều tra khảo sát đầy đủ trong các kỳ 

khảo sát hoặc những người này khai báo là không có việc và chưa muốn đi tìm 

việc do đó được xếp vào nhóm không tham gia lực lượng lao động. Thu hút 
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được lực lượng lao động này trở lại làm việc thì sẽ tạo ra cú huých cực lớn trong 

việc đẩy nhanh đà phục hồi kinh tế. Báo cáo khảo sát thị trường lao động phổ 

thông trong và hậu giãn cách vào tháng 11/2022 của vieclamtot.com65 cho thấy 

42% lao động về quê trong đại dịch không có ý định quay lại Thành phố HCM 

làm việc. Chỉ sau thời gian ngắn TP.HCM mở cửa trở lại, số lượng việc làm 

đăng cần tuyển dụng trên trang tăng gấp 3 lần, lương tăng 7 - 10% nhưng nhiều 

doanh nghiệp cho biết khó tìm đủ lao động cho công việc sản xuất cuối năm. 

Người lao động chưa quay trở lại làm việc sau khi phải rời bỏ thành thị về 

quê trong đại dịch cho thấy thu nhập kỳ vọng của họ tại thành thị không lớn hơn 

thu nhập hiên tại tại quê nhà. Trong các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định trở lại 

thành phố thì hầu hết đều là các yếu tố thuận lợi (tức là hỗ trợ quyết định quay 

trở lại thành phố của người lao động). Thứ nhất kinh tế đang trên đà phục hồi, 

các doanh nghiệp thiếu lao động nên xác suất p kiếm được việc tại các khu công 

nghiệp đô thị hiện nay là rất cao. Tiền lương sau đại dịch cũng đã được điều 

chỉnh tăng nhẹ trong khi chi phí cuộc sống tại thành thị không có thay đổi đột 

biến so với trước đại dịch.  

Tuy những gì trải qua trong đại dịch covid-19 đã ảnh hưởng mạnh đến cảm 

nhận rủi ro tại cuộc sống thành thị của người lao động nhập cư. Đại dịch xảy ra 

đã gần như xóa sạch những tích lũy ít ỏi có được của người lao động có được 

trong những năm qua. Đại dịch làm cho người lao động đánh giá lại những rủi ro 

mà họ và con cái họ phải chịu khi lao vào cuộc sống cạnh tranh khốc liệt tại 

thành thị.  Khi cảm nhận về chi phí cho rủi ro tăng mạnh sẽ làm cho thu nhập kỳ 

vọng giảm mạnh. Người lao động sau khi trở về quê, đặc biệt là những người 

phải đưa cả gia đình trở về sẽ rất ngần ngại quay trở lại vì họ nhận thấy chi phí 

phòng ngừa các rủi ro ở đô thị và chi phí để bắt đầu cuộc sống mới tại đô thị đối 

với họ là quá cao. 

Bên cạnh đó, hiện nay sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội, 

kinh tế chia sẻ, hạ tầng giao thông kết nối thành thị nông thôn thuận lợi cho 

phép nhiều người trở về quê nhưng vẫn có thể tìm kiếm được cơ hội việc làm 

trong khu vực phi chính thức. Đây cũng là yếu tố neo giữ người lao động ở lại 

quê nhà mặc dù kinh tế đã hồi phục trở lại, nhu cầu việc làm tăng cao.  

 
65 42% lao động về quê không quay lại thành phố dù lương tăng 10% (thanhnien.vn) 

https://thanhnien.vn/42-lao-dong-ve-que-khong-quay-lai-thanh-pho-du-luong-tang-10-post1407441.html
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Để đảm bảo cho quá trình dịch chuyển lao động bền vững tạo tiền đề vững 

chắc cho quá trình công nghiệp hóa thì việc giảm chi phí và rủi ro cuộc sống cho 

người lao động tại các đô thị đóng vai trò then chốt. Hiện nay thu nhập trong 

khu vực nông thôn đang tăng nhanh đòi hỏi tiền lương khu vực chính thức tại đô 

thị cũng phải tăng theo để đảm bảo tính hấp dẫn của khu vực đô thị. Tăng lương 

tối thiểu cho người lao động như khuyến nghị vừa qua của Hội đồng Tiền lương 

Quốc gia không chỉ nhằm hỗ trợ chi phí cuộc sống cho người lao động, mà còn 

là động thái giúp cho quá trình chuyển dịch lao động bền vững hơn, qua đó giúp 

cho chính các doanh nghiệp ổn định hơn trong quá trình phát triển. Tăng chi phí 

tiền lương sẽ tạo thêm sức ép cho doanh nghiệp trong ngắn hạn đồng thời buộc 

các doanh nghiệp phải cải thiện quy trình sản xuất, công nghệ, và trình độ của 

người lao động để nâng cao năng suất lao động nhằm bù lại chi phí lao động 

tăng cao. Đây chính là quá trình chuyển đổi từ khai thác lợi thế lao động giá rẻ 

sang khai thác lợi thế cạnh tranh dựa trên công nghệ và kỹ năng của người lao 

động. Đây là quá trình chuyển đổi bắt buộc. Doanh nghiệp nào thích nghi sớm 

hơn với sức ép tiền lương sẽ có lợi thế lớn hơn về cạnh tranh trong dài hạn.  

Như đã nói ở trên, giảm rủi ro cho cuộc sống của người lao động nhập cư là 

yếu tố then chốt trong việc thu hút lao động trở lại các khu công nghiệp. Bên 

cạnh việc củng cố lại chính sách an sinh xã hội thì các chính sách xây dựng nhà 

ở xã hội, ký túc xá cho công nhân cần được đẩy mạnh để đảm bảo cho người lao 

động có thể tiếp cận được nhà ở theo chuẩn mực sống cơ bản hiện nay, qua đó 

giúp giảm tính bất trắc trong cuộc sống cho người lao động.  

Bên cạnh đó, việc loại bỏ sự phân biệt người đia phương và lao động nhập 

cư theo hộ khẩu trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế cơ bản là rất cần 

thiết để đảm bảo cho người lao động và con cái họ được tiếp cận các dịch vụ xã 

hội một cách công bằng, giúp giảm chi phí cuộc sống cho họ, qua đó tăng tính 

hấp dẫn của việc dịch chuyển từ nông thôn ra khu vực thành thị. 
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PHỤC HỒI LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ THÍCH ỨNG THỊ TRƯỜNG 

LAO ĐỘNG SAU LÀN SÓNG DỊCH COVID-19 LẦN THỨ 4. 

 

TS. Đào Quang Vinh 

Tóm tắt. 

Đại dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay vẫn còn tiếp tục diễn 

biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt là đợt dịch lần thứ tư đã và đang gây ra 

những hậu quả nghiêm trọng chưa từng có về lao động việc làm, sinh kế và đời 

sống của người lao động, đặc biệt là đối với lao động di cư, lao động phi chính 

thức. Hàng triệu người mất việc làm, mất sinh kế, mất thu nhập, hàng trăm 

nghìn người phải bỏ phố về quê. Tỷ lệ thất nghiêp tăng cao, hàng triệu người ra 

khỏi lực lượng lao động. Thị trường lao động giảm cả cung và cầu lao động. Đại 

dịch Covid-19 đã làm bộc lộ và trầm trọng thêm những vấn đề của TTLĐ như: 

mất cân đối cung cầu lao động cục bộ tại nhiều địa phương; các chương trình hỗ 

trợ việc làm chậm được kích hoạt và kém hiệu quả; chính sách phân phối và 

phúc lợi xã hội bộc lộ những lỗ hổng. Hiện tại, nền kinh tế đang dần ổn định 

theo phương châm chung sống với dịch bệnh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang 

gặp phải tình trạng thiếu hụt cung ứng lao động cả về số lượng và kỹ năng. Phục 

hồi thị trường lao động đang đối diện không chỉ với những khó khăn do đại dịch 

Covid-19 gây ra, mà còn chịu sự tác động các xu hướng đổi mới công nghệ và 

già hóa dân số. Phục hồi TTLĐ do đó, cần đặt trong tầm nhìn về sự phát triển 

dài hạn, lựa chọn mô hình quản trị phù hợp, hoàn thiện thể chế, phối hợp chính 

sách TTLĐ với chính sách ASXH, ưu tiên đào tạo nhân lực, tăng cường đối 

thoại xã hội và quản lý rủi ro. 

Cho đến đầu năm 2020, thị trường lao động (TTLĐ) Việt Nam vận hành 

tương đối thuận lợi, hàng năm nền kinh tế tạo ra nhiều việc làm, tỷ lệ tham gia thị 

trường lao động luôn ở mức 75-77%, thuộc loại cao nhất trên thế giới, kể cả đối với 

lao động nữ. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động 

luôn duy trì ở mức thấp (khoảng 3%). Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng COVID-19 đã 

làm trầm trọng thêm các vấn đề TTLĐ như quan hệ cung cầu lao động, sự vận hành 

của các thiết chế thị trường lao động: tiền lương tối thiểu, hợp đồng lao động và thỏa 

ước lao động tập thể (TƯLĐTT), công đoàn, dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, 

... và đồng thời xuất hiện các rủi ro mới đối với TTLĐ với các tác động lâu dài chưa 

lường được về sức khỏe, kinh tế và xã hội. 
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1. Tác động của Covid-19 đến thị trường lao động 

Đại dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay vẫn còn tiếp tục diễn 

biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt là đợt dịch lần thứ tư diễn ra nhanh, mạnh 

với quy mô lớn, càn quét qua nhiều tỉnh thành, các trung tâm kinh tế, các khu 

công nghiệp ở nước ta và để lại những hậu quả vô cùng tàn khốc. Các địa 

phương đã phải áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt nhất 

như dãn cách xã hội theo chỉ thị 16 hoặc 16+ của Chính phủ, nhiều biện pháp 

hạn chế đi lại đã được các địa phương áp dụng. Các doanh nghiệp (DN) đã phải 

thực hiện các cách thức tổ chức sản xuất theo yêu cầu phòng chống dịch một 

cách nghiêm ngặt nhất như mô hình “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”, 

quy định “luồng xanh”, bắt buộc test Covid-19 cho công nhân, . . . làm cho chi 

phí sản xuất tăng cao. Đó là chưa kể những khó khăn do đứt gãy chuỗi cung 

ứng, giá cả đầu vào và giá cả vận chuyển cũng tăng cao. 

Hầu hết các DN đã phải giảm quy mô sản xuất, nhiều DN đã phải tạm dừng 

sản xuất, thậm chí đóng cửa, phá sản. Đến thắng 8 năm 2021, trên 90% các 

doanh nghiệp thuộc hiệp hội dệt may, da giầy, điện tử phải chấp nhận dừng sản 

xuất. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 

8 tháng đầu năm 2021 là 85,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng kỳ 

năm 2020. Trong đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 43,2 

nghìn doanh nghiệp, chiếm 50,5% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, 

tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 

III/2021 giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi 

Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay66. 

Trong bối cảnh đó, thị trường việc làm đã phải chịu những cú xốc lớn: Tỷ 

lệ tham gia thị trường lao động giảm mạnh; tỷ lệ thất nghiêp và thiếu việc làm 

tăng cao; một số lượng lớn lao động mất sinh kế và giảm sâu thu nhập. Theo 

Tổng cục Thống kê (TCTK), lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II 

năm 2021 là 49,9 triệu người, giảm 65 nghìn người so với quý I; quý III năm 

2021 giảm xuống chỉ còn 47,2 triệu người, giảm sâu xuống mức thấp nhất trong 

nhiều năm qua, giảm gần 2,6 triệu người so với quý II và giảm 2,7 triệu người so 

với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhất trong 10 năm qua. Tỷ lệ 

 
66 GSO (2021), tình hình kinh tế xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2021. 
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thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 3,72% và thất nghiệp thành thị là 

4,84% trong quý III năm 2021. 

Bảng 1:  Tỷ lệ tham gia TTLĐ và tỷ lệ thất nghiệp theo quý 

 

Nguồn: TCTK  

Đại dịch đang gây ra những khó khăn gay gắt về việc làm, sinh kế và đời sống 

của nhiều người lao động, đặc biêt là lao động di cư, mặc dù Chính phủ, chính quyền 

các địa phương, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng, các nhà hảo tâm đã tận tình giúp 

đỡ. Thu nhập bình quân tháng của lao động quý III năm 2021 là 5,2 triệu đồng, giảm 

877 nghìn đồng so với quý trước và giảm 603 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2020. 

Đặc biệt, thu nhập của người lao động trong một số ngành dịch vụ như vận tải, kho 

bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm mạnh nhất67. 

Theo TCTK, quý III/2021, cả nước có hơn 28,2 triệu người từ 15 tuổi trở 

lên chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 như mất việc làm, phải nghỉ 

giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Từ tháng 7 đến giữa 

tháng 9, khoảng 1,3 triệu người lao động rời các tỉnh phía Nam về quê tránh 

dịch. Khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng biện pháp giãn cách từ ngày 1/10, 

khoảng 600.000 người rời thành phố, trong đó 300.000 công nhân, hiện đã ghi 

nhận hơn 140.000 người trở lại68. Những chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe giải 

cứu được các địa phương thuê để đưa người lao động về quê tránh dịch. Từ 

tháng 7 năm 2021, từng đoàn người lao động đã phải gồng gánh về quê, bỏ lại 

sau lưng công việc, ước mơ thay đổi cuộc đời. Những đoàn người trên những 

chiếc xe máy chở ba bốn người, cùng lỉnh kỉnh những đồ dùng thiết yếu lũ lượt 

 
67 https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/10/thong-cao-bao-chi-tinh-hinh-lao-dong-viec-lam-

quy-iii-va-9-thang-nam-2021/ 
68 https://vnexpress.net/nha-may-gap-kho-khi-dua-lao-dong-tro-lai-4375591.html 
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rời khỏi các trung tâm kinh tế phía Nam. Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, làm 

sóng di cư ngược từ các khu đô thị, các trung tâm công nghiệp về khu vực nông 

thôn diễn ra với quy mô lớn như vậy. Người lao động di cư phải trở lại quê 

hương và chuyển đổi việc làm, chuyển đổi sinh kế diễn ra như một giải pháp 

sinh tồn. Theo TCTK số lao động làm công việc tự sản tự tiêu69 quý III năm 

2021 là 5,2 triệu người, tăng gần 1 triệu người so với quý II/2021 và gần 2 triệu 

người so với cùng kỳ năm 2020 và chủ yếu tăng ở khu vực nông thôn. 

Hậu quả kinh tế của đại dịch Covid-19 đã có những tác động sâu sắc đến 

các nhóm xã hội khác nhau, một số nhóm phải gánh chịu những hậu quả nặng 

nề, trong khi những người khác bị ảnh hưởng ít hơn và phục hồi nhanh hơn. Ví 

dụ, các nhóm lao động tay nghề cao, có kỹ năng số, lao động trẻ, việc làm phục 

hồi nhanh hơn, trong khi đó, các nhóm lao động phổ thông, lao động lớn tuổi, 

lao động nữ, lao động pi chính thức đã phải chịu tác động mạnh hơn với sự bất 

ổn, mất thu nhập và thiệt hại nghề nghiệp lâu dài hơn. Trong khi số lượng việc 

làm giản đơn, lao động dây chuyền giảm mạnh thì các công việc trực tuyến, bán 

hành online, giao hàng qua nền tảng số lại tăng lên. 

Những đặc điểm bất thường của thị trường lao động trong đại dịch lần này 

là sự gia tăng nhanh tỷ lệ thất nghiệp tạm thời, người lao động bị giảm giờ làm 

hoặc nghỉ việc mà vẫn duy trì hợp đồng lao động, có một số lượng lớn lao động 

ra khỏi lực lượng lao động (không tham gia hoạt động kinh tế), một số lượng lớn 

lao động chuyển sang hoạt động tự cung tự cấp, sang lao động phi chính thức. 

Trong cuộc khủng khoảng lần này, cả cầu lao động và cung lao động đều giảm. 

Nhu cầu và hành vi tìm kiếm việc làm dường như bị chi phối bởi một số yếu tố 

nổi bật như: (i) nỗi sợ bị lây nhiễm, (ii) dịch vụ việc làm hạn chế hơn, (iii) điều 

kiện đi lại khó khăn và yêu cầu phòng dịch ngặt nghèo, (iv) vấn đề nhà ở và tiếp 

cận các dịch vụ xã hội khác khó khăn, (v) đóng cửa trường học, nhiều phụ 

huynh phải ở nhà trông con. 

Đại dịch Covid-19 đã làm bộc lộ và trầm trọng thêm những vấn đề của 

TTLĐ nước ta, đặc biệt là: 

- Số lượng việc làm và cầu lao động giảm mạnh, đi cùng với sự thay đổi trong 

tổ chức công việc (làm việc từ xa, làm việc online, việc làm linh hoạt, . . . ).     

 
69 Lao động tự sản tự tiêu là lao động trong khu vực nông lâm nghiệp thủy sản sản xuất ra sản phẩm với mục 

đích chủ yếu để cá nhân, gia đình sử dụng (TCTK). 
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- Mất cân đối cung cầu lao động cục bộ tại nhiều địa phương, trong khi điều 

kiện đi lại và các hoạt động dịch vụ việc làm trong kết nối cung cầu bị đình trệ. 

- Các chương trình hỗ trợ việc làm chậm được kích hoạt. Chỉ rất gần đây 

mới sử dụng kết dư quỹ BHTN để hỗ trợ người lao động; vắng bóng các chương 

trình đào tạo lại, đào tạo nâng cao được tổ chức cho người thất nghiệp. Các 

chương trình việc làm công không được kích hoạt để tạo việc làm và thu nhâp 

cho những ngươi mất việc.  

- Chính sách phân phối và phúc lợi xã hội bộc lộ những lỗ hổng về đảm bảo 

thu nhập và an sinh xã hội cho người lao động trong khủng khoảng. Đặc biệt là 

đảm bảo cuộc sống và nhà ở cho người có thu nhập thấp, cho lao động di cư. 

2. Phục hồi lao động việc làm sau làm sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 

Dịch bênh đã từng bước được kiểm soát, cuộc sống dần được khôi phục, 

nền kinh tế cần phải được tiếp tục hoạt động và phát triển. Chính phủ đã ban 

hành Nghị Quyết 128/NQ-CP ngay 11/10/2021 quy định tạm thời về thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu qua dịch Covid-19 với mục tiêu “…tạo điều 

kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống 

sinh hoạt của nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới…”. 

Hiện tại, hầu hết các DN tại các vùng dịch đã hoạt động trở lại, trừ một số 

ngành như du lịch, lưu trú, vận chuyển hành khách, và tại một số địa bàn cụ thể. 

Theo báo cáo của các địa phương và các ban quản lý KCN, nhiều doanh nghiệp 

đang phải chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn hàng, đẩy mạnh SXKD 

để bù lại những khoản chi, khoản lỗ do đóng cửa DN trong mấy tháng vừa qua, 

nhu cầu tuyển dụng lao động của các DN do vậy, đang tăng nhanh từng ngày. 

Theo báo cáo của các hiệp hội DN như Dệt May, da giầy, điện tử, nhiều DN đã 

ký kết các đơn hàng đến hết năm 2021, thậm chí là đến hết quý I năm 2022, cần 

gấp rút ổn định tổ chức sản xuất để hoàn thành kế hoạch. Trong khi đó, báo cáo 

của các địa phương cũng cho thấy nguồn cung lao động đang rất hạn chế và tăng 

chậm và dự báo thiếu hụt cung lao động tại trung tâm công nghiệp, các KCN lên 

đến hàng trăm nghìn người.   

Cuộc khảo sát tác động của đại dịch Covid-19 đến tình hình lao động việc 

làm của DN do VCCI thực hiện tháng 7 năm 2021 đã phát hiện một trong các 

vấn đề lớn nhất của DN cần giải quyết là nguy cơ thiếu hụt lao động. Lao động 

nghỉ việc về quê tránh dịch có khả năng không quay lại do lo ngại dịch bệnh và 
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những khó khăn mà họ đã trải qua. Theo một báo cáo của Manpower vào tháng 

7/2021, có 26,5% số DN ngành sản xuất và chế biến chế tạo dự kiến các hoạt 

động tuyển dụng sẽ trở lại tình trạng trước COVID-19 sau 3-6 tháng. Tương tự, 

khảo sát của VCCI cũng cho thấy 32,6% số DN ngành chế biến chế tạo có kế 

hoạch tăng lao động trong thời gian tới. Có thể thấy nhu cầu tuyển dung lao 

động của các doanh nghiệp một khi đại dịch lắng xuống là rất lớn. 

Khảo sát 300 DN ngành công nghiệp hỗ trợ của Hiệp hội doanh nghiệp thành 

phố Hồ Chí Minh đầu tháng 9 năm 2021 cho thấy chỉ có khoảng 40% người lao 

động muốn quay trở lại làm việc sau khi thành phố mở cửa, trong đó rất nhiều người 

chỉ có ý định quay lại sau tết Nguyên đán70. Theo VietnamWorks, hiện tại công nghệ 

thông tin là ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất71. 

Trong bối cảnh hiện nay, quá trình phục hồi sản xuất của các DN sẽ phải 

đối mặt với những khó khăn mới:  

Thứ nhất, phục hồi sản xuất chậm và khó đạt được 100% quy mô do phải 

đảm bảo các yếu tố an toàn dịch bệnh tại nơi làm việc dẫn đến cầu lao động tăng 

chậm hơn so với khi không có Covid-19. Đại dịch mới tạm qua cơn nguy kịch 

và vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát. Nền kinh tế đang dần ổn định theo 

phương châm chung sống với dịch bệnh và điều này phục thuộc vào nhiều yếu 

tố khác nhau như tốc độ tiêm vắc xin và độ bao phủ của vắc xin, mức độ tuân 

thủ các biện pháp phòng dịch, sự đồng bộ của chính sách, sự phối hợp giữa 

trung ương và địa phương và giữa các địa phương với nhau. 

Thứ hai, thiếu lao động được cung ứng trên thị trường lao động. Nhiều 

người đã về quê vì nghỉ việc dài ngày và gặp nhiều khó khăn không thể trụ lại 

các thành phố và khu công nghiệp; nhiều người đã ra khỏi lực lượng lao động. 

Tại quê nhà, nhiều người có thể đã tìm được những công việc mới hoặc sinh kế 

khác và không sẵn sàng trở lại thành phố, các khu công nghiệp. 

Thứ ba, thiếu hụt các kỹ năng cần thiết. Theo một khảo sát của Ngân hàng 

thế giới, ILO và UNESCO cuối năm 2020, nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ 

thuật bậc trung và bậc cao của ngành dệt may sẽ tăng lên 50% sau đại dịch. Tuy 

nhiên, dịch bệnh đang làm gián đoạn quá trình đào tạo của DN và người lao 

động. Một số nghiên cứu gần đây đã ước tính rằng những điều chỉnh chương 

 
70 https://vnexpress.net/nhieu-nganh-dang-khat-lao-dong-4371402.html 
71 https://laodong.vn/cong-doan/diem-nhung-nganh-nghe-van-dang-khat-nhan-luc-962059.ldo 
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trình và phương pháp đào tạo trong thời gian đại dịch COVID 19 sẽ có tác động 

tiêu cực đến chất lượng nhân lực và thu nhập của người lao động trong tương 

lai. Tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng trên thị trường lao động vốn đã 

xuất hiện từ trước đại dịch và nay càng trở nên trầm trọng hơn. Hiện tại, Lao 

động trình độ cao, lao động có kỹ năng trở lại làm việc nhanh hơn, trong khi lao 

động phổ thông và lao động kỹ năng thấp vẫn chật vật với tìm kiếm việc làm. 

3. Một số khuyến nghị về thích ứng thị trường lao động trong tình hình mới  

Khác với những cuộc khủng khoảng trước đây, Covid-19 đã làm đứt gãy 

chuỗi sản xuất, nhiều ngành hàng bị đình trệ, cung ứng lao động cũng bị đứt 

gãy. Sau làm sóng đại dịch Covid-19 lần thứ tư, với gần 4 tháng hạn chế, đóng 

cửa các hoạt động kinh tế, bây giờ mở cửa trở lại, hơn bao giờ hết, các doanh 

nghiệp đang rất cần lao động và người lao động cũng đang rất cần việc làm. Tuy 

nhiên, quan hệ cung cầu lao động đang ở đỉnh điểm của sự căng thẳng do nhiều 

rào cản về quy định về phòng dịch, điều kiện giao thông đi lại và sự hoạt động 

của các thể chế thị trường lao động. 

Đại dịch Covid-19 đã làm cho thị trường lao động rối loạn, các dòng dịch 

chuyển lao động tự phát thiếu kiểm soát, các hoạt động kết nối cung cầu lao 

động bị gián đoạn, sự phục hồi việc làm không đồng đều, thông tin về thị trường 

lao động thiếu chắc chắn, ... 

Ngoài Covid-19, TTLĐ Việt Nam còn chịu tác động của các xu hướng lớn 

khác như CMCN 4.0 và già hóa dân số. Yêu cầu đổi mới công nghệ, tăng năng 

suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế làm tăng nhanh nhu cầu 

tuyển dụng lao động qua đào tạo, có kỹ năng của các DN. Hơn thế nữa, trong 

bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, nhu cầu kỹ năng cũng thay đổi liên 

tục, rất nhanh và không thể dự báo. Bất cập cung cầu lao động kỹ năng do vậy 

càng trở nên trầm trọng. Diễn đàn kinh tế thế giới ước tính rằng, để đáp ứng nhu 

cầu của thị trường lao động đang thay đổi, 50% lao động hiện đang làm việc sẽ 

cần được đào tạo lại vào năm 2025. Già hóa dân số đã bắt đầu tác động đến 

nguồn cung lao động nước ta. Số người tham gia thị trường lao động tăng thêm 

hàng năm giảm nhanh từ khoảng 1,2 triệu người những năm 1990, xuống 700 

nghìn người vào đầu những năm 2010, và chỉ còn khoảng 400 nghìn người trong 

giai đoạn 2016-2020. Nguồn cung lao động đang giảm dần đó là một thực tế. 
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Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng chất lượng lao động để lấy chất lượng 

bù cho số lượng.    

Trước những yêu cầu của thực tiễn, và để đối phó với các tác động của đại 

dịch, các thể chế TTLĐ cần phải được điều chỉnh một cách nhanh chóng và phù hợp.  

Thứ nhất, Chuyển đổi mô hình quản trị TTLĐ theo hướng an ninh-linh 

hoạt. Việt Nam đã xây dựng được 4 thể chế thị trường lao động cơ bản: Bộ luật 

lao động hiện đại; hệ thống giáo dục nghề nghiệp; hệ thống các trung tâm dịch 

vụ việc làm toàn quốc; chương trình bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, mô hình 

an ninh- linh hoạt đòi hỏi các thể chế thị trường lao động được liên kết để hỗ trợ 

lẫn nhau, hệ thống đào tạo nghề và dịch vụ việc làm công có nhiệm vụ hỗ trợ 

những người mới ra trường và người tìm việc một cách hiệu quả. Các cơ sở đào 

tạo nghề và các trung tâm dịch vụ việc làm cần liên kết một cách trực tiếp hơn 

với các doanh nghiệp và với người lao động để hiểu và phục vụ họ được tốt hơn, 

kể cả khu vực chính thức và phi chính thức. Mô hình an ninh-linh hoạt chỉ có thể 

hoạt động tốt, nếu nó được hỗ trợ bởi sự cam kết mạnh mẽ của các đối tác xã hội 

và dựa trên cơ sở đối thoại xã hội rộng rãi và hiệu quả. Đại dịch cho thấy sự cần 

thiết phải có sự liên hệ và phối hợp chặt chẽ giữa chính sách TTLĐ và chính 

sách ASXH, tầm quan trọng của các lưới an sinh để đảm bảo cho TTLĐ có thể 

hoạt động hiệu quả trong điều kiện khủng khoảng.  

Thứ hai, đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho người lao 

động. Ưu tiên đầu tư vào đào tạo nâng cao kỹ năng và đào tạo lại cho người thất 

nghiệp và người chuyển đổi việc làm đã được công nhận là hoạt động cơ bản để 

hỗ trợ một cách hiệu quả quá trình chuyển đổi việc làm trong quá trình phục hồi 

và đáp ứng những thay đổi về nhu cầu kỹ năng do tự động hóa, số hóa và 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Diễn đàn kinh tế thế giới nhấn mạnh ưu tiên “đào tạo 

đúng/right education, kỹ năng đúng/right skill và công việc đúng/right job”. Hơn 

bao giờ hết, cuộc khủng hoảng hiện tại đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 

trau dồi các kỹ năng cần thiết để tiếp cận các công cụ kỹ thuật số khác nhau, bao 

gồm cả tìm kiếm việc làm và đào tạo trực tuyến.  

Cuộc khủng hoảng đã khẳng định rằng, do các chính sách giãn cách xã hội, 

xu hướng số hóa tăng vọt và yêu cầu đầu tư vào đào tạo số và kỹ năng số, cho 

nên sự tiếp tục phát triển của học tập trực tuyến sẽ mang tính nền tảng. Tùy theo 

các đối tượng khác nhau mà các khóa học sẽ đào tạo các kỹ năng số cơ bản hay 
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kỹ năng số nâng cao cho người lao động. Đặc biệt, nhu cầu cấp bách là đào tạo 

các kiến thức máy tính và CNTT cơ bản cho số đông lao động tay nghề thấp, 

người lớn tuổi để họ có thể đáp ứng được yêu cầu công việc cũng như tìm việc 

làm. Chính phủ Ý thiết lập một trang web tập hợp các khóa học ngắn hạn khác 

nhau có thể giúp các nhà quản lý và nhân viên phát triển các kỹ năng và năng 

lực để làm việc từ xa hiệu quả hơn. Chính phủ Pháp đã triển khai các khóa học 

nghề trực tuyến miễn phí trong thời gian ba tháng, bao gồm chương trình chính 

của các trường dạy nghề và các khóa đào tạo chính để nâng cao trình độ chuyên 

môn. Tại Hà Lan, dạy nghề trực tiếp theo nhóm nhỏ được tổ chức cho những 

sinh viên không có đủ tài nguyên kỹ thuật số. Chính phủ và doanh nghiệp sẽ cần 

tạo ra các cơ chế mới để giúp những người lao động mà công việc của họ đang 

gặp rủi ro để chuyển sang các ngành nghề mà nhu cầu tuyển dụng lao động vượt 

xa cung lao động bằng cách giúp họ nhanh chóng học được các kỹ năng cần 

thiết để thực hiện công việc mới.  

Thứ ba, cải cách hệ thống dịch vụ việc làm công thông qua ứng dụng mạnh 

mẽ CNTT và số hóa. Ở Ireland, Bộ Việc làm và An sinh Xã hội đã tạo ra một 

trang web để kết nối những người lao động bị mất việc do đóng cửa doanh 

nghiệp với các công việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, khoa học đời 

sống, cơ sở hạ tầng và CNTT. Cơ quan dịch vụ việc làm công (PES) của 

Lithuania hợp tác với các nhà cung cấp khóa học trực tuyến mở (MOOC) để 

cung cấp các khóa học miễn phí cho người lớn thất nghiệp trong mùa hè và mùa 

thu năm 2020. Sáng kiến này đã thu hút hàng nghìn người lớn thất nghiệp tham 

gia học trực tuyến. PES ở Brussels đã phát triển một chiến dịch mạnh mẽ trên 

trang web của mình, sử dụng bản tin của mình để quảng cáo các đề xuất đào tạo 

(đặc biệt là các kỹ năng kỹ thuật số cơ bản và đào tạo ngoại ngữ) và khuyến 

khích người lớn sử dụng.  

Thứ tư, tăng cường chính sách và chương trình bảo vệ thu nhập đối với các 

nhóm lao động yếu thế. Cần thực hiện các chương trình bảo vệ thu nhập đáp ứng 

tốt hơn với các tình huống thay đổi của dịch bệnh, thúc đẩy an toàn và sức khỏe 

nghề nghiệp đầy đủ ở tất cả các nơi làm việc để đảm bảo trở lại làm việc an 

toàn; tăng cường an sinh xã hội cho những người lao động ít được an sinh nhất 

như lao động “làm công việc chia sẽ” và người làm việc phi chính thức. Đã đến 

lúc cần xem lại các chính sách phân phối, đảm bảo những người yếu thế, lao 

động phổ thông, lao động tay nghề thấp, người làm các công việc lương thấp 
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không bị thiệt thòi trong thụ hưởng các thành quả của tăng trưởng. Đại dịch cho 

thấy tầm quan trọng và đặt ra yêu cầu tăng cường cung cấp các dịch vụ xã hội cơ 

bản về giáo dục, về y tế, về nhà ở, nhà trẻ mẫu giáo, đặc biệt là đối với lao động 

di cư, lao động phi chính thức.  

Thứ năm, tăng cường đối thoại xã hội và thỏa ước lao động tập thể. Đại 

dịch cho thấy vai trò và tiếng của công đoàn là rất quan trọng trong đề xuất và 

thưc hiện các giải pháp việc làm, duy việc làm, đảm bảo điều kiện sống, nhà ở 

cho người lao động trong thời gian dịch bệnh bùng phát và thực hiện giãn cách 

xã hội. 

Thứ sáu, đại dịch Covid-19 đặt ra yêu cầu cần có chính sách /biện pháp 

quản lý rủi ro đối với TTLĐ. Việc kích hoạt kip thời các chính sách việc làm 

công, các gói cứu trợ đột xuất cho người lao động, các chương trình đào tạo 

ngắn hạn trực tuyến mở cho lao động tạm thời nghỉ việc, … sẽ giúp người lao 

động ổn định cuộc sống, tận dụng thời gian nghỉ việc để nâng cao trình độ tay 

nghề, kỹ năng. Để đạt được mục tiêu này điều cấp bách là cần kết nối cơ sở dữ 

liệu về quản lý dân cư với cơ sở dữ liệu về BHXH, ASXH và dữ liệu về TTLĐ. 

*** 

Kinh nghiệm của các nước đang phát triển về hỗ trợ DN và người lao động 

vượt qua đại dịch COVID 19 là các chính sách cần giúp người lao động sớm vượt 

qua những khó khăn trước mắt và quan trọng hơn là củng cố cho họ niềm tin vào 

tương lai, giúp họ tự học để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng. Để ổn định 

cầu lao động và duy trì hoạt động kinh doanh, các nước đang phát triển ưu tiên hỗ trợ 

thanh khoản cho các DN và thực hiện điều chỉnh các quy định về lao động. Trong số 

các loại chính sách thanh khoản, phổ biến nhất là miễn giảm thuế, bảo lãnh tín dụng 

và phương tiện thanh toán các khoản vay. Về quy định lao động, các nước hỗ trợ 

việc tăng cường tính linh hoạt trong công việc bằng cách cho phép làm việc từ xa, 

luân chuyển công việc, rút ngắn thời gian làm việc hoặc sắp xếp công việc linh hoạt 

khác. Các nước cũng đã thực hiện các thay đổi về chính sách hỗ trợ và đãi ngộ đối 

với người lao động. Các biện pháp mới hỗ trợ doanh nhân và doanh nghiệp cũng 

được nhiều nước triển khai. 

Những khó khăn hiện nay đang vượt quá những gì mà DN và người lao 

động có thể làm. Chính phủ đã triển khai hàng loạt các giải pháp chính sách, gói 

hỗ trợ DN và người lao động. DN và người lao động và các tổ chức của họ cần 
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thay đổi để thích nghi với môi trường “bình thường mới”, sống chung với 

COVID. DN cần đẩy mạnh chuyển đổi số, thay đổi cách thức tổ chức sản xuất, 

tự động hóa, số hóa, người lao động cần thích nghi với các hình thức việc làm 

mới và yêu cầu kỹ năng mới, còn các chính sách cần tăng cường mức độ hỗ trợ, 

độ bao phủ và tính kịp thời. 
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG,  

BAO PHỦ BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO 

 NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 

 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM 
  

Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
 

1. Vị trí, vai trò chính sách BHXH trong hệ thống chính sách an sinh 

xã hội quốc gia 

Ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa 

XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, đều 

đã khẳng định quan điểm:   

- BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, 

công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát 

triển bền vững đất nước. 

- Thực hiện tốt chính sách BHXH là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là 

trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.  

Nghị quyết đã đặt ra mục tiêu từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ 

bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; đồng thời đề ra 

các nhiệm vụ và giải pháp hữu hiệu để đạt được các mục tiêu theo từng giai 

đoạn, lộ trình để tất cả các tầng lớp Nhân dân được hưởng các chính sách nhân 

văn ưu việt này. 

2. Kết quả thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW từ năm 2018 

đến nay 

2.1. Số người tham gia BHXH bắt buộc 

Trong những năm qua, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng bình 

quân hàng năm khoảng từ 8% đến 11%, sau khi trừ đi số người giảm do nghỉ 

việc, bỏ việc, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưởng lương hưu thì tăng 

khoảng 5% cụ thể: 

Năm 2018, số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 14.455.069 người, 

chiếm 29,8% lực lượng lao động trong độ tuổi 
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Năm 2019, số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 15.204.036 người, 

tăng 748.967 người, tương ứng tăng 5,2% so với năm 2018, chiếm 31,05% lực 

lượng lao động trong độ tuổi. 

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, số người tham gia BHXH bắt 

buộc bắt buộc là 15.064.251 triệu người, giảm trên 139 ngàn người so với năm 

2019. Chiếm 31,12% lực lượng lao động trong độ tuổi. 

Năm 2021, ước số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,2 triệu người, tăng 

khoảng 200 nghìn người so với năm 2020. 

2.2. Số người tham gia BHXH tự nguyện  

Trước năm 2019, hàng năm bình quân số người tham gia BHXH tự nguyện 

tăng khoảng từ 20% đến 30% so với năm trước.  

Năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 558 ngàn người, 

gấp 02 lần so với năm 2018, bằng cả 11 năm trước cộng lại; năm 2020 số người 

tham gia BHXH tự nguyện đạt gần 1.125 ngàn người, gấp đôi so với số tham gia 

năm 2019 và bằng khoảng 12 năm trước cộng lại, đạt 2,28% lực lượng lao động 

trong độ tuổi lao động, vượt chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tốc độ tăng số người tham 

gia BHXH tự nguyện có xu hướng chậm lại. Ước đến hết năm 2021, số người tham 

gia BHXH tự nguyện 1.350.000 người, chỉ tăng 20 % so với năm 2020.  

3. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong công tác phát triển đối tượng 

tham gia BHXH  

3.1. Thuận lợi: 

- Luật BHXH năm 2014 quy định, cơ quan BHXH được cơ quan đăng ký 

doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy chứng nhận hoạt động hoặc giấy phép hoạt động 

gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động, giấy 

chứng nhận hoạt động hoặc quyết định thành lập để thực hiện đăng ký lao động 

tham gia BHXH, BHYT đối với doanh nghiệp, tổ chức thành lập mới; định kỳ 

06 tháng được cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cung cấp 

thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa bàn; thực hiện trao 

đổi, chia sẻ dữ liệu với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng Cục thuế. 

- Luật BHXH năm 2014, Nghị định số 21/2016/NĐ-CP đã quy định cơ 

quan BHXH có chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN 
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tạo công cụ pháp lý cho Ngành tổ chức thực hiện công tác thu, phát triển đối 

tượng một cách hiệu quả. 

- Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã bổ sung hành vi gian lận BHXH, BHYT, 

BHTN, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN là tội phạm hình sự, là chế tài mạnh 

nhất đảm bảo tính răn đe, trừng phạt. 

- Luật BHXH đã sửa đổi quy định về trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện; 

đa dạng phương thức đóng, nới rộng khoảng thời gian đóng; quy định mức thu 

nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện phù hợp hơn; người tham gia BHXH tự 

nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng. 

3.2. Một số khó khăn, vướng mắc 

3.2.1. Phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 

a) Về cơ chế chính sách 

- Theo quy định của Luật BHXH thì lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng có thể đăng ký tham gia trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc thông 

qua doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài, hoặc có thể truy đóng cho cơ quan BHXH khi về nước gây khó 

khăn trong công tác đôn đốc, quản lý người tham gia; 

- Quy định đối tượng tham gia BHXH, BHYT gắn với hợp đồng lao động 

(HĐLĐ), dẫn đến đơn vị, doanh nghiệp lách luật, thỏa thuận không giao kết 

HĐLĐ để trốn đóng BHXH, BHYT;  

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không 

hưởng tiền lương, chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia 

BHXH bắt buộc nên đối tượng này không quan tâm đóng BHXH, BHYT bắt 

buộc cho người lao động làm thuê, mướn cho họ;  

- Có nhiều doanh nghiệp giao kết HĐLĐ với người lao động có thời hạn từ 

đủ 01 tháng trở lên (thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc) mà thỏa thuận 

làm việc không trọn thời gian và tiền lương ghi trong HĐLĐ thấp hơn mức 

lương tối thiểu vùng;   

- Chưa quy định rõ khoản phụ cấp, khoản bổ sung nào phải tính đóng 

BHXH và tương quan giữa mức lương và các khoản thu nhập khác (bằng bao 

nhiêu % tổng thu nhập, các khoản phụ cấp, phúc lợi khác). Nhiều doanh nghiệp 

tăng các khoản phụ cấp khác, các khoản bổ sung, không ghi vào HĐLĐ để 
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không phải đóng BHXH, BHTN; 

- Việc thực hiện Điều 216 Bộ luật Hình sự về tội trốn đóng BHXH, BHYT 

và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao còn nhiều vướng mắc72. 

- Cơ chế để tổ chức Công đoàn khởi kiện đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng 

BHXH, BHYT cần phải có ủy quyền của người lao động cho tổ chức công đoàn 

của đơn vị, doanh nghiệp, dẫn đến không thực hiện được73. 

- Cơ quan BHXH chưa được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về 

lĩnh vực chi trả, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN nên việc phát hiện 

trường hợp lạm dụng các quỹ còn hạn chế. 

b) Công tác phối hợp 

- Sự quan tâm vào cuộc của chính quyền các cấp, các ngành tại một số địa 

phương còn hạn chế, chưa quyết liệt. Cá biệt, có nhiều địa phương coi việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT là nhiệm vụ riêng của ngành BHXH. 

- Chưa có số liệu, dữ liệu cập nhật về tình hình sử dụng lao động của cơ 

quan quản lý nhà nước về lao động (theo quy định thì hàng quý, 06 tháng doanh 

nghiệp phải có trách nhiệm khai trình lao động với cơ quan quản lý nhà nước về 

lao động địa phương).  

- Trong quá trình triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với 

các Bộ, ngành và cơ quan liên quan theo quy định tại Nghị định số 43/2021/NĐ-

CP ngày 31/3/2021 quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm74 có nơi phối hợp 

 
72 Bộ luật hình sự (sửa đổi) năm 2015 đã bổ sung tội danh trốn đóng BHXH, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018; 

theo đó, đối với tội danh trốn đóng BHXH ngoài việc bị phạt tiền, có thể bị phạt tù đến 7 năm. Căn cứ quy định 

tại khoản 11, Điều 2 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng 

dẫn “ Gian dối để không đóng đầy đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Khoản 1 Điều 126 của Bộ 

Luật hình sự là trường hợp cố ý không kê khai hoặc kê khai không đúng thực tế việc đóng BHXH, BHYT, 

BHTN với cơ quan có thẩm quyền”, song Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP chưa hướng dẫn cụ thể về “thủ 

đoạn khác” nên khi xác định hành vi “chậm đóng”, “không đóng”, “đóng không đầy đủ” BHXH, BHYT, BHTN 

mà không thỏa mãn dấu hiệu “gian dối” và “thủ đoạn khác” thì cơ quan điều tra không thụ lý hồ sơ nên cơ quan 

BHXH chưa đủ căn cứ để xử phạt VPHC đối với các hành vi này do đó ảnh hưởng đến việc hoàn thiện, lập hồ sơ 

kiến nghị khởi tố tội trốn đóng BHXH (quy định dấu hiệu bắt buốc để xử lý hình sự là xử phạt vi phạm hành 

chính về hành phi trốn đóng mà còn vi phạm”. 
73 Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Luật BHXH năm 2014 thì tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện ra 

Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 

động, tập thể người lao động theo quy định tại khoản 8 Điều 10 của Luật công đoàn. Tuy nhiên, đến nay chưa 

khởi kiện được vụ việc nào. Nguyên nhân là do, tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp không dám khởi kiện chủ 

doanh nghiệp, còn tổ chức công đoàn cấp trên muốn khởi kiện được phải có ủy quyền của người lao động, đại 

diện tập thể người lao động dẫn đến chưa thực hiện được nội dung này theo quy định của Luật. 
74 Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Tổng cục Thuế để trao đổi, đối soát dữ liệu tự động 2 chiều qua trục NGSP; kết 

nối, trao đổi thông tin với Bộ Tư pháp trên hệ thống thông tin quản lý hộ dịnh qua trục dữ liệu quốc gia (NGSP);  

với Bộ LĐTBXH chia sẻ, kết nối với dữ liệu về lao động, việc làm; với Bộ Y tế xây dựng Quy chế phố hợp kết 
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chưa chặt chẽ, chưa tốt. 

c) Về tổ chức thực hiện 

- Nguồn nhân lực của cơ quan BHXH hạn chế về số lượng, thời gian tới tiếp 

tục tinh giảm biên chế nên sẽ hết sức khó khăn trong việc khai thác hết đối tượng 

phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, đặc biệt trong các doanh nghiệp nhỏ75;  

- Ý thức chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHTN của chủ sử dụng 

lao động còn chưa nghiêm; thiếu quan tâm đến quyền lợi của người lao động; 

- Người lao động chưa hiểu đầy đủ quyền, trách nhiệm của mình trong việc 

tham gia, đóng BHXH, BHTN; 

- Số người hưởng BHXH một lần còn lớn (trung bình hàng năm chiếm 

khoảng 40% so với số người mới tham gia BHXH bắt buộc). 

3.2.2. Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 

a) Về cơ chế chính sách 

- Quy định về điều kiện thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu 

dài, về thời gian đóng để được hưởng lương hưu tối thiểu là 20 năm và điều kiện 

về tuổi đời từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ, dẫn đến 

một bộ phận người dân chỉ quan tâm đến trước mắt, chưa quan tâm đến việc tích 

tũy khi về già để tham gia BHXH tự nguyện. 

- Nhà nước hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện còn 

thấp, thiếu linh hoạt chưa khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện. 

- Chính sách BHXH tự nguyện chỉ bao gồm chế độ hưu trí và tử tuất, chưa 

quy định các chế độ khác như BHXH bắt buộc có thêm cả chế độ ốm đau, thai 

sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dẫn đến người nông dân và lao động 

phi chính thức, không có nhiều lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện và còn so 

sánh với chính sách về BHXH bắt buộc. 

- Việc thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 theo quy định mới 

cũng là nguyên nhân khiến người dân do dự khi quyết định tham gia. 

- Chính sách trợ cấp người cao tuổi dần hoàn thiện theo hướng nâng mức 

 
nối, liên thông chia sẻ dữ liệu Hộ gia đình tham gia BHYT và dữ liệu giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT; 

chia sẻ, khai thác thông tin căn cước công dân tử CSDL quốc gia về dân cư với Bộ Công an… 
75 Hiện nay, số lượng viên chức bố trí làm công tác thu là hơn 5.000 người, với khối lượng công việc rất lớn: quản lý 

15,05 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, trên 13,3 triệu người tham gia BHTN, trên 87,9 triệu người tham gia 

BHYT, trên 1,1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện. 
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trợ cấp và giảm điều kiện về tuổi hưởng làm giảm động cơ tham gia BHXH tự 

nguyện của người dân. 

- Chưa có gói BHXH tự nguyện linh hoạt để người tham gia lựa chọn phù 

hợp với điều kiện kinh tế của người tham gia.  

b) Về tổ chức thực hiện 

- Yêu cầu phải mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện ngày càng cao, 

trong khi biên chế lại giảm, do đó Ngành rất thiếu nhân lực. 

- Thu nhập của đa số người dân còn thấp, không thường xuyên, thiếu ổn định; 

Thói quen của nhiều người dân là quan tâm đến lợi ích trước mắt, chưa tính đến 

các yếu tố lâu dài; chưa có thói quen tham gia các hình thức bảo hiểm như 

BHXH, BHYT của Nhà nước.  

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tuyên truyền, vận động trực 

tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện bị hạn chế. 

4. Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững, bao phủ BHXH theo 

Nghị quyết số 28-NQ/TW 

4.1. Về cơ chế, chính sách 

4.1.1. Đối với BHXH bắt buộc 

- Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH giao cho doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, 

dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm 

lập hồ sơ, thu tiền đóng BHXH của người lao động để đăng ký tham gia với cơ 

quan BHXH và đóng tiền vào Quỹ BHXH. 

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung đồng bộ quy định của pháp luật về đối tượng 

tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 

(Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật BHYT); bổ sung đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN bắt buộc không gắn với HĐLĐ, hoặc quy định loại hợp đồng có 

tính chất tương tự như HĐLĐ thì cũng phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN. 

- Đề xuất sớm mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Đối với các 

nhóm chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp; người quản lý điều 

hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ 

linh hoạt. 

- Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH quy định cụ thể về thực hiện thu BHXH bắt 
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buộc đối với người lao động làm việc không trọn thời gian. 

- Khi sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và tiền 

lương đề xuất quy định: 

+ Danh mục cụ thể các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác làm 

căn cứ tính đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc. 

+ Hoặc quy định cụ thể tỷ lệ định mức bình quân tiền lương tối thiểu 

phải từ 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương 

của người lao động. 

- Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH một số điều kiện để hạn chế số người 

hưởng BHXH một lần. 

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật tại Điều 216 Bộ luật Hình 

sự để làm rõ “thủ đoạn khác” là những hành vi nào nhằm tạo điều kiện cho cơ 

quan BHXH trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Đề nghị có giải pháp tháo gỡ để tổ chức công đoàn có thể khởi kiện được 

hành vi vi phạm pháp luật về BHXH ra Tòa, nhất là hành vi vi phạm về trốn 

đóng, chậm đóng BHXH để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

- Đề nghị cơ quan BHXH được giao bổ sung thêm chức năng thanh tra 

chuyên ngành về lĩnh vực chi trả, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN. 

4.1.2. Đối với BHXH tự nguyện 

- Điều chỉnh giảm điều kiện thời gian đóng BHXH tự nguyện tối thiểu để 

được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm và tiến tới xuống còn 10 năm. 

- Cần bố trí kinh phí để có lộ trình tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước 

cho người tham gia BHXH tự nguyện (tăng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% đối với 

người thuộc hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với ngưởi hộ cận nghèo; từ 10% lên 

20% đối với đối tượng còn lại). 

- Cần khuyến khích và có quy định linh hoạt hơn về mức hỗ trợ tối thiểu để 

các địa phương có cơ chế để hỗ trợ thêm một phần mức đóng BHXH tự nguyện, 

BHYT ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. 

- Sửa đổi, khắc phục các bất hợp lý về chế độ bảo hiểm hưu trí hiện nay theo 

hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng hưu trí, chặt chẽ hơn trong quy định 

hưởng BHXH một lần để bảo đảm cân đối tài chính quỹ BHXH trong dài hạn. 
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- Quy định các gói BHXH tự nguyện linh hoạt, với mức đóng, mức hưởng 

phù hợp. 

4.2. Tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ngành. 

- Đề nghị các Bộ, ngành: 

 Chủ động chia sẻ dữ liệu với cơ quan BHXH theo quy định tại Nghị định số 

43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm 

theo chức năng, nhiệm vụ. 

Tiếp tục tăng cường phối hợp chỉ đạo các Sở, ngành địa phương tuyên 

truyền chính sách pháp luật về BHXH để đơn vị, doanh nghiệp, người dân biết 

và tự giác tham gia. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

Thường xuyên quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải 

pháp về thu, phát triển người tham gia, phối hợp trong công tác thanh tra kiểm 

tra, tuyên truyền chính sách về BHXH.  

Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

tới cấp xã. Phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời gắn trách nhiệm thực hiện cho 

từng thành viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH hằng năm, trích 

ngân sách hoặc huy động từ các nguồn lực khác hỗ trợ thêm kinh phí đóng 

BHXH tự nguyện, BHYT cho người dân, nhất là người nghèo, cận nghèo, người 

dân tộc thiểu số, người mới thoát nghèo, nông thôn mới, học sinh, sinh viên. 

Rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc 

sau khi dịch bệnh được kiểm soát, nhằm có đủ nguồn cung lao động cho doanh 

nghiệp, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. 

4.3. Về tổ chức thực hiện 

- Cải cách thủ tục hành chính: Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người 

dân; tiếp tục mở rộng cung cấp các DVC trực tuyến mức độ 4 của ngành; tích 

hợp, cung cấp thêm các DVC của Ngành trên Cổng DVC Quốc gia; đa dạng hóa 

các hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính. 
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- Ứng dụng công nghệ thông tin: Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ 

thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH; đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia 

về bảo hiểm; hoàn thiện cơ sở dữ liệu để liên thông, chia sẻ với các Bộ, ngành; 

hoàn thiện, bổ sung các tính năng, tiện ích, dịch vụ trên ứng dụng VssID- 

BHXH số; nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ; nghiên cứu, triển khai các nền 

tảng, giải pháp kỹ thuật mới phục vụ chuyển đổi số cho ngành BHXH Việt 

Nam; nhất là việc xây dựng hệ thống phân tích xử lý dữ liệu lớn (big Data), áp 

dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của Ngành nhằm phục vụ tốt nhất 

quyền lợi đơn vị, doanh nghiệp. 

- Con người và nguồn lực: Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ 

chức bộ máy, bố trí lại, cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm, chuyên môn 

nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng hiện đại, chuyên 

nghiệp nhằm tăng năng suất lao động, lấy chất lượng bù đắp cho số nhân lực 

thiếu hụt, không phải tăng biên chế. 

- Công tác truyền thông: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đa 

dạng, bằng nhiều hình thức phù hợp với nhóm đối tượng tiềm năng về ý nghĩa, 

tầm quan trọng, các lợi ích, ưu điểm, các hành vi vi phạm, xử lý vi phạm, hậu 

quả của việc trốn đóng, chậm đóng BHXH đến doanh nghiệp, người lao động và 

người dân. Chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền 

thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng internet đảm bảo người dân có 

thể tiếp cận tốt nhất với mọi thông tin về chính sách BHXH. 

- Công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHTN: 

Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng và triển khai 

các giải pháp phát triển người tham gia theo nhóm đối tượng tiềm năng nhằm 

hoàn thành chỉ tiêu bao phủ được giao. 

Tiếp tục tổ chức rà soát, điều tra dữ liệu người lao động, cá nhân quyết toán 

thuế thu nhập cá nhân do cơ quan Thuế cung cấp để thực hiện đồng bộ các giải 

pháp (gửi thông báo, tổ chức làm việc với đơn vị, thanh tra xử lý, hoặc đề xuất xử 

lý vi phạm…) khai thác, phát triển triệt để đối tượng, người tham gia BHXH.  

 Tổ chức mạng lưới đại lý thu, điểm thu đa dạng, rộng khắp đến từng thôn, 

bản, tổ dân phố; triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động phù hợp với 

tính chất nghề nghiệp, công việc, đặc điểm vùng, miền nhằm phát triển nhanh 

người tham gia BHXH tự nguyện. 
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 - Công tác thanh tra, kiểm tra:  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật 

về BHXH, BHYT; kết hợp thanh tra, kiểm tra trực tiếp và theo hình thức điện tử 

(khai thác cơ sở dữ liệu của ngành) phù hợp với tình hình mới; kiểm tra đột xuất 

đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng kéo dài để kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ BHXH, BHYT với số lao 

động lớn, thời gian kéo dài. 
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NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÓ KỸ NĂNG 

CAO TRONG BỐI CẢNH THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ 4.0 

 

    TS Trương Anh Dũng 

    Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp  

 

1. Nhận diện, bối cảnh xu hướng và sự sẵn sàng của lực lượng lao động 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cùng với sự tác động cộng hưởng của đại dịch 

Covid-19 đã và tiếp tục tạo ra những gián đoạn kép cho nền kinh tế toàn cầu, ảnh 

hưởng lớn đến quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa, qua đó tác động làm thay 

đổi mạnh mẽ thế giới việc làm, thị trường lao động và người lao động. Với xu 

hướng kinh tế chia sẻ giữa các nền kinh tế, Việt Nam hiện đang hội nhập quốc tế 

ngày càng sâu rộng, nên thị trường lao động và người lao động Việt Nam cũng 

không đứng ngoài những ảnh hưởng, tác động đó. Thậm chí, do Việt Nam là 

một nước đang phát triển, rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh tế hiện chủ yếu là 

thâm dụng lao động giá rẻ, lao động khu vực phi chính thức rất cao nên sẽ chịu 

tác động nặng nề hơn trong xu thế ra đời và biến mất của nhiều ngành/nghề và 

công việc do số hóa, tự động hóa, chuyên môn hóa và toàn cầu hóa sản xuất của 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

(i) Bối cảnh quốc tế 

 Cuộc suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19, mặc dù không phải là một 

cuộc suy thoái kinh điển, nhưng có điểm chung so với 8 cuộc suy thoái kinh tế lớn 

kể từ cuộc đại khủng hoảng 1929-1933 chính là mức độ sụt giảm nhanh của GDP, 

lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, thị trường lao động và việc làm bị tác động 

và phân hóa mạnh mẽ. Thậm chí, Cục thống kê lao động Mỹ từng dự báo tỷ lệ thất 

nghiệp có thể lên tới 19,4% - mức cao nhất trong lịch sử cận đại.  

Ở phạm vi toàn cầu, báo cáo mới đây của Diễn đàn kinh tế thế giới cho 

thấy dưới tác động cộng hưởng của đại dịch Covid-19 và cách mạng công 

nghiệp 4.0, trong 5 năm tới trên 80% doanh nghiệp gia tăng làm việc từ xa và 

chuyển sang số hóa nhanh chóng các quy trình làm việc; tỷ lệ tự động hóa lên 

tới 50%, và 1 tỷ lệ tương ứng người lao động cần được đào tạo lại, bổ sung 

những kỹ năng mới để phù hợp với yêu cầu công việc. Trong 10-15 năm tới 

khoảng 1/3 công việc hiện tại sẽ thay đổi do tác động của công nghệ thông tin, 
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robot, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo; khoảng 40% lao động toàn cầu sẽ không 

có kỹ năng phù hợp với công việc của họ. Do khoảng cách ngày càng tăng giữa 

các kỹ năng của lực lượng lao động toàn cầu hiện tại và các kỹ năng mà các 

doanh nghiệp cần để thích ứng với thay đổi công nghệ và thị trường, 6% GDP 

của thế giới, tương đương 5 nghìn tỷ USD, bị mất mỗi năm. 

Tuy nhiên nhiều ngành nghề mới cũng sẽ xuất hiện, đặc biệt là các ngành 

nghề phục vụ cho nên kinh tế xanh, kinh tế số. Thực tế các cuộc cách mạng công 

nghiệp lần trước đều làm gia tăng vị trí việc làm. 

Số liệu dự báo thì có thể khác nhau, nhưng chắc chắn thị trường lao động 

và việc làm ngày càng phân hóa theo hai nhóm kỹ năng thấp/lương thấp và kỹ 

năng cao/lương cao. Nhu cầu lao động có kỹ năng cao tăng trong khi nhu cầu 

đối với người lao động ít được đào tạo và kỹ năng thấp giảm. Nó không chỉ đe 

dọa tới việc làm của những lao động trình độ thấp mà ngay cả lao động có kỹ 

năng bậc trung cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu họ không trang bị các kiến thức mới, 

kỹ năng sáng tạo cho nền kinh tế số. 

Từ đó, báo cáo trên kêu gọi các Chính phủ ưu tiên nguồn lực và hành động 

quyết liệt để nâng cao kỹ năng nghề trong các kế hoạch khôi phục quốc gia sau 

đại dịch COVID-19, bởi 79% doanh nghiệp hiện nay không có khả năng ngân 

sách cho nhiệm vụ này. Trong khi việc đầu tư quy mô rộng vào đào tạo nâng cao 

kỹ năng có tiềm năng thúc đẩy GDP tăng thêm 0,5-2%, thậm chí nhiều quốc gia 

và tổ chức quốc tế coi kỹ năng là đơn vị tiền tệ mới trong thế kỷ 21 bởi nó đem 

lại năng lực cạnh tranh tốt hơn, năng suất lao động cao hơn và cho cuộc sống tốt 

đẹp hơn. 

 (ii) Hiện trạng Việt Nam 

- Một số chính sách trung tâm và chương trình quan trọng thời gian qua:  

Từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị về tăng cường năng lực 

tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đến nay Việt Nam đã ban hành 

nhiều văn bản liên quan đến chủ đề này. Riêng về vấn đề lao động, mới đây Thủ 

tướng đã ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp 

phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong 

tình hình mới. Đồng thời bạn hành quyết định của Thủ tướng về Chương trình 

hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 và Chương trình “Đào tạo, 

đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng 
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công nghiệp lần thứ tư” với mục tiêu Tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với 

nhu cầu thị trường; Tạo việc làm tốt hơn cho người lao động; Xây dựng mô hình 

đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực ở các trình độ giáo dục nghề nghiệp để có 

kiến thức, kỹ năng phù hợp, có thể tiếp thu, làm chủ, khai thác, vận hành hiệu 

quả những tiến bộ công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp; gắn kết, đáp 

ứng nhu cầu của doanh nghiệp về nhân lực; góp phần nâng cao năng suất lao 

động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư 

FDI mới dịch chuyển vào Việt Nam. 

Các chính sách nêu trên đã tác động: (1) Nâng cao nhận thức của toàn xã 

hội nhất là cơ quan quản lý nhà nước để có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, chú trọng phát triển kỹ năng cho người lao động thích ứng cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư; (2) Tập trung, huy động hiệu quả các nguồn lực cho đào 

tạo thích ứng cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (3) Tăng cường phối hợp chặt 

chẽ giữa các bên nhà nước – nhà trường- doanh nghiệp trong đào tạo 

- Về cơ cấu dân số và nguồn nhân lực 

Việt Nam đang có lợi thế cơ cấu dân số vàng với 55 triệu lao động, nhưng 

điểm nghẽn lại chính là chất lượng nguồn nhân lực bởi tỷ lệ lao động qua đào có 

bằng cấp, chứng chỉ mới đạt 24,6%, chỉ số kỹ năng và chất lượng đào tạo nghề 

tuy tăng ấn tượng nhưng vẫn ở mức 97/140 còn ở khoảng cách xa so với các 

nước Đông Bắc Á và ASEAN. Tỷ lệ người lao động được đào tạo trình độ đại 

học trở lên nhưng lại làm những vị trí công việc chỉ yêu cầu trình độ cao đẳng 

trở xuống tăng nhanh trong 10 năm qua đã tăng từ 12% lên 25%. Đây là một 

trong những nguyên nhân dẫn tới năng suất lao động của chúng ta vẫn rất thấp, 

dù tăng trưởng kinh tế khá cao trong hai thập kỷ rưỡi qua. Chúng ta sẽ hết cơ hội 

(hay nói cách khác là HẾT GIỜ) để tranh thủ thời cơ dân số vàng và bắt kịp với 

các nền kinh tế mới nổi trong khu vực nếu không tăng tốc phát triển nhân lực có 

kỹ năng, nhất là nhân lực có tay nghề cao nhằm góp phần nâng cao năng suất lao 

động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, nhất là trong bối cảnh do ảnh hưởng 

của dịch bệnh COVID-19, xu hướng tự động hóa, điện tử hóa, số hóa, tác động 

của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. 

 Bốn đợt dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam vừa qua đã gây sức ép nặng nề 

về mọi mặt cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và cho thị trường lao động nói 

riêng. Tổng cục Thống kê cho biết, quý III/2021 cả nước có hơn 28,2 triệu người 
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từ 15 tuổi trở lên chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 khiến họ bị mất 

việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập; tỷ lệ 

tham gia lực lượng lao động quý III/2021 thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Từ 

tháng 7 đến giữa tháng 9 vừa qua có tới 1,3 triệu người rời khỏi các thành phố 

lớn về quê.  

 Các kịch bản phục hồi và số liệu dự báo thì có thể khác nhau, nhưng chắc 

chắn khi nối lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì nhu cầu lao 

động có kỹ năng cao tăng trong khi nhu cầu đối với người lao động ít được đào 

tạo và kỹ năng thấp giảm, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung lao động, thậm chí đứt 

gãy chuỗi cung ứng lao động có kỹ năng nghề sẽ hiện hữu nếu như chậm tiến độ 

bao phủ vắc-xin, các cơ sở đào tạo chưa được mở cửa trở lại. Nhu cầu tuyển 

dụng của thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh là 21% đại học, 66% giáo 

dục nghề nghiệp, 13% chưa qua đào tạo. 

 Trong khi đó, 1 nghiên cứu mới đây của ManPowerGroup và Viện 

Khoa học lao động Việt Nam cho thấy, 94% doanh nghiệp FDI sẽ ứng dụng công 

nghệ mới trong 3 năm tới, VCCI thì đưa ra con số 48% lao động cần đào tạo lại 

trong khi 53% doanh nghiệp trong nước không dự báo được kỹ năng tương lai cho lđ 

của mình. Khảo sát của ADB cho thấy 68% số cơ sở đào tạo ở Việt Nam chưa sẵn 

sàng với những thay đổi do Covid-19 và cách mạng công nghiệp 4.0 đem tới. 

- Chuyển hướng đào tạo để đáp ứng nhu cầu lao động cách mạng công nghiệp 4.0. 

 Trong bối cảnh chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nêu trên, với mục tiêu để có 

được nguồn nhân lưc đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, kịp thời cung cấp kiến 

thức, kỹ năng cho người lao động tiếp cận với công nghệ mới, đón đầu những công 

việc mới, hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã chủ động:  

 (1) Xây dựng chương trình Đào tạo theo chuẩn đầu ra đã có những chuẩn kiến 

thức, kỹ năng, công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trước mắt đang cập 

nhật những kỹ năng 4.0 trong khoảng 50-60 nhóm ngành, nghề được tổ chức thi kỹ 

năng ở khu vực ASEAN và thế giới.  

 (2) Tiếp nhận chuyển giao 34 chương trình từ nước ngoài Đào tạo chất 

lượng cao, trong đó có các nghề trong lĩnh vực cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

như cơ điện tử, điện tử công nghiệp, quản trị mạng máy tính, công nghệ sinh học…  

 (3) Chuẩn bị triển khai đào tạo các ngành nghề mới và các kỹ năng nghề 

mới cho ít nhất 20 ngành, nghề; đào tạo lại nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với 
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chuyển đổi việc làm cho người lao động bị tác động của cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư cho ít nhất 300.000 lượt người; xác định ngành, nghề đào tạo, kỹ năng 

nghề và mô hình đào tạo mới nhằm thích ứng với yêu cầu của cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư.  

 (4) Tăng cường gắn kết với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo từ xác định 

nhu cầu từ doanh nghiệp, xây dựng chương trình đào tạo, quá trình triển khai đào tạo, 

đánh giá… 

2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động 

 Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn nước ta cho thấy, để phục hồi kinh tế và 

phát triển bền vững trong bối cảnh dịch bệnh, nên cạnh tiến độ bao phủ vắc xin và 

các trụ cột quan trọng như: Phục hồi chuỗi cung ứng, bảo đảm lưu thông hàng hoá, 

hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, thông suốt; Triển khai các chương trình 

đầu tư quy mô lớn có tác động lan toả, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh 

tế; Nâng cao chất lượng thể chế; Có chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa đồng bộ, 

hiệu quả… thì  tiên quyết, quan trọng nhất vẫn là phát triển nguồn nhân lực có chất 

lượng, kỹ năng và hiệu quả cao - một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất 

nước thời gian tới. 

Từ các vấn đề nêu trên, với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 

chung tôi cho rằng cần triển khai một số giải pháp: 

(1) Trước mắt, cần cho kéo dài ít nhất 1 năm nữa việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng cho người lao 

động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Thực tế 

chính sách này sẽ rất khó thành công trong năm nay như dự kiến bởi do tác động 

của dịch bệnh, đa số các doanh nghiệp thiếu hụt lao động cho phục hồi sản xuất 

kinh doanh nên chưa ưu tiên thời gian cho việc đào tạo người lao động, nhất là 

phải chạy cho kịp các đơn hàng cuối năm. 

Đồng thời, cần bổ sung thêm chính sách và nguồn lực để đặt hàng đào tạo kỹ 

năng, tay nghề ngắn hạn cho học sinh, sinh viên và người lao động không thuộc đối 

tượng đào tạo từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ 

năng nghề của thị trường lao động, nhất là khu vực, địa bàn thành thị tập trung nhiều 

khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi mà các chính sách hỗ trợ đào tạo cho vùng 

nghèo, vùng dân tộc, vùng nông thôn trong 3 Chương trình mục tiêu quốc gia không 

bao phủ. Bởi thực tế vừa qua, nhiều lao động chưa qua đào tạo, lao động phổ thông, 
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kỹ năng chưa đáp ứng được sản xuất đã bị đào thảo, do đó, rất nhiều người đã mất 

việc, thất nghiệp và phải đào tạo kỹ năng phù hợp để chuyển đổi việc làm. Chính 

sách này, sẽ thu hút được lượng lớn lao động đã về quê do mất việc, thất 

nghiệp…đào tạo họ để họ quay lại các khu công nghiệp, các TP lớn đang thiếu hụt 

nhân lực trong thời gian ngắn nhất. Chính sách này cũng sẽ giúp đáp ứng nhu cầu 

tuyển dụng lao động có kỹ năng nghề lại ngày tăng cao khi đón nhận làn sóng đầu tư 

FDI mới dịch chuyển vào Việt Nam, rồi doanh nghiệp thay đổi cơ cấu sản xuất, có 

thêm nhiều đơn hàng mới...  

(2) Về trung hạn và dài hạn, cần chú trọng và nâng cao chất lượng hoạt 

động dự báo về nhu cầu việc làm và nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực ngành, nghề; 

tăng nhanh quy mô đào tạo nghề, nhất là khi mà nhu cầu lao động có kỹ năng 

tăng cao nhưng những rào cản bởi dịch bệnh và năng lực chuyển đổi, thích ứng 

của hệ thống giáo dục nghề nghiệp còn hạn chế nên năm nay tuyển sinh đào tạo 

chỉ đạt 80% kế hoạch đầu năm; cần ưu tiên ngân sách để đẩy nhanh tiến độ đầu 

tư đồng bộ cho 70 trường chất lượng cao, 150 nghề trọng điểm; 20 nghề, kỹ 

năng tương lai theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó 

cần chuyển đổi số mạnh mẽ và thay đổi phương thức đào tạo để tối ưu hóa 

nguồn lực đầu tư, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh và yêu cầu đổi mới, nâng 

cao chất lượng đào tạo theo xu hướng quốc tế. Đẩy mạnh hợp tác công, tư; gắn 

kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động, bởi đây cũng 

là thời điểm tốt bởi 1 nghiên cứu mới được trình bày ở Diễn đàn đa phương mới 

được VCCI tổ chức cho thấy 2/3 doanh nghiệp đã hợp tác với các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp tỏ ra hài lòng, còn 60% doanh nghiệp chưa hợp tác thì mong muốn 

hợp tác trong tương lai. 

(3) Đẩy mạnh, tăng cường hợp tác giữa các chủ thể 

 Các chính sách và cơ chế hợp tác hiện thời (Luật, các văn bản dưới luật PPP và 

các cơ chế liên quan…) cần được thực hiện và điều chỉnh nhằm thúc đẩy hợp tác giúp 

người lao động nâng cao sự chủ động sẵn sàng tham gia vào công nghệ 4.0. 

  - Đẩy nhanh việc triển khai, cụ thể hóa quyền và trách nhiệm các của 

các bên trong Bộ Luật lao động về phát triển giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề; 

kịp thời tạo hành lang pháp lý để thực hiện tốt việc gắn kết Nhà nước, nhà trường, 

nhà doanh nghiệp, nhất là thiết chế " Hội đồng kỹ năng ngành" để huy động cộng 

đồng doanh nghiệp tham gia vào giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy mạnh mẽ hình thức 
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"tập nghề” doanh nghiệp; cơ chế để thúc đẩy nhà giáo học tập trải nghiệm thực tế tại 

doanh nghiệp. 

- Rà soát, bổ sung cập nhật danh mục ngành, nghề đào tạo trong đó bổ sung 

ngành, nghề đào tạo mới thích ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

- Xây dựng, số hóa các công cụ, tài liệu hướng dẫn để thúc đẩy gắn kết giáo 

dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động 

- Có chính sách hỗ trợ cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người lao động khi 

tham gia đào tạo lại, đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng để chuyển đổi công 

việc đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó mở rộng 

đối tượng được hỗ trợ gồm cả người lao động thất nghiệp và người lao động có nguy 

cơ thất nghiệp cao từ nguồn kinh phí, các quỹ hợp pháp và vốn sự nghiệp. 

(4) Kết hợp chuyển đổi số, đào tạo, bổ sung kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng số phù 

hợp với thay đổi, chuyển đổi của vị trí việc làm 

Trong nền kinh tế số, sự gián đoạn không chỉ giới hạn ở công nghệ, sản phẩm và 

dịch vụ mà còn ở lực lượng lao động và năng lực của họ. Chuyển đổi số đang làm thay 

đổi bản chất công việc, đặt ra yêu cầu với nhà sản xuất không chỉ tái cấu trúc tổ chức 

mà còn phải chuyển đổi việc làm cho lực lượng lao động, đầu tư vào việc thu hút lao 

động am hiểu công nghệ và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ lao động hiện có để có thể 

khai thác, áp dụng công nghệ mới và thích ứng với các tác động của công nghệ. 

Trong thế giới ngày nay, sự gián đoạn không chỉ giới hạn ở công nghệ, sản phẩm 

và dịch vụ mà còn xảy ra xung quanh lực lượng lao động và khả năng của họ. Trong 

kỷ nguyên số hóa, sự gián đoạn này có thể được gọi là Lực lượng lao động 4.0. 

Do vậy, để Việt Nam có thể bắt kịp, chủ động với xu hướng thế giới về việc làm 

và kỹ năng cho lực lượng lao động trong cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta cần xây 

dựng hệ thống GDNN 4.0, trong đó tập trung một số nội dung: 

Thứ nhất, chú trọng và nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn hạn, 

trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm và nhu cầu 

đào tạo trong lĩnh vực ngành, nghề chịu tác động của CMCN lần thứ tư; Cho 

đến nay vẫn còn thiếu các quan sát, đánh giá cụ thể theo từng ngành nghề và sự 

khác biệt cần thiết trong bối cảnh công nghệ 4.0. 

Thứ hai, đẩy mạnh thu hút và tập trung nguồn lực để thúc đẩy đào tạo, đào 

tạo lại nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu của CMCN 
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lần thứ 4; 

Thứ ba, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển giáo dục 

nghề nghiệp (GDNN), nhất là các chính sách đối với doanh nghiệp để thúc đẩy 

doanh nghiệp tham gia GDNN trong đó có lĩnh vực ngành, nghề CMCN lần thứ tư. 

Thứ tư, nghiên cứu, khai thác kinh nghiệm quốc tế về GDNN thích ứng 

yêu cầu CMCN lần thứ tư. 

Thứ năm, trong đào tạo nhân lực cần nhấn mạnh kỹ năng cốt lõi, kỹ năng 

mềm, kỹ năng số, kỹ năng ngoại ngữ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thể hiện 

từ khâu đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, 

kiểm tra đánh giá. Các chương trình giảng dạy mới sẽ bao gồm các kỹ năng cần 

thiết cho lực lượng lao động trong tương lai - cả kỹ năng kỹ thuật số cũng như 

kỹ năng “con người” mà máy móc công nghệ không thể thay thế như giao tiếp, 

giải quyết vấn đề, sáng tạo, cộng tác và tư duy phản biện. 

Nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là mối quan tâm của tất cả các quốc 

gia, nó quyết định trực tiếp đến tăng trưởng, phát triển của nền kinh tế. Trong 

“Thư kêu gọi đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động "Vì một Việt Nam chiến 

thắng dịch bệnh và phát triển thịnh vượng" của Chủ tịch nước nhân Ngày Kỹ 

năng lao động Việt Nam 4/10 đã khẳng định “Lực lượng lao động có chất lượng, 

kỹ năng và hiệu quả cao là nguồn tài nguyên vô giá, là nhân tố quyết định sự 

phát triển của mỗi quốc gia”. Để Việt Nam thực hiện thẳng lợi mục tiêu kép, cần 

sớm đổi mới cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư, thúc đẩy hợp tác cùng 

có lợi, gắn với trách nhiệm giữa Nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp trong 

quá trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hiện tại, đón đầu 

cho những ngành, nghề mới của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
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LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19: 

THỰC TRẠNG VÀ KINH NGHIỆM ỨNG PHÓ CỦA 

 MỘT SỐ QUỐC GIA 

       PGS.TS Hoàng Thu Hương 

TS Nguyễn Thị Kim Nhung  

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN  

 

Đặt vấn đề 

Dịch Covid-19 đã khiến các quốc gia đứng trước thách thức lựa chọn giữa 

lợi ích kinh tế và kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho người dân. Với 

mục tiêu an toàn cho con người là trên hết, kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát cho 

tới nay, hầu hết các quốc gia lựa chọn biện pháp giãn cách xã hội hoặc thậm chí 

phong tỏa để phòng chống dịch. Các biện pháp ứng phó với diễn biến dịch này 

đã khiến cho sản xuất, lưu thông hàng hóa bị ngưng trệ, nhiều doanh nghiệp rơi 

vào khủng hoảng, người lao động bị sụt giảm thu nhập. Mặc dù vậy, do hiệu quả 

hạn chế của các biện pháp này, cùng với hàng loạt hệ quả tiêu cực tác động tới 

đời sống kinh tế - xã hội khiến nhiều quốc gia đã thay đổi chiến lược phòng 

chống dịch, chuyển từ mục tiêu ‘zero Covid’ sang mục tiêu ‘sống an toàn cùng 

dịch Covid’. Sự chuyển đổi mục tiêu này đã khiến thuật ngữ ‘bình thường mới’ 

thường xuyên được đề cập đến, để chỉ một trạng thái xã hội mới sau một thời 

gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụm từ bình thường mới “xuất hiện lần 

đầu tiên trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008 để chỉ những biến đổi mạnh mẽ 

về kinh tế, văn hóa và xã hội gây ra tình trạng bấp bênh và bất ổn xã hội, tác 

động đến nhận thức tập thể và lối sống cá nhân. Thuật ngữ này được sử dụng lại 

trong dịch Covid-19 để chỉ ra nó đã biến đổi những khía cạnh thiết yếu trong 

cuộc sống của con người như thế nào” (Corpuz 2021, e344). Tuy vậy, thế nào là 

‘trạng thái bình thường mới sau dịch Covid-19’ còn khá mơ hồ và bất định. Sau 

hai năm ứng phó với dịch Covid-19, trạng thái bình thường mới đã trở thành 

mục tiêu được xác lập của nhiều quốc gia, nhưng đồng thời tiếp tục là thách thức 

trong việc hoạch định các chính sách kinh tế, xã hội của các nước.  

Dựa trên việc tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến lao động, việc 

làm trong bối cảnh dịch Covid-19 và chính sách về lao động, việc làm trong điều 

kiện bình thường mới trên thế giới, bài viết này sẽ tập trung vào ảnh hưởng của 

lao động và việc làm trên thế giới cũng như ở Việt Nam do ảnh hưởng của dịch 
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Covid-19, tìm hiểu cách ứng phó với tác động này. Trên cơ sở đó phân tích các 

thách thức và đề xuất một số gợi ý chính sách đối với lao động và việc làm ở 

Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới.  

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới lao động, việc làm trên thế giới và ở 

Việt Nam 

Những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 tới kinh tế toàn cầu được đánh 

giá vượt xa mọi vấn đề đã trải qua trong thế kỷ vừa qua. Kinh tế toàn cầu năm 2020 

đã trải qua sự tăng trưởng âm từ -3,4% đến -7,6% và thương mại toàn cầu ước tỉnh 

giảm 5,3% (Jackson et al. 2020). Hàng loạt các vấn đề xã hội đang nảy sinh tác động 

tới cuộc sống của 7,8 tỷ người trên thế giới như nghèo đói gia tăng, bất bình đẳng 

giới, học sinh không được đến trường học, thiếu vắng sự bảo trợ xã hội phù hợp, cư 

dân thành thị, thu nhập và mất việc làm, gia tăng mất an ninh lương thực, sụt giảm 

nghiêm trọng của ngành du lịch (United Nations 2020).  

Dịch Covid-19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, 

khiến nhiều quốc gia áp dụng lệnh cấm đi lại và tạm ngừng một số hoạt động đã 

tác động mạnh mẽ tới thị trường lao động. Tại Đông Nam Á, các biện pháp ứng 

phó với dịch Covid-19 đã khiến tăng trưởng GDP trong khu vực bị sụt giảm, tỷ 

lệ thất nghiệp gia tăng, tình trạng thiếu việc làm, mất giờ làm việc diễn ra trên 

diện rộng. Theo ước tính của ILO thì trong quý 2 năm 2020 tổng số giờ làm việc 

ở Đông Nam Á giảm 12,7% tương đương với 35 triệu lao động toàn thời gian. 

Bên cạnh đó, người lao động ở khu vực phi chính thức, lao động tự do, lao động 

nhập cư và lao động ở các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ đối diện với nhiều 

rủi ro mất sinh kế hơn, đồng thời nhóm lao động này lại ít được bảo vệ bởi 

chương trình an sinh xã hội nên họ bị đẩy vào tình trạng nghèo hơn. Ngoài ra, 

thanh niên cũng là nhóm người lao động đối diện với thách thức dễ bị thôi việc 

nhất, sinh viên mới tốt nghiệp khó khăn khi tìm kiếm việc làm trong điều kiện 

thị trường việc làm trở nên khan hiếm. (Jingyi et al. 2021) 

Tại Việt Nam, dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đặc 

biệt nghiêm trọng. Khảo sát của World Bank and VCCI (2020) cho thấy có 89% 

doanh nghiệp tư nhân và 92% doanh nghiệp FDI mới đi vào hoạt động dưới 3 

năm chịu ảnh hưởng ở mức phần lớn hoặc hoàn toàn tiêu cực bởi dịch Covid-19. 

Tương tự như vậy, khảo sát của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng chỉ ra 

có 93,9% các doanh nghiệp được hỏi đánh giá dịch Covid-19 tác động tiêu cực 
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tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

2020). Cụ thể, trong số hơn 700 doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam khảo sát có tới 83,3% bị thu hẹp thị trường, 52,5% bị giảm 

thanh khoản và 45,1% bị gián đoạn nguồn cung (ILO 2020). Hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng khiến nhiều người lao động bị 

cắt giảm thu nhập, tạm dừng việc hoặc mất việc làm. Theo Tổng cục Thống kê 

thì trong quý II năm 2021 “cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh 

hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn 

việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,…” (Tổng cục Thống kê 2021, 

2). Số lượng người bị ảnh hưởng trong quý II đã tăng lên hơn 3,7 triệu người so 

với quý I cho thấy tác động nghiêm trọng của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư 

tại Việt Nam.  

Theo Tổ chức Lao động thế giới thì đại dịch Covid-19 đã tác động không 

đồng đều tới các quốc gia và khu vực, làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt 

lao động và bất bình đẳng xã hội đã tồn tại từ trước. Một số tác động của đại 

dịch mà ILO (2021) đã tổng hợp được như sau:  

- Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ đã 

phá sản hoặc đối diện với một tương lai không chắc chắn, gây hậu quả 

tiêu cực đến năng suất trong tương lai và khả năng giữ chân người lao 

động của họ. Các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là dịch vụ lưu trú, 

ăn uống, thương mại bán buôn và bán lẻ, xây dựng và sản xuất.  

- Lao động phi chính thức đối diện với nguy cơ mất việc làm cao hơn 3 

lần so với người làm việc tự do, đồng thời ít khả năng được hưởng lợi 

từ bảo trợ xã hội, dễ rơi vào hoàn cảnh nghèo hơn. 

- Bất bình đẳng xã hội giữa các nhóm người lao động ngày càng trầm 

trọng hơn. Những người lao động có trình độ kỹ năng cao hơn có xu 

hướng làm việc trong các công việc ít bị ảnh hưởng bởi mất việc làm 

và được hưởng lợi từ các lựa chọn làm việc từ xa. Bên cạnh đó, khi 

chuyển sang môi trường làm việc trực tuyến, ranh giới giữa công việc 

và cuộc sống cá nhân đang bị thách thức, nhu cầu chăm sóc trẻ em 

tăng lên, làm suy yếu gắn kết xã hội.  

- Cuộc khủng hoảng đe dọa tiến bộ về bình đẳng giới khi phụ nữ đối 

diện với nguy cơ rời thị trường lao động cao hơn so với nam giới. Việc 

làm của phụ nữ giảm 5% vào năm 2020 so với 3,9% nam giới. Đây là 
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vấn đề xuyên suốt của các quốc gia và các ngành nghề, loại hình việc 

làm.  

- Cuộc khủng hoảng khiến người trẻ bị gián đoạn học tập trong những 

giai đoạn quan trọng của cuộc đời, làm gia tăng nguy cơ thất nghiệp và 

khả năng tìm kiếm việc làm trong tương lai.  

- Lao động nhập cư càng trở nên dễ bị tổn thương khi bị chấm dứt việc 

làm đột ngột cùng với việc không được trả hoặc trả chậm lương, thiếu 

khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội.  

Đứng trước những thách thức như trên, ILO cho rằng cần đến một chương 

trình nghị sự chính sách toàn diện và cần lấy con người làm trung tâm. Phần tiếp 

theo sẽ tìm hiểu về phản ứng của các quốc gia trước những tác động của dịch 

Covid-19 tới quan hệ lao động.  

Phản ứng với tác động của dịch Covid-19 tới quan hệ lao động ở một 

số quốc gia 

Phản ứng của các quốc gia đối với quan hệ lao động trong bối cảnh dịch 

Covid-19 đã trở thành một chủ đề thu hút nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới. Rà 

soát những nghiên cứu mới nhất trên thế giới về chủ đề này cho thấy biện pháp 

ứng phó mà các quốc gia đã thực hiện như sau:  

Thứ nhất, nhiều doanh nghiệp tại các quốc gia đã tạo điều kiện cho người 

lao động làm việc tại nhà (work from home).  Healy et al. (2021) đã tổng hợp 

các giải pháp chính sách được triển khai tại các quốc gia thuộc Châu Á nhằm hỗ 

trợ phát triển lao động – việc làm tại các nước này dưới sự tác động của đại dịch 

Covid và định hướng phát triển lao động việc làm trong tình hình mới. Một giải 

pháp được đưa ra khá phổ biến ở các quốc gia này là việc phối kết hợp giữa hình 

thức làm việc truyền thống (tại công sở/ on-site) và làm việc từ xa (tại Úc, 

Campuchia, Hongkong, Indonesia, Việt Nam). Các giải pháp đi kèm là cần tạo 

môi trường làm việc an toàn cho người lao động, cung cấp thông tin chăm sóc 

sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động khi làm việc từ xa trong các 

môi trường làm việc đơn lẻ, thiếu sự tương tác với các đồng nghiệp; đồng thời 

kiểm tra thường xuyên tình trạng làm việc của nhân viên; tiến hành xét nghiệm 

thường xuyên đối với những nhân viên làm việc tại công sở. 

Thứ hai, các quốc gia đều xác định duy trì việc làm cho những lao động có 

việc làm và tạo việc làm mới nhằm huy động những người đã bị sa thải, mất 
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việc quay trở lại thị trường lao động. Healy et al. (2021) chỉ ra một số phương 

án chính sách của Trung Quốc trong việc duy trì việc làm cho người lao động, 

bằng cách chia sẻ nhân công giữa các doanh nghiệp, vừa giảm gánh nặng cho 

doanh nghiệp, vừa hỗ trợ người lao động tiếp tục cho việc làm. Những nhân 

công tạm thời không có việc làm hoặc bị giảm giờ làm có thể tham gia làm việc 

tại các công ty khác – những nơi đang thiếu nhân lực làm việc, trong đó các 

doanh nghiệp chủ theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) có trách nhiệm tiếp tục trả 

lương cho nhân viên của mình.  

Một số chính sách bảo vệ người lao động (NLĐ) đã được các quốc gia thực 

hiện như tại Trung Quốc, Chính phủ quy định doanh nghiệp phải trả lương cho 

hai nhóm lao động như: người đang trong thời gian điều trị hoặc cách ly, theo 

dõi y tế, những người không thể làm việc thường xuyên do các biện pháp cách 

ly hoặc biện pháp khẩn cấp khác của chính phủ. Trong trường hợp hợp đồng lao 

động hết hạn trong thời gian NLĐ bị cách ly y tế hoặc do các biện pháp của 

chính phủ thì hợp động sẽ được hoãn lại đến hết khoản thời gian này. Chính phủ 

đề nghị doanh nghiệp thương lượng với NLĐ để điều chỉnh lương, luân chuyển 

ca, rút ngắn giờ làm việc để ổn định việc làm và không sa thải NLĐ (Ban 2020). 

Đối với những lao động bị cách ly do dịch bệnh, những lao động phải chăm sóc 

người nhà bị bệnh do dịch, hoặc những lao động bị buộc thôi việc (không phải 

chủ ý nghỉ việc từ phía người lao động), chính phủ Nhật Bản có giải pháp hỗ trợ 

trả 60% lương cho NLĐ; đồng thời hỗ trợ khoản trợ cấp này cho chủ lao động 

đối với những doanh nghiệp bị giảm năng suất, các hoạt động kinh doanh hay 

phải điều chỉnh việc làm do khó khăn kinh tế nói chung (Hernandez et al. 2021). 

Trong khi đó, Đài Loan không trả phí cho NLĐ nghỉ việc do cách ly, cũng như ở 

nhà chăm sóc con cái khi không được đến trường do Covid; đồng thời cũng 

không trừ tiền thưởng, không coi đó là nghỉ không phép, không sa thải hoặc áp 

đặt các hình phạt khác cho NLĐ (Healy et al. 2021). 

Thứ ba, vấn đề an toàn lao động trong bối cảnh dịch bệnh cũng được tính 

đến. Chẳng hạn, Trung Quốc khuyến khích người sử dụng lao động nên cung 

cấp cho NLĐ môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, có nghĩa vụ ngăn chặn 

lây lan dịch bệnh tại nơi làm việc. Cụ thể, chính phủ đã ban hành các quy định 

liên quan đến phòng chống và kiểm soát dịch bệnh ở những nơi công cộng, bao 

gồm các thông số kỹ thuật vận hành và quản lý của hệ thống điều hòa không khí 

và thông giáo, hướng dẫn kỹ thuật về việc lựa chọn và sử dụng mặt nạ phòng 
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chống virus cho các nhóm đối tượng, hướng dẫn phòng, chống sức khỏe cộng 

đồng và các quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ ăn uống (Ban 2020). 

Thứ tư, một số chính sách được triển khai hướng đến tạo việc làm cho 

người lao động bị mất việc, gồm mở rộng một số ngành công nghiệp cho NLĐ 

có điều kiện tham gia bán thời gian (dọn dẹp, xây dựng); ủng hộ mô hình việc 

làm mới (bán lẻ trực tuyến, giáo dục đào tạo trực tuyến, chăm sóc sức khỏe và 

giải trí trực tuyến); hỗ trợ công nghệ tạo điều kiện cho làm việc từ xa, làm việc 

tại nhà và làm việc bán thời gian; hình thành các mạng lưới về chia sẻ nhân lực 

lao động; khuyến khích các nền tảng trực tuyến để tạo cơ hội việc làm cho NLĐ, 

đảm bảo quyền lợi của NLĐ bên ngoài các lợi ích được ghi trong HĐLĐ (Healy 

et al., 2021). 

Cũng đồng thời có những chính sách hỗ trợ nhóm lao động đang làm việc, 

các quốc gia Châu Âu cũng hướng tới cắt giảm các khoản đóng an sinh xã hội 

cho nhóm lao động này, kết hợp tiến hành các loại hình trợ cấp: trợ cấp thất 

nghiệp hoặc giảm thuế cho các công ty chấp nhận thu hồi những công nhận bị sa 

thải trước đây (OECD 2021a; Caldera  Sánchez et al. 2020). Tương tự, Chính 

phủ Trung Quốc đã áp dụng một số biện pháp trong thời gian xảy ra dịch bệnh, 

như giảm hoặc miễn đóng bảo hiểm xã hội, tăng cường trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp để giảm bớt khó khăn kinh doanh và ổn định việc làm (Ban 2020).  

Bên cạnh đó, một vấn đề được nhiều chính sách tại các quốc gia quan tâm, 

đó là việc đào tạo, tập huấn kỹ năng cho người lao động. Đây được xem là chiến 

lược mang tính dài hạn đối với quá trình phục hồi nền kinh tế, vừa đáp ứng cung 

cấp nguồn lao động cho các doanh nghiệp; đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội 

cho người lao động. Kết quả sẽ tạo ra sự biến đổi mang tính bền vững trong 

chuyển dịch lao động, tạo ra nhiều việc làm hơn cho các nhóm đối tượng lao 

động. Các hoạt động tập huấn trực tuyến được triển khai, hướng tới đào tạo cho 

những người có nguy cơ bị mất việc, và những người bị mất việc do dịch Covid, 

những lao động trẻ tuổi, lao động có kỹ năng tay nghề thấp; đồng thời tiến hành 

hỗ trợ lương, thưởng và chi phí đào tạo cho các khóa đào tạo ngắn hạn và trung 

hạn (OECD 2021a). 

Các chính sách đã tập trung vào những nhóm cần quan tâm hơn cả trong 

việc hỗ trợ đào tạo và tạo việc làm, gồm nhóm thất nghiệp lâu năm, người lao 
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động trẻ tuổi (trong đó có cả những sinh viên sẽ tốt nghiệp Đại học, khó kiếm 

việc làm), những người thất nghiệp sẽ rời khỏi thị trường lao động hoặc chấp 

nhận làm những công việc thấp kém hơn về thu nhập cũng như điều kiện môi 

trường làm việc so với công việc trước đó; những nhóm dễ bị tổn thương (người 

cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ…). Một số phương án cụ thể được đưa ra hỗ 

trợ những doanh nghiệp về chi phí hoặc lương nếu doanh nghiệp chấp nhận tiếp 

nhận người lao động thuộc nhóm đối tượng yếu thế (OECD 2021b, 2021a); tạo 

ra các diễn đàn/ sàn việc làm trực tuyến cho người trẻ tuổi tăng cường tham gia 

đào tạo và tìm kiếm việc làm (Caldera  Sánchez et al. 2020).  

Từ các chính sách nêu trên, một số vấn đề nảy sinh trong quá trình thực 

hiện và cần có những điều chỉnh cho phù hợp như sau:  

Thứ nhất, không thể phủ nhận làm việc từ xa đem lại những lợi ích nhất 

định đối với chủ lao động (giảm chi phí vận hành các hoạt động làm việc tại 

chỗ: chi phí thuê cơ sở, điện, nước…) và người lao động (tiết kiệm thời gian di 

chuyển, và các chi phí phát sinh khi đến cơ sở làm việc) (Mueller-Langer and 

Gómez-Herrera 2021), làm việc từ xa cũng có những vấn đề đặt ra đối với chủ 

lao động cũng như bản thân người lao động. Một là cần có một cơ chế giám sát 

thời gian làm việc của người lao động, đảm bảo người lao động tuân thủ thời 

gian làm việc theo quy định trong Hợp đồng lao động; đồng thời có cơ chế hỗ 

trợ NLĐ làm việc thêm giờ. Thực tế này đã xảy ra tại Hàn Quốc, Nhật Bản – tại 

đó, cơ chế kiểm soát giờ làm việc của những lao động được làm việc từ xa còn 

hạn chế, nên nhiều lao động thường làm việc vượt quá thời gian quy định. Đứng 

trước thách thức này, chính phủ Nhật Bản thiết lập hệ thống kỹ thuật liên lạc từ 

xa (telecommunication technique) để hỗ trợ chủ lao động có thể quản lý thời 

gian làm việc của người lao động. Đồng thời, thời gian làm việc của người lao 

động cũng linh hoạt hơn. Họ có thể chủ động chọn thời gian bắt đầu và kết thúc 

thời gian làm việc trong một ngày (Hernandez et al. 2021).  

Thứ hai cần phân định rõ các nhóm lao động có thể được làm việc từ xa. 

Indonesia xác định rõ ràng nhóm lao động có thể được làm việc ở nhà, gồm 

nhân viên hành chính và nhân viên sức khỏe kém hoặc người lao động phải di 

chuyển bằng phương tiện công cộng đến nơi làm việc nhằm tránh khả năng lây 

nhiễm dịch bệnh. Ngoài ra, môi trường làm việc từ xa (ở nhà hay quán cà phê) 

có thực sự đảm bảo cho NLĐ làm việc hay không (các điều kiện về không gian), 
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hay các rủi ro/ tai nạn trong lao động sẽ được kiểm soát và xử lý như thế nào 

trong tình huống NLĐ làm việc từ xa. 

Thứ ba, vấn đề đặt ra là có tồn tại sự bất bình đẳng giữa các nhóm lao động 

hay không? Trên thực tế, OECD (2021b) đã chỉ ra một số phát hiện thú vị, ở đó 

có mối quan hệ giữa những người làm việc từ xa với thu nhập và mức độ bị ảnh 

hưởng do dịch bệnh. Trong đó, những người làm việc từ xa sẽ có lương cao hơn 

và chịu ảnh hưởng do dịch thấp hơn các nhóm lao động khác. Báo cáo này cũng 

chỉ ra rằng hình thức làm việc mới này sẽ tạo ra sự bất bình đẳng giữa nhóm lao 

động này với các nhóm lao động có kỹ năng thấp, những người trẻ và nữ giới. 

Hoặc bất bình đẳng giữa những người lao động được hưởng trợ cấp từ công ty, 

doanh nghiệp hay nhà nước so với những người không thuộc nhóm đối tượng 

hưởng trợ cấp/ hoặc thiếu một trong số các điều kiện để được hưởng trợ cấp. 

Tóm lại, trước những ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 đem lại, chính 

phủ các quốc gia trên thế giới đã triển khai các biện pháp để ứng phó, tập trung 

vào việc hỗ trợ cả người sử dụng lao động và NLĐ, song song với đó là các 

chính sách đào tạo, hỗ tạo việc làm. Tuy vậy, một số vấn đề mới về lao động, 

việc làm nảy sinh vẫn tiếp tục cần nỗ lực giải quyết.  

Những thách thức đối với lao động và việc làm trong bối cảnh dịch 

Covid-19 ở Việt Nam 

Căn cứ trên nhận định của các Tổ chức Y tế thế giới và các nhà khoa học 

về việc chưa thể kiểm soát được hoàn toàn dịch Covid-19 trước năm 2023, vào 

tháng 10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP xác định sự 

chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang ‘thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19’. Nghị quyết này đã xác định quan điểm bảo 

đảm mục tiêu kép, vừa bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, vừa 

khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình 

thường mới. Trước sự thay đổi chiến lược phòng chống dịch, nhiều hoạt động 

kinh tế đã được khôi phục, NLĐ dần dần trở lại làm việc. Tuy vậy, trong bối 

cảnh diễn biến dịch Covid-19 vẫn khó lường, chính sách phòng, chống dịch luôn 

có sự điều chỉnh để thích ứng với sự biến đổi của dịch bệnh, lao động và việc 

làm của nhiều nhóm dân cư tiếp tục ở trong tình trạng bất định, luôn tiềm ẩn 

nguy cơ tiêu cực.  
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Mặc dù thuật ngữ ‘bình thường mới’ đã chính thức xuất hiện trong nghị định 

của chính phủ, nhưng trạng thái bình thường mới chưa được xác định cụ thể. Các 

hoạt động kinh tế đang trên đà hồi phục, song liệu lao động và việc làm có thể trở lại 

trạng thái ‘bình thường’ như trước dịch Covid-19 hay không? Câu trả lời chắc chắn 

là ‘không’, lao động và việc làm trong trạng thái ‘bình thường mới’ sẽ cần có sự 

thích ứng chủ động, linh hoạt với công tác phòng, chống dịch bệnh.  

Bối cảnh bình thường mới đang đặt ra một số vấn đề với lao động và việc 

làm ở Việt Nam như sau:  

Lao động trong các lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ăn uống, thương mại bán buôn 

và bán lẻ, xây dựng và sản xuất vẫn tiếp tục đối diện nguy cơ bị gián đoạn công 

việc, giảm thời gian làm việc, giảm thu nhập hoặc mất việc.  

Theo Tổng cục thống kê (2021) thì “quý II năm 2021 là quý ghi nhận tỷ lệ 

lao động có việc làm phi chính thức cao nhất so với các quý khác trong vòng 3 

năm trở lại đây. Điều này chứng tỏ những diễn biến khó lường của dịch Covid-

19 đã không chỉ tước đi cơ hội có việc làm của 1,8 triệu lao động mà còn đẩy 1,4 

triệu lao động khác rơi vào trạng thái dễ bị tổn thương do không có việc làm 

chính thức” (Tổng cục Thống kê 2021). Như vậy, nhóm lao động dễ bị tổn 

thương ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng. Mặc dù chính phủ đã ban hành 

một số chính sách hỗ trợ NLĐ ở khu vực phi chính thức, nhưng trên thực tế mức 

hỗ trợ dành cho nhóm này còn thấp và khó tiếp cận.  

Nhóm lao động có trình độ kỹ năng cao tuy làm việc trong các công việc ít 

bị ảnh hưởng bởi mất việc làm và có điều kiện lựa chọn làm việc từ xa, nhưng 

nhóm này cũng đứng trước thách thức thay đổi điều kiện làm việc. Cùng với đó, 

chế độ, chính sách đối với các công việc làm từ xa còn đang bỏ ngỏ.  

Lao động nữ di cư ở khu vực phi chính thức là nhóm chịu nhiều tác động 

tiêu cực bởi dịch Covid-19 không chỉ trên phương diện thu nhập, việc làm mà 

còn cả chi tiêu và chất lượng sống. Một nghiên cứu về lao động nữ di cư ở khu 

vực phi chính thức cho thấy đa phần NLĐ nữ đã phải cắt giảm chi phi liên quan 

đến ăn uống, có tới hơn 50% số người được hỏi cho biết họ không đủ tiền để 

trang trải cho các nhu cầu bình thường của cuộc sống. Trước những tác động 

như vậy có tới gần 1 nửa số người được hỏi đã lựa chọn trở về quê. Lựa chọn 

chuyển đổi nghề là một khó khăn với lao động nữ ở khu vực này bởi họ chỉ có 

khả năng chuyển sang những nghề lao động giản đơn khác (Lê Phương Hoa 
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2021). Trong tương quan so sánh với người lao động là nam giới, nữ giới đang 

chịu nhiều ảnh hưởng trong và sau khủng hoảng Covid-19. Mai Anh (2021) chỉ 

ra tỉ lệ thất nghiệp do dịch bệnh theo hướng bất lợi cho phụ nữ. Bên cạnh đó,  tỷ 

lệ phụ nữ cho biết họ là lao động tự làm hoặc lao động gia đình đã tăng lên và 

cao gấp đôi so với tỷ lệ này ở nam giới. Đây là nhóm đối tượng lao động phần 

lớn không có bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, nữ giới trong lĩnh vực y tế, chăm sóc 

sức khỏe cũng chịu thiệt thòi hơn, như các thiết bị bảo hộ cá nhân (khẩu trang y 

tế, bộ quần áo liền than…) vẫn được thiết kế theo kích cỡ của nam giới, do đó có 

thể giảm đi tác dụng bảo vệ đối với phụ nữ…Không chỉ có nhóm lao động nữ 

làm việc trong lĩnh vực y tế, lao động làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt 

là giáo dục mầm non cũng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh tác động đến việc làm 

và thu nhập, đặc biệt là nhóm giáo viên – chủ yếu là nữ giới, trong các trường 

học tư nhân. Thực tế này dễ tạo ra khoảng cách và bất bình đẳng giữa lao động 

nam và nữ trong sự ảnh hưởng của dịch bệnh và khả năng ứng phó trong giai 

đoạn bình thường mới. 

Thanh niên là nhóm đối diện với nguy cơ thất nghiệp và khó tìm kiếm việc 

làm khi việc gián đoạn học tập vẫn đang tiếp tục diễn ra.  

Một số gợi ý chính sách 

Qua tìm hiểu kinh nghiệm ứng phó với tác động của Covid-19 đối với lao 

động và việc làm, cũng như phân tích những thách thức đang đặt ra đối với lao 

động và việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới, cho thấy chính 

sách về lao động và việc làm cần tập trung vào một số điểm như sau:  

Cần tăng cường các khóa đào tạo tập huấn kiến thức và kỹ năng cho người 

lao động, đặc biệt là nhóm lao động tự do ở khu vực phi chính thức. Sự chuyển 

dịch lao động, xuất hiện những loại hình việc làm mới, vừa là thích nghi với giai 

đoạn phát triển mới, vừa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh 

hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là đòn bẩy thúc đẩy người lao động cần 

trau dồi, rèn luyện, nâng cao kiến thức và kỹ năng để tăng thêm cơ hội việc làm 

cho bản thân trong bối cảnh mới. trong đó, hướng tới những tập huấn cơ bản về 

phương tiện công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, các khóa đào tạo tập huấn cần 

tiếp tục thực hiện tại các doanh nghiệp, nhằm tăng thêm năng lực cho người lao 

động chủ động thích ứng với tình hình biến đổi lao động việc làm dưới sự ảnh 

hưởng của khủng hoảng Covid 19. 
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Các doanh nghiệp tiếp tục giữ NLĐ ở lại làm việc cần tạo ra môi trường 

làm việc an toàn cho NLĐ. Cần tiến hành xét nghiệm Covid thường xuyên, hoặc 

hỗ trợ các khóa tập huấn về chăm sóc sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần 

cho bản thân trong bối cảnh từng bước dần dần thích nghi với tình hình phát 

triển mới. 

 Cần có chính sách khuyến khích người lao động quay lại thành phố lớn, 

tham gia vào hoạt động sản xuất, bổ sung sự thiếu hụt cho nhân lực lao động tại 

các thành phố và đô thị lớn. Thực tế, một tỉ lệ không nhỏ người lao động đã rời 

bỏ các thành phố lớn, trở về địa phương. Vì thế, cần có chính sách đào tạo nghề 

tại các địa phương, mở ra nhiều cơ hội cho nhóm lao động này được tìm kiếm 

việc làm phù hợp tại địa phương; đồng thời cũng thúc đẩy phát triển kinh tế địa 

phương. Bên cạnh đó, đối với một nhóm lao động không tìm được việc làm mới 

ở địa phương, họ sẽ quay lại thành phố tìm kiếm việc làm. Trong tình huống 

này, cần có chính sách hỗ trợ khuyến khích họ tiếp tục tham gia vào thị trường 

lao động, như các hỗ trợ tài chính, hỗ trợ nhà ở, trường học cho con của NLĐ.  

 Tích cực huy động sự tham gia của các tổ chức cộng đồng trong việc hỗ 

trợ cho NLĐ. Trên thực tế, nhiều NLĐ không đủ điều kiện để nhận các hình 

thức hỗ trợ tài chính trước đó của chính phủ; vì thế cần khuyến khích sự tham 

gia của cộng đồng nhiều hơn trong việc hỗ trợ cho NLĐ, trong đó nhấn mạnh 

vai trò của các tổ chức cộng đồng và chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ 

NLĐ về sức khỏe, tinh thần, thể chất và các hoạt động tư vấn tìm kiếm việc làm. 

Khi trạng thái bình thường mới sau dịch Covid-19 được thiết lập vẫn có 

nghĩa là không thể quay lại cách thức tổ chức lao động, sản xuất như trước dịch. 

Các khuyến cáo về an toàn trong môi trường làm việc cần tiếp tục được tăng 

cường. Việc đảm bảo thông thoáng, khử khuẩn môi trường làm việc cũng như 

giữ khoảng cách và khẩu trang trở thành các chuẩn mực mới cần được tuân thủ 

nghiêm ngặt. Do đó, cần sớm thiết lập được bộ tiêu chí về an toàn trong môi 

trường làm việc làm căn cứ cho việc tổ chức và vận hành hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh.  

Ngoài ra, việc tập trung đông người tại nơi làm việc như trước dịch Covid-

19 trở nên bất khả thi thì một số giải pháp như làm việc từ xa, phân chia ca làm 

việc cần được tính đến. Cùng với đó, cần thiết lập được cơ chế giám sát thời 

gian làm việc mới cho NLĐ. Quy định về thời gian làm việc của NLĐ cần được 
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bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Cần tiếp tục có nghiên 

cứu để xây dựng quy định về thời gian làm việc trực tiếp cùng với quy định về 

việc kết hợp giữa thời gian làm việc trực tiếp và thời gian làm việc từ xa, xây 

dựng được cơ chế kiểm soát giờ làm việc từ xa để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.  

Cần tính đến chính sách cho lao động nữ, tăng cường đào tạo, hỗ trợ phụ 

nữ tìm kiếm và tạo việc làm, nhằm thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới trong 

lao động đang có nguy cơ bị đẩy xa do tác động của dịch Covid-19. Việc mở 

cửa lại trường học hoặc tổ chức các mô hình chăm sóc trẻ, trông trẻ tại cộng 

đồng cần được tính đến. Bởi trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội cho đến 

nay, khi trẻ không được đến trường thì đa số lao động nữ đang chịu áp lực kép 

về việc làm và chăm sóc con cái.  
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MỞ RỘNG BAO PHỦ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO  

NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM 

ILO 
 

Bối cảnh và thực trạng 

An sinh xã hội là một quyền cơ bản của con người, được ghi trong các công 

cụ nhân quyền cốt lõi của Liên hợp quốc (LHQ) 76. Ở Việt Nam, điều này được 

củng cố và thể hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc gia, bắt đầu từ Hiến pháp, 

quy định “Công dân có quyền được đảm bảo an sinh xã hội”. (Điều 34). Nó tiếp 

tục khẳng định rằng “Quốc gia phải tạo cơ hội bình đẳng cho công dân được 

hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội và cung cấp chính sách 

trợ giúp người già, người tàn tật, người nghèo và những người có hoàn cảnh khó 

khăn khác.” (Điều 59, 2.). 

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các bước 

quan trọng nhằm tạo cơ sở cho việc từng bước mở rộng mức độ bao phủ an sinh 

xã hội để cuối cùng bao phủ tất cả người dân trong suốt vòng đời. Những ý định 

này được ghi nhận trong các quá trình cải cách gần đây trong Nghị quyết cải 

cách chính sách Bảo hiểm xã hội của BCH TW Đảng khoá 12 (Nghị Quyết 28-

NQ/TW) và Đề án đổi mới và phát triển trợ giúp xã hội (QĐ 488/2017/TTg) và 

các kế hoạch hành động tương ứng của chúng. Thông qua những sáng kiến này, 

Chính phủ Việt Nam đã đặt hệ thống bảo hiểm xã hội vào trung tâm của kế 

hoạch mở rộng an sinh xã hội. Đặc biệt, Nghị quyết 28 đã đặt ra mục tiêu đầy 

tham vọng là bao phủ 60% dân số trong độ tuổi lao động vào năm 2030, với 

mục tiêu cuối cùng là đạt được “bảo hiểm xã hội toàn dân”. 

Mặc dù có những dấu mốc quan trọng trong hoạch định chính sách hướng 

tới việc mở rộng và tăng cường An sinh xã hội ở Việt Nam trong những thập kỷ 

gần đây, nhưng vẫn còn khoảng trống An sinh xã hội đáng kể. Một báo cáo gần 

đây của ILO77 ước tính rằng chưa đến 20% dân số Việt Nam được tiếp cận với 

trợ cấp an sinh xã hội vào năm 2016. Từ góc độ Bảo hiểm xã hội, ngay cả khi 

nhìn bề ngoài tất cả người lao động đều được tham gia bảo hiểm về pháp lý, số 

liệu cho thấy tỷ lệ bao phủ hiệu quả của những người trong độ tuổi lao động là 

 
76 Hai thuật ngữ "Social Security" and "Social Protection" được ILO sử dụng thay thế lẫn nhau. Trong bài 

viết này, social security - an sinh xã hội là thuật ngữ sử dụng bao gồm, nhưng không giới hạn, bởi các chương 

trình ASXH không đóng góp (trợ giúp xã hội) và chương trình ASXH có đóng góp (Bảo hiểm xã hội). 
77 https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS 734213/lang--en/index.htm 

https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS_734213/lang--en/index.htm
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khoảng 33% vào năm 202078. Hơn nữa, kết quả hưởng từ Bảo hiểm xã hội tiếp 

tục thể hiện khoảng cách giới đáng kể, cả về mức độ bao phủ và mức hưởng79. 

Thách thức lớn nhất đối với việc mở rộng phạm vi bao phủ khi nói đến An 

sinh xã hội nằm ở việc xác định cách tiếp cận nhóm trung gian còn thiếu chính 

sách: những người nằm giữa chính sách bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội. Mặc 

dù đã giảm đáng kể trong thập kỷ qua, việc làm phi chính thức ở Việt Nam vẫn 

chiếm gần 70% tổng số việc làm vào năm 20 1 980. 

Những khó khăn mà hệ thống An sinh xã hội ở Việt Nam phải đối mặt để 

tiếp cận một lượng lớn người lao động càng trở nên rõ ràng hơn sau khi Chính 

phủ ứng phó với đại dịch COVID-19. Mặc dù nhấn mạnh vào việc cung cấp hỗ 

trợ thu nhập cho người lao động bị ảnh hưởng kinh tế do đại dịch COVID-19 

gây ra (bao gồm một số biện pháp nhắm mục tiêu cụ thể đến lao động phi chính 

thức), Chính phủ Việt Nam thường không xác định được (và do đó có thể tiếp 

cận) nhiều người trong số những người lao động này - đặc biệt là nhóm lao động 

ở giữa bị thiếu chính sách. Do đó, một bộ phận lớn người lao động, hầu hết 

trong những hoàn cảnh việc làm vốn đã dễ bị tổn thương, đã không thể tiếp cận 

sự hỗ trợ của Chính phủ khi họ cần nhất. 

 

 

 
78 ILO (sắp xuất bản) Đánh giá tài chính Quỹ hưu trí và tử tuất do BHXH quản lý tại thời điểm 

31/12/2019 
79 https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS 819801/lang--en/index.htm 
80 https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS 819789/lang--en/index.htm 

https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS_819801/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS_819789/lang--en/index.htm


289 

CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỚI MỤC TIÊU 

XÂY DỰNG XÃ HỘI AN TOÀN Ở VIỆT NAM  

TRONG BỐI CẢNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI 

 KINH TẾ - XÃ HỘI HẬU ĐẠI DỊCH COVID -19 
 

TS. Nguyễn Anh Thơ 

Viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động 
 

I - MỞ ĐẦU 

Sau 35 năm đổi mới, 9 năm triển khai Chỉ thị số 29-CT/TƯ của Ban Bí thứ 

Trung ương Đảng và 6  năm triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động, đến nay, 

với những nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, 

nhân dân lao động, hệ thống pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đã tương đối 

hoàn thiện, công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được quan 

tâm đầy đủ hơn, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của công tác quản lý, chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện; điều kiện làm việc, sức khỏe người lao động từng bước được 

cải thiện, tần suất tai nạn lao động đã giảm trong khu vực có quan hệ lao động, 

tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng được loại trừ ở một số ngành có nguy cơ 

cao. Với các giải pháp đồng bộ, đặc biệt là tiếp tục thực hiện tốt chính sách an 

sinh xã hội, nhất là cho những người yếu thế, người nghèo, người lao động; 

hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm TNLĐ, BNN, bảo hiểm xã hội, tiến 

tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân; Phát triển hệ thống bảo hiểm TNLĐ, 

BNN linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế. 

Từ năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, đời sống của các tầng lớp 

nhân dân, người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh 

nghiệp. Hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 

công tác phòng chống dịch, Đảng, Quốc Hội và Chính phủ đã ban hành nhiều 

chủ trương, chính sách chưa có tiền lệ nhằm vừa chống dịch COVID-19, sản 

xuất an toàn và phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình 

thường mới nhằm thực hiện “mục tiêu kép” với ưu tiên hàng đầu là chăm lo, bảo 

vệ sức khỏe và sinh mệnh người dân, cố gắng cao nhất bảo đảm các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh. Trong đó, với chức năng nhiệm vụ của mình, Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội, tổ chức Công đoàn giữ vai trò quan trọng trong việc 

phối hợp với các bộ, ngành tham mưu, đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời 
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người sử dụng lao động, người lao động, người dân gặp khó khăn, phục hồi thị 

trường lao động, giải quyết việc làm,  bảo đảm an sinh xã hội, cho người lao 

động.v.v.   

Tuy nhiên dù có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả, nhưng công tác 

an toàn, vệ sinh lao động vẫn  còn có nhiều nguy cơ và thách thức.Tình trạng ý 

thức kỷ luật lao động, ý thức đảm bảo về an toàn, vệ sinh lao động chưa được 

quan tâm đúng mức, đầy đủ, kịp thời, vẫn có nơi đã xảy ra tai nạn lao động 

nghiêm trọng, gây thiệt hại về con người và vật chất cho doanh nghiệp, đặc biệt 

là để lại những nỗi đau không thể xoa dịu cho những người thân trong gai đình, 

ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất và tâm lý của những người lao động. 

Trong quá trình thực hiện các chương trình, giải pháp phục hồi phát triển kinh tế 

- xã hội, vấn đề đặt ra phải đồng thời với các chương trình, giải pháp bảo đảm 

cho người lao động, nguồn lực quyết định quá trình phát triển, được làm việc 

trong môi trường an toàn, không ngừng được cải thiện, quán triệt tinh thần “Sức 

khỏe con người là trên hết, trước hết” có như vậy thì người lao động mới yên 

tâm làm việc, tích cực thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, 

góp phần vào sự phát triển ổn định của doanh nghiệp và bền vững đất nước. 

I – NHỮNG VẤN ĐỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG 

TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HẬU ĐẠI DỊCH COVID-19 

Trong điều kiện sản xuất kinh doanh với sự lạc hậu của công nghệ, máy 

thiết bị, hạ tầng, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã diễn ra ở nhiều 

nơi, nhiều cơ sở, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, khai thác mỏ, giao thông dẫn 

đến hàng chục nghìn vụ tai nạn lao động chết người hoặc gây thiệt hại lớn về tài 

sản của nhà nước và nhân dân. Số lượng người bị thương tật do tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp tăng để lại hậu quả khôn lường cho gia đình và xã hội, nhiều 

người tàn phế suốt đời, nhiều gia đình trở nên nghèo khó… 

Cường độ lao động ngày càng cao do mức độ cạnh tranh ngày càng quyết 

liệt, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 

năm 2007 và tham gia các Hiệp định Thương mại thế hệ mới, như Hiệp định tiến 

bộ, toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CTTPP), Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam – Châu Âu (EVFTA)...và đặc việt trong bối cảnh cuộc Cách mạng 

Công nghiệp 4.0. Tất cả điều đó kéo theo khả năng gia tăng nguy cơ gây tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp nếu công tác an toàn, vệ sinh lao động không làm 
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tốt. Số liệu thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho thấy số 

lượng các vụ tai nạn nghiêm trọng giai đoạn 2011-2020 không ngừng tăng lên. 

Mặt khác, với quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, Việt Nam phải chấp hành 

nghiêm ngặt các tiêu chuẩn lao động, trong đó có tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao 

động của Tổ chức Lao động Quốc tế và trong các hiệp định Thương mại thế hệ 

mới. Một số nước sử dụng tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động làm hàng rào kỹ 

thuật đối với hàng hóa Việt Nam nhập khẩu vào nước họ. 

2. Những vấn đề sức khỏe người lao động trong bối cảnh đại dịch 

COVID-19 

Ngày 6 tháng 2 năm 2022, tại Hội nghị Quốc tế về sức khỏe nghề nghiệp 

(ICOH 2022), GS. Doo Yong Park, Chủ tịch Cơ quan An toàn vệ sinh lao động 

Hàn Quốc (KOSHA) đã nêu lên những thách thức và giải pháp trong ký nguyên 

đại dịch COVID-19. Trong đó nêu rõ những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 

đến các mặt: tác động đến lực lượng lao động, thời gian làm việc, loại hình công 

việc, nơi làm việc và môi trường làm việc. Những tác động này đem lại rất nhiều 

thách thức cho lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp với những dạng thức phơi nhiễm 

mới, những nguy cơ rủi ro mới. Do đó, cần có những hoạt động ứng phó kịp thời 

nhằm xây dựng các nguyên tắc cốt lõi về sức khỏe nghề nghiệp, phát triển các 

hệ thống quan trắc tại nơi làm việc, nghiên cứu thiết lập các giới hạn phơi nhiễm 

mới…Tại Hàn Quốc, Chính phủ đã điều chỉnh chính sách về ATVSLĐ, năm 

2021 ban hành luật mới về xử phạt tai nạn công nghiệp nghiêm trọng, KOSHA 

đã nghiên cứu và phát triển các hệ thống hỗ trợ quan trắc cá nhân, đánh giá các 

nguy cơ mới như nguy cơ về tâm lý, sinh lý, thời gian làm việc và ca làm, 

việc…, thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) về sức khỏe nghề 

nghiệp. Tuy nhiên, theo GS. Doo Yong Park thì yếu tố cốt lõi và quan trọng nhất 

của công tác an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp vẫn là vai trò 

chủ động và trung tâm của người lao động.  

Hiện nay, đã có nhiều những giới thiệu mới về công nghệ theo dõi nguy cơ 

phơi nhiễm bằng thiết bị cầm tay, di động đo thời gian thực cảnh báo nguy hiểm 

góp phần nâng cao ý thức nười lao động trong phòng ngừa và nhận diện ung thư 

nghề nghiệp tại nơi làm việc;  

Những mối nguy cơ mới xuất hiện gần đây, gồm: “ Đá nhân tạo và đại dịch 

mới liên quan đến silic”, nêu lên vấn đề cấp thiết cần các biện pháp phòng ngừa, 
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cảnh báo sớm và điều trị, giới hạn phơi nhiễm, biện pháp đo đạc kiểm soát silica 

tinh thể hô hấp, phòng ngừa lao phổi nghề nghiệp, hay các biện pháp phòng 

ngừa và dịch tễ học đối với viêm da, ung thư da nghề nghiệp, rối loạn tim mạch 

tự chủ, điếc nghề nghiệp, phòng ngừa phơi nhiễm điện từ trường tại nơi làm 

việc, ảnh hưởng của ánh sáng xanh đến người lao động tại nơi làm việc, quản lý 

rủi ro sinh học tại nơi làm việc,… 

 - Về khả năng phục hồi và tính bền vững của công tác an toàn, vệ sinh 

lao động tại doanh nghiệp, các nhà khoa học đều đánh giá các tổ chức có khả 

năng phục hồi luôn có khả năng dự đoán, giám sát, phản ứng và học hỏi, đặc 

biệt là khi đối mặt với những thách thức bất ngờ. Khả năng phục hồi trong quản 

lý ATVSLĐ là một khái niệm mới trong bối cảnh Hậu Đại dịch COVID-19, để 

nâng cao năng lực của tổ chức, doanh nghiệp khi ứng phó với các tình huống 

quản lý rủi ro bất ngờ xảy đến như dịch bệnh covid-19 vừa qua hay bất kỳ 

những nguy cơ mới tiềm tàng trong tương lai. Các chuyên gia lĩnh vực 

ATVSLĐ cũng nêu lên vấn đề xây dựng các nguyên tắc kỹ thuật để tăng cường 

các hệ thống quản lý an toàn đặc biệt trong giai đoạn phức tạp của đại dịch 

COVID-19 hiện tại, trong đó nêu bật tầm quan trọng của ý thức con người trong 

việc tuân thủ các nguyên tắc phòng ngừa, việc áp dụng thành tựu khoa học kỹ 

thuật trong xây dựng cơ sở dữ liệu về các ca bệnh, chăm sóc sức khỏe tâm thần 

cho người lao động, tạo động lực cho họ trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài.  

- COVID-19 và công tác bảo vệ người lao động, những bài học kinh 

nghiệm rút ra từ đại dịch toàn cầu: các nỗ lực bảo vệ người lao động khỏi 

những rủi ro do COVID-19 bao gồm: thách thức mới mà lực lượng thanh tra lao 

động phải đối mặt tại nơi làm việc thiết yếu để hỗ trợ việc áp dụng các thực 

hành kiểm soát lây nhiễm một cách hiệu quả; tầm quan trọng đặc biệt của mạng 

internet toàn cầu để phổ biến nhanh chóng hướng dẫn từ các cơ quan có thẩm 

quyền, từ những nguồn tin đáng tin cậy tới mọi nơi làm việc; thách thức trong 

việc xác định chính xác sự lây truyền COVID-19 tại nơi làm việc. Các diễn giả 

đều thống nhất quan điểm cho rằng ngoài sự chủ động của các cơ quan quản lý 

nhà nước trong việc giới thiệu và áp dụng các hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh, 

thì sự tích cực và vị trí trung tâm của người lao động đóng vai trò vô cùng to 

lớn, tăng cường đối thoại về các nguy cơ, rủi ro giữa các bên liên quan và chính 

sách chia sẻ thông tin nhanh chóng ở cấp độ quốc gia, thông qua mạng internet 

và các phương tiện thông tin đại chúng sẵn có khác. 
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- Công tác phòng ngừa cho mọi người: tại nơi làm việc, trong đại dịch… 

Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch Tầm nhìn Zero (Vision Zero) được Hiệp 

hội an sinh xã hội quốc tế (ISSA) giới thiệu tại Đại hội thế giới lần thứ XXI tại 

Singapore. Vision Zero thúc đẩy một chiến lược phòng ngừa toàn diện vì sự an 

toàn, sức khỏe và phúc lợi, đồng thời kêu gọi một tương lai không tai nạn, bệnh 

tật hoặc tổn hại tại nơi làm việc cho tất cả mọi người. Cách thức xây dựng chiến 

lược thành công trong triển khai thực hiện văn hóa phòng ngừa, tập trung vào sự 

lãnh đạo có trách nhiệm và khơi dậy phong trào Vision Zero trên toàn thế giới. 

Cách thức và phương pháp được áp dụng để huy động và truyền cảm hứng cho 

những cam kết từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người đưa ra quyết 

định chính trị, đối tác xã hội, các cơ quan quản lý và chuyên gia lĩnh vực 

ATVSLĐ nhằm thúc đẩy môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả 

mọi người thông qua áp dụng 7 quy tắc vàng của Vision Zero. Phiên họp cũng 

khẳng định vai trò chủ động của ngành và tất cả các bên liên quan nhằm mở ra 

triển vọng về một nền văn hóa phòng ngừa chiến lược cho các lĩnh vực mới, 

đồng thời thảo luận về cách tiếp cận của Vision Zero với lĩnh vực y tế công cộng 

trong thời kỳ đại dịch, với chuỗi cung ứng toàn cầu, với các khoản đầu tư bền 

vững và với toàn xã hội. 

- Công tác an toàn vệ sinh lao động trong thế giới kỹ thuật số: Chuyển 

đổi kỹ thuật số là yếu tố thay đổi cuộc chơi ở cả cách chúng ta làm việc và sống. 

Viễn cảnh tương lai khi robot sát cánh làm việc bên cạnh con người không còn 

xa vời mà đang dần hiện hữu. Các hình thức việc làm mới dẫn đến sự gia tăng số 

lượng lao động tự do và lao động không thường xuyên. Trong khi tự động hóa 

hiện nay chủ yếu ảnh hưởng đến lĩnh vực công nghiệp, thì một thế giới kỹ thuật 

số sẽ tác động đến mọi lĩnh vực và mọi loại hình công việc. Điều này cho thấy 

cả rủi ro và cơ hội cho một thế giới việc làm mà như chúng ta đều biết là vì sự 

an toàn, sức khỏe và hạnh phúc của người lao động. Những thành tựu khoa học 

công nghệ thông qua chuyển đổi kỹ thuật số hỗ trợ giúp làm việc an toàn hơn, 

theo dõi sức khỏe, cải thiện chất lượng, năng suất và kết quả kinh doanh. Cùng 

với đó là các rủi ro mới liên quan đến công nghệ mới, tự động hóa và các hệ 

thống phức tạp hơn.  

 Hệ thống giám sát an toàn phải vận hành chính xác, cách thức xử lý các 

mối nguy, đánh giá rủi ro máy móc và an toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu. 

Bên cạnh đó các dịch vụ và người làm công tác phòng ngừa cũng cần phải dần 

thích ứng với những diễn biến này. Một nội dung cũng hết sức quan trọng là làm 



294 

thế nào để hỗ trợ tìm giải pháp cho các công ty nhỏ, nguồn lực hạn chế cũng như 

cách tiếp cận với loại hình việc làm phi tiêu chuẩn.  

An toàn vệ sinh lao động thời gian thực (Real time OSH): Kiến thức và 

công cụ kỹ thuật số, việc áp dụng công nghệ thông tin để cải thiện khả năng nhận 

biết, kiểm soát và quy định về các nguy cơ ATVSLĐ tại nơi làm việc. Các công cụ 

kỹ thuật số hiện đại hàng đầu hiện nay áp dụng trong lĩnh vực ATVSLĐ như hệ 

thống cảnh báo tai nạn tại nơi làm việc bằng hình thức số hóa, ứng dụng di động truy 

vết mang theo người, công nghệ phát hiện mệt mỏi và nguồn lực phòng ngừa trực 

tuyến dựa trên bằng chứng đã hỗ trợ đắc lực cho người lao động trước các rủi ro tại 

nơi làm việc đặc biệt trong tình hình đại dịch COVID-19. 

- Yếu tố tâm lý xã hội và sự phát triển của sức khỏe tâm thần tại nơi làm 

việc. Các diễn giả tại hội thảo chuyên đề tập chung thảo luận về công tác phòng 

ngừa các rủi ro tâm lý xã hội tại nơi làm việc, cũng như những thách thức về 

quản lý sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc thông qua những ví dụ cụ thể về các 

tiêu chuẩn, quy định liên quan cũng như những thực hành được áp dụng tại nơi 

làm việc.  

II. TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP  

1. Tình hình tai nạn lao động 

Giai đoạn 2016 - 2020, trên cả nước xảy ra 41.464 vụ tai nạn lao động 

(TNLĐ) làm 42.590 người bị nạn, trong đó có 4.515 vụ TNLĐ chết người làm 

4.774 người chết; có 63 vụ TNLĐ nghiêm trọng bị các đoàn điều tra TNLĐ đề 

nghị khởi tố hình sự. Giai đoạn 2016 – 2020, tần suất TNLĐ chết người giảm 

24,2% so với giai đoạn 2011 – 201581. Năm 2020, trên toàn quốc đã xảy ra 

8.380 vụ tai nạn lao động làm 8.610 người bị nạn,  trong đó làm 966 người chết, 

1.897 người bị thương nặng. Năm 2021 trên toàn quốc đã xảy ra 6.504 vụ tai 

nạn lao động (TNLĐ) (giảm 1.876 vụ, tương ứng với 22,4% so với năm 2020) 

làm 6.658 người bị nạn (giảm 1.952 người, tương ứng với 22,67% so với năm 

2020). Số người chết vì TNLĐ là 786 người, giảm 180 người tương ứng 18,63% 

so với năm 2020, (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 602  người, giảm 59 

người tương ứng với 8,92% so với năm 2020; khu vực người lao động làm việc 

không theo hợp động lao động: 184 người, giảm 121 người tương ứng với 

 
81 Văn kiện dự thảo Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025. 
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39,67% so với năm 2020); Số người bị thương nặng: 1.485 người, giảm 412 

người tương ứng với 21,71% so với năm 2020. 

 Thiệt hại về tài sản và giải quyết hậu quả do TNLĐ là trên 6 ngàn tỷ 

đồng. So với năm 2019,  số vụ tai nạn lao động chết người giảm 0,87% , số 

người chết giảm 1.34%, số vụ tai nạn lao động có từ 2 người trở lên giảm 

31,35%.   

Tuy nhiên, số liệu thống kê này chưa phản ánh đầy đủ, toàn diện tình hình 

TNLĐ trên cả nước do chỉ có khoảng 5 - 7% doanh nghiệp tuân thủ quy định 

báo cáo TNLĐ, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp 

quy mô lớn. Điển hình là các vụ tai nạn gần đây là vụ tai nạn sập mỏ đá làm 8 

người chết tại xã Yên Lâm, Huyện Yên định, tỉnh Thanh Hóa vào tháng 01 năm 

2016, vụ tai nạn lao động sập tường ngày 5/3/2019 tại Công ty TNHH Bohsing 

(KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) làm 7 người chết; Vụ tai nạn 

sập tường ngày 14/5/2020 tại Công ty AV Healthcanre Việt Nam tại tỉnh Đồng 

Nai đã cướp đi mạng sống của 10 người và làm 14 người bị thương; tại Thủy 

điện Plei Kần, xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi ngày 25/5/2020 làm 3 người chết, 

3 người bị thương; tại công trình khai thác mỏ đá tại tỉnh Điện Biên ngày 

01/6/2020 làm 03 người chết và mất tích...;  

   - Theo số liệu thống kê từ cơ quan BHXH: Tính trong 05 năm 2016- 

2020, tần suất tai nạn lao động chết người hàng năm giảm 4,49 % so với giai 

đoạn 2011- 2015. 

Bảng 1. Thống kê TNLĐ chết người từ cơ quan BHXH 

TT Nội dung 2011- 

2015 

2016 2017 2018 2019 BÌnh 

quân 4 

năm 

2016- 

2019 

2016-2019 

so với 

2011- 2015 

1 Số LĐ 

tham gia 

BHXH 

(triệu) 

10,99 12,76 13,33 14,32 15,2 13,9 +26,51% 

1 Số người 643 697 696 753 556 676 + 5,02 % 
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chết mỗi 

năm do 

TNLĐ 

2 Tần suất 

TNLĐ 

chết người 

tính trên 

100.000 

người 

5,85 5,46 5,22 5,26 3,66 4,86 -16,99% 

(bình quân 

4,6%/năm) 

(Nguồn : Bảo hiểm xã hội Việt Nam) 

Bảng 2. Thống kê tai nạn lao động từ các doanh nghiệp 

TT Chỉ tiêu Bình 

quân 

2011- 

2015 

Bình 

quân 

2016- 

2019 

So sánh 2 giai 

đoạn 

1 Số vụ TNLĐ 6739 7.389 10.92% 

2 Số vụ chết 568 613 10.31% 

3 Số người bị nạn 6857 7.559 11.66% 

4 Tổng số người chết 621 652 7.37% 

5 Tần suất TNLĐ chết người 

(số người chết tính trên 

100.000 l.động) 

7,56 6,01 -20,48% (bình 

quân 5,68%/năm) 

(Nguồn : Báo cáo Sở LĐTBXH các địa phương) 

Tuy nhiên, số liệu thống kê tại các bệnh viện, cơ sở y tế về số người nhập 

viện do tai nạn lao động thường nhiều gấp hơn 20 lần số liệu được báo cáo về 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.  

Thống kê từ các bệnh viện, cơ sở y tế và cộng đồng, mỗi năm có khoảng 

160.000-170.000 người bị tai nạn lao động phải đến điều trị tại cơ sở y tế và có 

khoảng 1700 người chết. Tần suất tai nạn lao động chết người bình quân 3 năm 

từ 2006 - 2008 là 6,39/100.000 lao động, bình quân mỗi năm giảm 3,04%; Năm 

2006, tần xuất tai nạn lao động là 7 người chết trên 100.000 lao động, năm 2011 
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là 5,55 người chết trên 100.000 lao động. Năm 2015, có 4,9 người chết/100.000 

lao động. Bình quân tần suất tai nạn lao động chết người, giai đoạn 2016-  2019 

là 6,01 người chết trên 100.000 lao động. 

Theo thống kê từ số khai tử (sổ A6 của ngành y và sổ tư pháp tại các xã, 

phường), mỗi năm khu vực này có khoảng 1.400 người chết/năm do TNLĐ. 

Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra do mất an toàn lao động trong khu vực này 

xảy ra,  điển hình như: Vụ nổ do dùng đền khò cưa khối kim loại hình trụ (bom, 

mìn) trên đường Lê Trọng Tấn (KĐT Văn Phú, Hà Đông) ngày 19/3/2016, làm 5 

người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, khoảng 248 căn hộ xung quanh bị 

hư hỏng nhà cửa; nổ đạn dược trong kho tái chế kim loại tại xã Văn Môn, huyện 

Yên Phong, Bắc Ninh làm 2 người chết, nhiều người khác bị thương, hàng loạt 

căn nhà bị san phẳng… gần đây nhất, vụ nổ bình khí nén xảy ra sáng 12/6 tại 

tiệm vá vỏ nằm trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Hòa, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương làm 01 người chết.  

 

Hình 1. Biểu đồ tai nạn lao động từ các doanh nghiệp 

https://laodong.vn/xa-hoi/no-lon-trong-cong-ty-san-xuat-bia-khien-1-nguoi-tu-vong-741580.ldo
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2. Tình hình bệnh nghề nghiệp 

Hiện nay có 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Giai đoạn 

2016 - 2020, có 1.359.829 NLĐ được khám phát hiện BNN, số người được 

khám phát hiện BNN cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 (giai đoạn 2011 – 2015 có 

1.043.918 NLĐ được khám phát hiện BNN), kết quả thực hiện năm sau có xu 

hướng tăng hơn so với năm trước. Trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2016 - 

2020 có khoảng 200.000-300.000 NLĐ được khám phát hiện BNN và có từ 

3.000 - 5.000 trường hợp mắc BNN được phát hiện (chiếm khoảng 1%), số NLĐ 

được giám định chỉ chiếm khoảng 10% tổng số mắc. 

Tích luỹ số trường hợp mắc BNN được hưởng bảo hiểm đến hết năm 2020 

là 30.228 trường hợp; 03 BNN có số mắc cao nhất bao gồm: bệnh bụi phổi silic, 

bệnh điếc nghề nghiệp và bệnh da nghề nghiệp; khai khoáng, vật liệu xây dựng, 

cơ khí, sản xuất và sử dụng hóa chất là các ngành nghề có tỷ lệ mắc BNN cao 

nhất. Số người mắc mới BNN hàng năm vẫn ở mức cao và chưa có dấu hiệu 

giảm. Theo quy định hiện hành, các trường hợp mắc BNN được hưởng bảo hiểm 

chỉ được áp dụng đối với NLĐ có đóng bảo hiểm xã hội. 

Trong giai đoạn 2016 - 2019, tổng số người lao động tiếp xúc với yếu tố có 

hại được thực hiện khám phát hiện BNN có xu hướng tăng. Năm 2018 có 316.636 

trường hợp (tăng 7,25%) được khám phát hiện BNN. Trong số khám đã phát hiện 

10.157 trường hợp mắc BNN (chiếm tỷ lệ 3,2%)82. Số trường hợp được giám định 

có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2016 - 2018. Năm 2018 đã có 838 trường 

hợp được giám định, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2017 và tăng gấp hơn 3 lần so với 

cùng kỳ năm 2016. Trong năm 2020, đã có hơn 1.7 triệu người lao động được 

khám sức khỏe định kỳ; hơn 300. 0000 trường hợp người lao động tiếp xúc với 

yếu tố có hại được thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, qua đó phát hiện 

được 3.763 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp. 

Ngoài hậu quả gây chết người, thiệt hại vật chất hàng chục tỷ đồng/năm; 

tiền bồi thường, trợ cấp từ người sử dụng lao động mất hàng trăm tỷ đồng mỗi 

năm giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra còn những thiệt hại do phải nghỉ việc cũng 

rất lớn, trung bình mất đến 500.000 ngày công/năm giai đoạn 2016-2020. Theo 

báo cáo của ngành y tế năm 2019, tỷ lệ nghỉ ốm trong công nhân là khoảng 25% 

và tổng số ngày nghỉ ốm là khoảng 01 triệu ngày. Năm 2020, đã có thêm mới 

 
82bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn (35,7%), đục thủy tinh thể (12,1%), bệnh bụi phổi than (9,7%), bệnh hen quế 

quản nghề nghiệp chiếm 9%, bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp (6,4%), còn lại là một số bệnh nghề nghiệp khác 
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7.951 người được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã chi 746 tỷ đồng trợ cấp tai 

nạn lao động, bệnh bệnh nghiệp. 

III. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG 

THỜI GIAN TỚI  

1. Bối cảnh chung  

Đại hội XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ: “Xây dựng xã hội an toàn” 

và “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh” mà một trong những nội 

dung trọng tâm là Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội 

cho công nhân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân. Để 

hiện thực, cụ thể hóa nội dung trên, công tác an toàn, vệ sinh lao động và chăm 

lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao 

động cần phải được chú trọng, thực hiện thường xuyên, liên tục. Đây trách 

nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

Dân số trung bình năm 2021 của cả nước ước tính gần 98 triệu người, lực 

lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 64 triệu người. Trong đó, lao động có hợp 

đồng lao động khoảng 30 triệu người (chiếm khoảng 45%), lao động không có 

quan hệ lao động (tự tạo việc làm, lao động trong hộ gia đình...) khoảng 34 triệu 

(chiếm khoảng 55%) và đối tượng khác. Lực lượng lao động trong lĩnh vực 

nông - lâm - ngư nghiệp khoảng 40,44%, trong lĩnh vực dịch vụ là 33,97% và 

trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng là 25,59%. 

Tổng số thành viên hợp tác xã trên 7 triệu thành viên, trong đó số lao động 

làm việc thường xuyên trong hợp tác xã là trên 1,5 triệu người; trên 5.000 làng 

nghề và làng có nghề (số làng nghề truyền thống được công nhận theo tiêu chí làng 

nghề hiện nay của Chính phủ là gần 2000, thu hút khoảng 10 triệu lao động83); 

khoảng 4,6 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, thu hút gần 

7,9 triệu lao động. 

Về cơ cấu nền kinh tế năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

chiếm tỉ trọng 14,57% GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,28%; 

khu vực dịch vụ chiếm 41,17%. Tại thời điểm 31/12/2018, có 714.755 doanh 

nghiệp, so với năm 2012, đã tăng thêm gần 180.000 doanh nghiệp; hiện nay, có 

 
83http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Gia-tri-lang-nghe-khong-don-thuan-la-kinh-te/225358.vgp 
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gần 800.000 doanh nghiệp, có gần 19.000 hợp tác xã, trong đó có trên 10.000 

hợp tác xã nông nghiệp. 

 Tính đến ngày 30/6/2020, số người tham gia BHXH đạt khoảng 15,144 

triệu người. Trong đó, số tham gia BHXH bắt buộc là 14,473 triệu người, đặc 

biệt vượt qua giai đoạn khó khăn do thực hiện cách ly xã hội, số người tham gia 

BHXH tự nguyện vẫn tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019, đạt 670,8 nghìn 

người; BHTN là 12,716 triệu người; số người tham gia BHYT là 85,521 triệu 

người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN ước 

đạt 45,3% kế hoạch cả năm (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019). 

Năm 2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 29-

CT/TW về “Đẩy mạnh công tác An toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế”, trong đó yêu cầu các doanh 

nghiệp, tổ chức phải xây dựng các tiêu chí an toàn; phát động phong trào xây 

dựng văn hóa an toàn lao động… 

Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 được thông 

qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định  “Chú 

trọng bảo đảm an toàn,  bảo vệ sức khỏe  người lao động”. Đến năm 2030, phấn 

đấu sớm hoàn thành các mục tiêu theo Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển 

bền vững, xây dựng xã hội an toàn. 

Luật An toàn, vệ sinh lao động được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ 

họp thứ IX, tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Tính từ năm 

1996 đến năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 30 văn bản 

pháp luật liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe 

người lao động. Thủ tướng Chính phủ đã có những quyết định về các chỉ tiêu cụ 

thể đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm: Quyết định số 681/QĐ-

TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ xác định lộ trình giảm tần suất tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp đến năm 2025 và 2030, lần lượt là 5% cho số vụ và 

4,5% cho số người chết và số người bị thương tích nặng. Nghị quyết số 

19/2022/NQ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Chính phủ cũng đã đưa ra mục 

tiêu hàng năm giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người. 

Từ năm 2015 đến tháng 4 năm 2022, Chính phủ đã ban hành 08 Nghị định 

quy định chi tiết Luật ATVSLĐ năm 2015; rà soát, xây dựng 06 Nghị định có 

liên quan đến công tác ATVSLĐ trong các lĩnh vực đặc thù; 01 Nghị quyết của 
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Chính phủ ban hành Chương trình Quốc gia ATVSLĐ; 03 Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ. Các Bộ ban hành hơn 100 văn bản pháp luật có liên quan; 

nghiên cứu việc gia nhập Công ước số 187 về Khung chính sách thúc đẩy 

ATVSLĐ. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa 

phương cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện chính 

sách, pháp luật về ATVSLĐ.  

Các văn bản hướng dẫn các quy định của Luật ATVSLĐ và các quy định 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thông tin, tuyên truyền, huấn 

luyện, kiểm định ATVSLĐ; nhận diện, đánh giá rủi ro, khai báo, thống kê, báo 

cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), sự cố kỹ thuật mất 

ATVSLĐ; chế độ bồi thường, trợ cấp TNLĐ, BNN, hỗ trợ phòng ngừa từ Quỹ 

bảo hiểm TNLĐ, BNN; định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 05 nhóm đối tượng 

huấn luyện ATVSLĐ; 35 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ đối với 

máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các lĩnh vực, công 

việc có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN và 31 Quy trình kiểm định đối với máy, 

thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, công trình vui chơi công cộng phù 

hợp với thực tế và tình hình mới. 

2. Những thuận lợi, khó khăn và thách thức 

Giai đoạn 2021- 2025, Việt Nam có một số thuận lợi để làm tốt công tác an 

toàn lao động, vệ sinh lao động, gồm: các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm 

hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động có quy 

định các nội dung cụ thể về cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao 

động, xã hội hóa dịch vụ kiểm định, huấn luyện; được sự quan tâm, hỗ trợ của 

các tổ chức quốc tế và các quốc gia phát triển, đặc biệt là sự cam kết thúc đẩy 

công tác an toàn, vệ sinh lao độngtrong cam kết chung của Cộng đồng ASEAN. 

Đặc biệt, sau gần 30 năm thực hiện Bộ Luật lao động, qua hơn 09 năm triển khai 

Chỉ thị số 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 06 năm triển khai Luật An 

toàn, vệ sinh lao động, các cấp, các ngành và các cơ sở sản xuất kinh doanh đã 

thấy rõ tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong tình hình quốc tế rất coi trọng đến vấn đề môi 

trường, biến đổi khí hậu và an toàn xã hội, an sinh xã hội trên phạm vi toàn cầu.   

 Tuy nhiên, công tác an toàn, vệ sinh lao động còn có rất nhiều thách thức, 
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khó khăn, như:  Sự phát triển mạnh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ với trình 

độ công nghệ còn lạc hậu; việc nhập khẩu và đưa vào sử dụng các máy, công 

nghệ, vật liệu mới ngoài những mặt tích cực, còn tiềm ẩn những nguy cơ về an 

toàn, vệ sinh lao động không thể lường trước; xu thế phát triển mạnh các ngành 

công nghiệp khai khoáng, xây dựng, năng lượng, hoá chất và sự gia tăng sử 

dụng điện trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ làm tăng nguy cơ mất an toàn, 

vệ sinh và ô nhiễm môi trường lao động; sự phát triển các làng nghề, khu vực 

kinh tế hộ gia đình trong cơ chế thị trường nếu thiếu sự kiểm soát về an toàn, vệ 

sinh lao động cũng tiếp tục làm gia tăng ô nhiễm môi trường lao động; lực lượng 

lao động tăng nhanh cùng với sự chuyển dịch một lượng lớn lao động từ khu 

vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp với trình độ tay nghề thấp, chưa có 

tác phong công nghiệp. 

Công nghệ robot - Cơ điện tử (Robotics - Mechatronics) sẽ được xem là 

một trong những trụ cột của nền công nghiệp 4.0 với những nhà máy thông minh 

và doanh nghiệp được chuyển đổi số hóa toàn diện, cũng như nhiều ứng dụng 

trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. Trong khi chúng ta chưa có nghiên 

cứu để đánh giá tác động và tìm hiểu những mối nguy, rủi ro trong lao động và 

đời sống. 

 Bên cạnh đó, việc hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam là thành viên của 

Tổ chức Thương mai Thế giới, tham gia nhiều Hiệp định Thương mại thế hệ 

mới và Tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 về Hệ thống quản lý An toàn, vệ sinh lao 

động, đặt ra các yêu cầu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đảm 

bảo an toàn, vệ sinh lao động, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ 

sinh lao động cần thiết phải xây dựng vừa đảm bảo hài hòa, vừa có khả năng bảo 

vệ người lao động và sản xuất trong nước phát triển. Đây là một thách thức 

không nhỏ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá.  

Dự báo giai đoạn 2021 – 2025, Những vấn đề cấp bách về an toàn, vệ sinh lao 

động và chăm sóc sức khỏe người lao động cần giải quyết, như: ngăn chặn sự gia 

tăng tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết nhiều người 

trong lĩnh vực xây dựng, khai khoáng, hóa chất, hóa dầu, đặc biệt trong bối cảnh đại 

dịch COVID-19; Tăng cường giám sát ô nhiễm môi trường lao động, từng bước cải 

thiện điều kiện lao động, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, xây dựng 

văn hóa an toàn lao động, vệ sinh lao động, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu; nâng cao 
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nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động, đặc biệt khu vực làng 

nghề, khu vực nông nghiệp, trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, về việc bảo đảm an 

toàn, vệ sinh lao động, gắn kết với ý thức bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, 

việc làm và sự phát triển bền vững.  

3. Nhiệm vụ chung của công tác an toàn, vệ sinh lao động 

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp 

lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; cụ thể hóa 

các mục tiêu, chỉ tiêu về đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động trong xây 

dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Chỉ 

thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng và nghị quyết của các cấp ủy. 

- Triển khai Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 

Việt Nam. Trong đó các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động đến 

năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, gồm, hàng năm: (1) Giảm tần suất tai nạn 

lao động 5%; (2) Giảm tần suất tai nạn lao động chết người 4,5%; (3) Giảm tần 

suất tai nạn lao động thương tật nặng 4,5%.  

- Triển khai Nghị quyết số 19/2022/NQ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2022 của 

Chính phủ về việc ban hành Chương trình Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao 

động giai đoạn 2021 – 2025, với mục tiêu bình quân hàng năm giảm 4% tần suất 

tai nạn lao động chết người. 

- Đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong 

phú, đa dạng; xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến cải thiện điều kiện 

lao động để lan tỏa trong cộng đồng; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn 

xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; rà soát, bổ sung, hoàn thiện 

các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động; 

- Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan chức năng Nhà nước với các tổ 

chức đoàn thể, tổ chức xã hội, trước hết là tổ chức công đoàn các cấp, hội nông 

dân để đưa công tác an toàn, vệ sinh lao động mang tính quần chúng và xã hội 

hóa cao; phát động các phong trào quần chúng  xây dựng “ Văn hoá an toàn lao 

động tại doanh nghiệp” để phổ cập, nhân rộng tiến tới việc thực hiện có nề nếp, 

thường xuyên. 

- Huy động các nguồn lực trong tổ chức tuyên truyền về an toàn, vệ sinh 

lao động; ứng dụng công nghệ số, các mạng xã hội và sự phối hợp giữa các cơ 
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quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cơ quan báo chí.  

- Rà soát sửa đổi mốt số nội dung của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo  

định hướng tăng cường sử dụng nguồn lực từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển và ứng dụng các 

giải pháp ATVSLĐ; giám sát môi trường lao động; chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho người lao động; phục hồi chức năng lao động;  

- Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công tác phòng ngừa tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hoàn thiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao 

động tự nguyện đến các đối tượng lao động; 

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức và tăng cường hoạt động của hệ thống các cơ 

quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, trước hết là hoàn thiện hệ 

thống tổ chức Thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời 

tinh giảm bộ máy, minh bạch và hiệu lực, hiệu quả. 

- Củng cố và hoàn thiện các cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng lao 

động cho người lao động.  

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học kỹ thuật 

an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động. Tập trung vào 

nghiên cứu để xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức; chú trọng vào 

việc nghiên cứu áp dụng các biện pháp cải thiện môi trường và điều kiện lao 

động cho người lao động  khu vực sản xuất vừa và nhỏ, ngoài quốc doanh, khu 

vực nông – lâm – ngư nghiệp và vùng cao, vùng sâu, vùng xa, trong các ngành, 

lĩnh vực có nguy cơ cao… 

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng 

Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Chỉ thị 

29-CT/TW năm 2013 và ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc đẩy 

mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập quốc tế, góp phần Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện 

đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển 

nhanh và bền vững đất nước, thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng xã hội an toàn, đưa Việt Nam đến năm 

2025, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2030, 
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trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2045 trở thành nước 

công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội 

Đảng XIII đã xác định. 

2. Đối với Quốc hội 

- Tăng cường công tác giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện chế độ, 

chính sách, pháp luật về ATVSLĐ. 

- Quốc Hội sớm sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, vệ sinh lao động đồng bộ 

với quá trình sửa đổi Luật BHXH, Luật Việc làm, nhằm đồng bộ trong hệ thống 

pháp luật lao động, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác an toàn, vệ sinh lao 

động, bảo đảm an toàn, sức khoẻ cho người lao động và giảm thiểu tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng Công nghiệp 

4.0 và Đại dịch COVID-19.  

- Sửa đổi đồng bộ các quy định trong Luật ATVSLĐ, Bộ Luật Lao động, 

Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Phòng cháy chữa cháy... các quy định về 

huấn luyện ATVSLĐ, PCCC, an toàn hóa chất, an toàn điện, sơ cấp cứu 

TNLĐ... để giảm thời gian cho doanh nghiệp và NLĐ. 

3. Đối với Chính phủ và một số cơ quan, bộ, ngành Trung ương 

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá sự tương thích giữa Luật ATVSLĐ với các Luật 

chuyên ngành có quy định liên quan về ATVSLĐ để kịp thời báo cáo, đề xuất 

với Quốc hội kế hoạch sửa đổi bổ sung nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ của 

hệ thống pháp luật; 

- Với tình hình kết dư của Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN thuộc Quỹ bảo hiểm 

xã hội đến tháng 6 năm 2021, khoảng 53.000 tỷ đồng. Đề nghị sửa đổi, bổ sung 

Điều 56, Luật ATVSLĐ theo hướng sửa đổi, bổ sung hoạt động phòng ngừa tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm cả việc: đầu tư cho nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học công nghệ về ATVSLĐ; xây dựng các cơ sở khám, điều trị, phục 

hồi chức năng cho NLĐ; chi hỗ trợ một phần kinh phí quan trắc môi trường lao 

động; sàng lọc, tiêm phòng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm 

trong trường hợp có nguy cơ xảy ra dịch bệnh cho nhiều NLĐ tại nơi làm việc;  

- Bổ sung quy định xử phạt hành chính đối với hành vi không thành lập 

mạng lưới an toàn, vệ sinh viên vào Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt 
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vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa NLĐ Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Ban hành quy định cụ thể về đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN tự nguyện cho 

NLĐ khu vực không có quan hệ lao động. 

- Rà soát, sửa đổi các chức danh nghề, công việc đã có trong danh mục 

nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm đã ban hành và tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nghề, công việc mới vào 

danh mục. 

- Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo hướng 

chỉ quy định là trong môi trường lao động có tồn tại yếu tố gây bệnh nghề 

nghiệp, bỏ quy định về giới hạn tiếp xúc tối thiểu và thời gian tiếp xúc tối thiểu; 

tăng cường nghiên cứu, công nhận các bệnh nghề nghiệp mới. 

- Tăng cường đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ về 

ATVSLĐ, sức khỏe nghề nghiệp để sớm hoàn thiện, kịp thời rà soát sửa đổi các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn ATVSLĐ và nghiên cứu các đề tài, nhiệm vụ cấp quốc 

gia về hệ thống quản lý, ứng dụng công nghệ, số hóa hoạt động ATVSLĐ.  

KẾT LUẬN 

Trong nền kinh tế thị trường, để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phát 

triển bền vững thì phải biết sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực, thực hiện tốt 

công tác ATVSLĐ và bảo vệ môi trường. Thực tế cho thấy quá trình lao động 

sản xuất luôn tiềm ẩn các nguy cơ gây ra TNLĐ, BNN và ô nhiễm môi trường. 

Xét trên góc độ kinh tế, đó là nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp làm giảm năng 

suất lao động, lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, đi đôi với việc không ngừng 

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

luôn cần phải coi trọng công tác AT VSLĐ, để có thể kiểm soát được các nguy 

cơ, rủi ro, hạn chế tối đa TNLĐ, BNN có thể xảy ra trong quá trình khai thác. 

Thực tế ở các nước phát triển cho thấy, việc xây dựng được hệ thống chính 

sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp; áp dụng các tiêu chuẩn hệ 

thống quản lý trong đó đặc biệt chú trọng đến giảm thiểu nguy cơ mất an toàn, 

vệ sinh lao động, nâng cao hiệu quả quản lý ATVSLĐ không chỉ đảm bảo các 

quyền lợi, sức khoẻ và tính mạng cho người lao động mà còn nâng cao năng suất 

lao động, chất luợng sản phẩm, vị thế và sức cạnh tranh của  các doanh nghiệp.  

 



307 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

1.  Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (2012), Báo cáo tổng kết 18 năm thi 
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VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC - KINH NGHIỆM Ở  

MỘT SỐ QUỐC GIA 
 

TS. Nguyễn Thế Thắng 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 
 

Tóm tắt 

Lao động phi chính thức là thành phần lao động tồn tại tất yếu trong mọi 

nền kinh tế dù mức độ phát triển, tính chất và hình thức biểu hiện khác nhau. Bài 

viết tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đặc điểm lao động phi chính 

thức của một số quốc gia và khu vực, đặc biệt là chính sách mà các quốc gia này 

vận dụng để ra tăng hiệu quả của lực lượng lao động và giảm thiểu những hạn 

chế của họ đối với nền kinh tế và các vấn đề xã hội. Các quốc gia châu Âu tập 

trung vào các khía cạnh lương và phúc lợi, đồng thời với điều chỉnh quản trị nhà 

nước, trong khi đó các nước khác như Trung Quốc hoặc Ấn Độ chủ yếu thực 

hiện các hoạt động hỗ trợ phúc lợi nhưng chưa có hệ thống đào tạo và bảo trợ xã 

hội bền vững. Đây là những kinh nghiệm quí giá có thể học tập, vận dụng và xây 

dựng các giải pháp tình thế và giải pháp lâu dài với vấn đề lao động phi chính 

thức ở Việt Nam hiện nay.     

Từ khóa: lao động, lao động phi chính thức, chính sách 

THE ISSUE OF INFORMAL LABOR – EXPERIENCE IN SOME 

COUNTRIES 

Abstract 

Informal labor is an indispensable part of labor in all economies despite 

different levels of development, nature, and forms of expression. The article 

focuses on studying issues related to the informal labor characteristics of some 

countries and regions, especially the policies that these countries apply to 

increase the efficiency of the labor force, and minimize their limitations to the 

economy and social issues. European countries focus on salary and welfare 

aspects, and with governance adjustment, while other countries like China or 

India mainly carry out welfare support activities but there is no sustainable 

training and social protection system. These are valuable experiences that can be 

learned, applied and built on temporary and long-term solutions to the problem 

of informal labor in Vietnam these days. 
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1. Mở đầu 

Lao động phi chính thức là những người tự làm các công việc của mình, 

những người làm việc ở các hộ kinh tế gia đình (nông trang, cửa hàng.v.v...), 

làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp hoặc các hình thức lao động không 

được công nhận về mặt pháp lý bằng các hợp đồng lao động và điều kiện làm 

việc cụ thể [4], [5]. Lao động phí chính thức tồn tại trong mọi nền kinh tế, với 

nhiều hình thức và mức độ đa dạng khác nhau. Tùy thuộc vào các điều kiện kinh 

tế - xã hội hoặc đặc trưng dân số mà vấn đề lao động phi chính mỗi quốc gia, 

mỗi khu vực có những đặc điểm khác nhau.  Bằng cách hồi cứu tài liệu trong 

nước và quốc tế để tim hiểu vấn đề lao động không chính thức ở một số quốc gia 

và kinh nghiệm quản lý vấn đề này dưới góc độ chính sách, bài viết này tập 

trung phân tích các vấn đề lao động phi chính thức ở một số quốc gia, trong đó 

tập trung theo khu vực với các thành viên mới của cộng đồng châu Âu và hai 

quốc gia có nền kinh tế hang đầu thế giới và cũng là hai nước có cơ cấu lao động 

phi chính thức đa dạng gồm Trung Quốc và Ấn Độ. Các phát hiện cho thấy sự 

thay đổi nhân khẩu do nhập cư hoặc di cư, và đặc biệt là dịch COVID 19 làm 

cho lao động phi chính thức càng thêm khó khăn mặc dù nhiều nước đã có các 

chính sách hỗ trợ. Đây cũng là những kinh nghiệm quí giá để Việt Nam có thể 

tham khảo và xử lý các vấn đề lao động phi chính thức của mình cả ở hiện tại và 

tương lai.  

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Lao động phi chính thức ở châu Âu 

Mặc dù qui mô kinh tế phi chính thức đã giảm dần trong những năm 2000, 

ở các thành viên mới của châu Âu thì qui mô khá ổn định, thậm chí đã chuyển 

được phần nào từ thu nhập trung bình sang thu nhập cao hơn. Người lao động 

phi chính thức hầu hết là đàn ông, lao động trẻ, những người chỉ có học vấn cơ 

bản, lao động chân tay với những công việc ít cần kỹ năng. Ngoài ra, điều quan 

trọng là người lao động phi chính thức xem họ là một phần của những người bị 

phân biệt đối xử, rất nhiều người trong số này bị thất nghiệp kéo dài và được thể 

hiện theo ba tiêu chí: (a) người làm việc ở công ty có 5 hoặc ít hơn 5 người cùng 

làm; (b) người làm việc cho những chủ lao động không đóng góp cho bảo hiểm 

xã hội; (c) người làm việc không có hợp đồng lao động. Thực tế là các nước Bỉ, 
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Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Israel, Rumani, Slovenia và Vương quốc 

Anh thì cứ 4 người thì 1 người không có hợp đồng lao động trong các cơ sở có 

100 hoặc hơn 100 lao động. Ví dụ khác khi xác định lao động phi chính thức là 

những người làm việc phụ thuộc mà không được nộp bảo hiểm ở các công ty 

nhỏ không chuyên nghiệp (có 5 người làm hoặc ít hơn) khoảng 28%, đa dạng từ 

7.7% ở Estonia tới 39,5% ở Phần Lan. Lao động phi chính thức thấp nhất trong 

lĩnh vực công gồm dịch vụ y tế và giáo dục, nhiều nhất trong nông nghiệp, xây 

dựng, ngoại thương và sửa chữa, công nghiệp thực phẩm và nhà ở.   

Lực lượng lao động phi chính thức hầu hết là nam giới, đặc biệt là ở các 

thành viên mới ở châu Âu. Ở các nước Bungary, Estonia, Hungary, Latvia và 

Slovakia thì tỉ lệ nam lao động phi chính thức không có hợp đồng cao hơn 

những công việc chính thức, xu hướng này cũng tương tự ở Đan Mạch, Hy Lạp, 

Nauy, và Anh và thuộc nhóm tuổi 25-54. Căn cứ theo bảo hiểm xã hội ở 12 

nước thì có hơn một nửa người lao động không đóng góp bảo hiểm ở 35 tuổi 

hoặc thấp hơn, ở Slovenia thì 97% người lao động không bảo hiểm ở độ tuổi 

trên và 67% thuộc nhóm thấp hơn 25 tuổi.  

Trình độ học vấn của người lao động phi chính thức chỉ ở mức cơ bản, ở 

các nước thành viên mới thì người lao động phi chính thức khoảng 2/3 có học 

vấn phổ thông, ngoại trừ Phần Lan và Rumani thì lao động phi chính thức có 

trình độ tương ứng với lao động chính thức. Tuy nhiên, ở Bỉ, Cyprus, Pháp, Hy 

Lạp, Israel, Rumania, Nga, Ukraine và Anh có từ 20% đến 30% người lao động 

phi chính thức có trình độ đại học. Khi xác định bằng đóng góp với các thành 

viên mới (Bungary, Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia, Ba Lan, Slovenia và 

Slovakia) có trình độ phổ thông là 70% hoặc cao hơn và Tây Ban Nha là 60% có 

trình độ đại học.  
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Bảng 8 Tỉ lệ lao động phi chính thức giữa các nhóm tuổi khác nhau ở các 

nước thành viên mới của châu Âu (2008) 

 Bungary Cộng 

hòa 

Séc 

Estonia Latvia Ba 

Lan 

Slovakia Tổng 

Công việc        

Tự làm 71,4 82,8 71,5 70,9 87,1 81,5 83,9 

Làm chủ 7,3 0,1 3,3 6,3 27,1 2,2 16,2 

Giới tính        

Nam 19,5 17,1 10,8 15,9 42,6 14,2 31,5 

Nữ 12,9 8,9 4,6 8,6 35,5 6,0 23,7 

Độ tuổi        

15-24 19,3 7,8 6,9 11,0 44,6 7,7 30,2 

25-39 15,4 12,2 7,4 12,6 35,6 10,2 26,2 

40-54 15,7 15,8 7,8 13,4 40,5 11,0 28,8 

55-64 17,9 13,2 7,2 9,7 45,2 10,5 28,0 

Trên 65 34,4 30,8 13,2 11,1 73,7 25,2 48,4 

Thu nhập (%)        

0 79,8 100,0 67,8 82,8 92,7 80,5 91,7 

1-24 37,6 23,3 29,1 29,0 66,6 18,5 55,4 

25-49 17,1 14,9 5,9 15,2 40,4 11,8 30,0 

50-99 11,8 10,3 3,0 9,7 29,2 8,0 19,5 

100-200 11,2 13,7 6,9 7,1 29,3 10,9 20,9 

200 hoặc hơn 29,8 27,1 24,2 9,8 25,7 21,6 25,4 

Lĩnh vực        

Y tế 3,3 2,1 1,9 2,6 17,8 4,2 11,2 

Mỏ, sản xuất 7,6 7,7 3,9 7,8 27,5 8,3 18,3 

Xây dựng 22,6 31,2 14,4 21,1 49,7 27,4 38,2 

Ngoại thương 24,4 19,0 8,4 10,9 42,9 13,7 32,0 

Vận tải 13,6 9,2 10,3 11,0 40,1 8,1 26,7 

Thực phẩm và 

nhà ở 

19,0 19,1 6,8 10,9 49,8 7,6 28,1 

ICT 10,0 13,0 9,4 4,5 25,6 6,5 18,0 
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Dịch vụ tài chính 1,3 22,6 7,1 5,1 25,6 15,6 20,1 

Dịch vụ chuyên 

môn 

14,1 17,8 5,0 10,8 24,1 12,2 24,4 

Lĩnh vực công 1,6 0,7 1,0 2,5 31,7 2,1 11,5 

Giáo dục 1,1 2,0 1,1 1,8 21,1 2,7 10,2 

Nông nghiệp 54,3 26,9 33,2 46,7 15,8 15,4 80,6 

Tổng 16,5 13,6 7,7 12,3 93,2 10,4 28,0 

Nguồn: Koettl và Weber 2012 

2.1.1. Các chính sách về lao động phi chính thức 

Các thành viên mới của Châu Âu đã thực hiện nhiều cải cách hành chính và 

cấu trúc với mục tiêu nhằm tăng thu nhập và khuyến khích tăng trưởng kinh tế. 

Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn để trả thuế khi giao trách nhiệm cho cơ quan thuế 

thu và kiểm toán không chỉ với thuế mà còn đối với những đóng góp bảo hiểm 

xã hội, có thể đưa ra các ảnh hưởng hỗ trợ và giúp giảm các công việc không 

được nhắc đến hoặc đề cập ở mức độ chưa đúng. Ngoài ra, những cải cách chính 

sách để nâng cao cấu trúc thuế nhằm làm cho những khích lệ bảo đảm xã hội 

cho những người có lương thấp, và nhằm hiệu quả tối đa các qui định về thị 

trường lao động, các can thiệp và cải cách thể chế để chính thức hóa công việc 

phi chính thức. 

2.1.2. Điều chỉnh cấu trúc thuế 

 Mặc dù sự quan trọng của tin cậy về thể chế để tăng và duy trì nhận thức 

thuế, sự lẫn lộn về thuế và cấu trúc thuế làm khác biệt về khích lệ các công ty và 

hộ dân liên quan đến người lao động phi chính thức và việc làm phi chính thức. 

Dù có sự khích lệ đáng kể và quản trị hành chính hiệu quả có thể vẫn cần điều 

kiện nhất định để giảm trốn thuế và công việc không chính thức, do vậy cải cách 

cấu trúc và hành chính thuế vẫn cần các nhà chính sách xem xét.  

 Quản trị hành chính thuế hiệu quả yêu cầu chất lượng cao và số lượng 

nhân viên làm việc hiệu quả và phân bổ nguồn nhân lực hiệu quả ở mọi chức 

năng, đặc biệt là kiểm toán. Tuy nhiên, chỉ phụ thuộc thực mạnh hơn có thể đã 

đem lại ảnh hưởng mập mờ, dù điều này ép buộc một số công ty ưng thuận, 

những công ty khác bỏ thị trường hoặc vận hành ngầm. Vì vậy, ngoài nâng cao 

thu nhập, cơ quan thuế nên xem xét chức năng dịch vụ của mình cho người nộp 
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thuế, cho phép họ đáp ứng nghĩa vụ thực hiện thuế dễ dàng và giảm tối đa chi 

phí giao dịch.  

2.1.3. Cải thiện các sáng kiến bảo vệ xã hội: làm cho công việc chính 

thức tri trả cho những người có thu nhập thấp 

• Xem việc bù lại gánh nặng về thuế nhằm phân phối lương cho các 

việc hiệu quả thấp, các tín dụng bảo hiểm xã hội, các lợi ích gắn vơi điều 

kiện công việc. 

• Giảm chi phí cơ hội của công việc chính thức cho những người 

xứng đáng với trợ giúp xã hội bằng cách rút dần các lơi ích, tính dụng thuế 

thu nhập.  

2.1.4. Các qui định về thị trường lao động, can thiệp và các thể chế 

• Duy trì mức lương tối thiểu của lao động phi chính thức ở mức thấp 

tương ứng với mức lương thị trường cho các việc cần kỹ năng thấp. Nếu thực 

hiện được điều này, mức lương tối thiểu có thể đáp ứng chức năng xã hội 

đảm bảo cho tiêu dùng tối thiểu, không ngăn cản tạo ra công việc, đặc biệt là 

cho những lao động trẻ có học vấn hạn chế, người có sản phẩm lao động biên 

thấp (marginal product). 

• Thực hiện tiếp cận “linh hoạt” để bảo vệ con người hơn bảo vệ 

công việc. Dù một số qui định của thị trwofng lao động cấn ngăn cản lạm 

dụng, bảo vệ công việc có thể gây hại cho kết quả công việc hơn là tốt cho 

cạnh tranh hoặc cho các nền kinh tế hội nhập quốc tế. Hạn chế tính đơn lẻ 

của thị trường lao động mà phải gắn với nhu cầu toàn cầu, quan trọng hơn là 

tạo an ninh thu nhập khi bị mất việc và cho phép người lao động thay đổi 

giữa các công việc.  

• Nâng cao cơ cấu thưởng bằng các chương trình hỗ trợ thu nhập 

cho người thất nghiệp để đáp ứng tốt hơn các rủi ro thất nghiệp và khả năng 

thực hiện. Các minh chứng cho thấy dùng bảo hiểm thất nghiệp có tác động 

tích cực tốt đến thu nhập  

2.1.5. Nâng cao quản trị, tin cậy thể chế về thuế 

Các văn bản chính sách và thực hành đều chỉ ra sự quan trọng của trách 

nhiệm giải trình, quản trị, hiệu quả và khung pháp lý minh bạch. Dù có nhiều đề 

xuất nhưng chính sách quản lý lao động phi chính thức của châu Âu gồm các 

điểm sau: 
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• Tập trung nỗ lực để giảm tham nhũng, tăng minh bạch, xây dựng 

cơ chế trách nhiệm giải trình hiệu quả trong quản lý hành chính. Đó là thông 

qua thuế để người dân thấy trách nhiệm xã hội với nhà nước, các hợp đồng 

lao động đem lại các lợi ích nhanh chóng và có giá trị lớn cho xã hội. Ví dụ 

của Tây Ban Nha cho thấy các qui định được thực hiện đảm bảo cả khía cạnh 

chính trị và chính trị. 

• Cùng với tăng cường hành chính về thuế là thay đổi thái độ của cơ 

quan thuế từ việc ép buộc và giám sát sang phục vụ khách hàng. Khi việc 

nộp thuế được thực hiện dễ dàng thì người nộp sẽ tin tưởng. 

• Tăng cường các cơ cấu thực thi để các hộ gia đình có thể tham gia 

quyết định về sử dụng các nguồn lực. Ủy quyền các chức năng và trách 

nhiệm cho các chính quyền địa phương để giảm khoảng cách giữa người nộp 

thuế và nhà nước, gắn thuế với các lựa chọn công về cách cung cấp lợi ích và 

dịch vụ. 

•  Chuyển các công cụ phức tạp từ thuế thu nhập để giám sự sai lệch 

và dễ thực thi. Những loại thuế đã cao trong tiêu dùng có thể bọ khỏi thuế lao 

động có thể làm cho tăng áp lực sử dụng thuế trị giá ra tăng. Nếu được thực 

hiên thì thuế lũy tiến sẽ tập trung vào bất động sản 

2.2. Kinh nghiệm của Ấn Độ 

Trong nhóm các nước G20, Ấn Độ là nước phát triển nhanh nhất. Chính 

sách tiền tệ điều chỉnh phù hợp và hỗ trợ tài chính tăng cường đã thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế nước này khá tốt. Thêm vào đó, cũng phải kể đến nhu cầu trong 

nước cao, nhiều chính sách hiệu quả, phù hợp như cải cách cơ cấu, hỗ trợ thu 

nhập cho nông dân vùng nông thôn... Đồng thời, giá dầu giảm và đồng Rupee 

tăng giá cũng giảm áp lực lạm phát và giảm thâm hụt tài khoản vãng lai. [3]  

Tổ chức nghiên cứu Báo cáo dân số thế giới có trụ sở tại Mỹ cho biết Ấn 

Độ phát triển nền kinh tế thị trường mở và GDP của nước này năm 2019 đạt 

2.940 tỉ USD, đứng ngay trên Anh và Pháp với GDP lần lượt là 2.830 tỉ USD và 

2.710 tỉ USD. Tuy nhiên, do dân số đông nên GDP bình quân đầu người của Ấn 

Độ chỉ là 2.170 USD. [13]  

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Ấn Độ (NSO) vừa công bố, 

tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong quý 1 năm tài chính 2020-21 

(từ tháng 4 đến tháng 6) đã giảm 23,9% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức 
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giảm tồi tệ nhất kể từ khi Ấn Độ bắt đầu báo cáo số liệu hằng quý từ năm 1996. 

Trong quý 1 năm tài chính trước, GDP của Ấn Độ tăng 5,2%. [14]. Nguyên 

nhân của vấn đề này là do Ấn Độ đã sớm triển khai các biện pháp phong tỏa một 

cách nghiêm ngặt. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, các biện 

pháp trên “vừa quá chặt, vừa quá rỗng”, không những không phát huy được hiệu 

quả mà đã khiến nhu cầu tiêu dùng và đầu tư cá nhân giảm mạnh, làm cho kinh 

tế Ấn Độ rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất từ trước tới nay và sụt giảm 

nhanh hơn bất cứ quốc gia lớn nào. [9]  

2.2.1. Vấn đề lao động phi chính thức  

Kinh tế phi chính thức ở các nước như Bangladesh, Nepal và Pakistan và 

Ấn Độ chiếm hơn 70% trong tổng số việc làm. Nền kinh tế phi chính thức đã mở 

rộng với tốc độ nhanh không ngờ trên khắp thế giới. Ở các nước đang phát triển, 

các chương trình điều chỉnh cơ cấu, cải cách kinh tế và tăng trưởng nhân khẩu 

học nằm sau sự mở rộng này. [4]. Ủy ban Quốc gia về Doanh nghiệp trong Khu 

vực Không có tổ chức (The National Commission for Enterprises in the 

Unorganised Sector - NCEUS) đã định nghĩa khu vực phi chính thức / không 

được tổ chức là tất cả các công ty tư nhân chưa được hợp nhất; thuộc sở hữu của 

các cá nhân hoặc hộ gia đình tham gia vào việc bán và sản xuất hàng hóa, dịch 

vụ; hoạt động trên cơ sở sở hữu hoặc đối tác với số công nhân ít hơn mười. [10]  

NCEUS cũng đưa ra định nghĩa về lao động phi chính thức là “Những 

người làm việc phi chính thức bao gồm những người làm việc trong khu vực phi 

chính thức hoặc trong các hộ gia đình. Lao động phi chính thức là những người 

không được hưởng bất kỳ các lợi ích nào trong việc làm và phúc lợi an sinh xã 

hội từ phía người sử dụng lao động” [10]. Lao động phi chính thức thiếu sự bảo 

vệ của pháp luật và xã hội, quyền đại diện và các quyền tại nơi làm việc, do đó, 

cần thiết phải thiết lập một chiến lược tổng hợp để đối phó với những nguyên 

nhân này [4].  

Văn phòng Tiểu vùng ở New Delhi và Đối thoại Xã hội, Luật Lao động và 

Phòng Lao động Hành chính (DIALOGUE) được thành lập năm 2004-2005 giúp 

chỉ ra cách quản lý lao động phi chính thức và giúp họ tìm kiếm các công việc 

phù hợp, có một số can thiệp khi họ bị xâm phạm quyền lợi trong lao động [4]. 

Trong năm 2020, đại dịch đã phơi bày những mối bất bình đẳng xã hội thâm căn 

cố đế. Tại Ấn Độ, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính rằng, hơn 400 triệu 
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lao động có thể sẽ chìm sâu vào đói nghèo (thu nhập dưới 2 USD/ngày). Quy 

mô lớn của kinh tế phi chính thức tại nhiều nước nghèo cũng tăng nguy cơ 

COVID-19 lây lan trong bộ phận lao động dễ bị tổn thương nhất, vốn phụ thuộc 

vào thu nhập kiếm được mỗi ngày và nếu không làm việc thì không có gì để 

trang trải [1]. 

Năm 2018, chỉ 50% dân Ấn Độ tham gia lực lượng lao động, 81% trong số 

đó là lao động phi chính thức, tỉ lệ này là 86% năm 2005. Mặc dù kinh tế phi 

chính thức thiếu hụt nhiều lao động nhưng khu vực chính thức vẫn có nhiều lao 

động thất nghiệp. Hầu hết họ là những lao động có tay nghề thấp làm trong các 

công ty ngoài vòng pháp luật, thiếu các phúc lợi xã hội hoặc các điều kiện an 

toàn nghề nghiệp. Họ phải nhận mức lương tối thiểu hoặc dưới mức tối thiểu. 

2.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc theo đuổi mô hình tăng trưởng chủ yếu 

dựa vào xuất khẩu và đầu tư, nhằm thúc đẩy quốc gia từng lạc hậu trở thành một 

nền thương mại lớn nhất và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới [12] 

Trung Quốc đã vươn lên từ một nước đang phát triển nghèo nàn thành một 

cường quốc kinh tế lớn trong khoảng bốn mươi năm; từ năm 1979 (khi bắt đầu cải 

cách kinh tế) đến năm 2017, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Trung Quốc 

tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm gần 10% [12]. Trung Quốc đã đưa 55,75 

triệu người thoát khỏi đói nghèo và tạo được 60 triệu việc làm ở các khu vực thành 

thị [12]. Đô thị hóa được coi là nền tảng, động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

Trung Quốc [12]. Đến cuối năm 2020, 1,3 tỷ người sẽ được hưởng bảo hiểm y tế cơ 

bản và gần 1 tỷ người được nhận trợ cấp hưu trí cơ bản [12] 

Trung Quốc sở hữu một nền kinh tế có thực lực hùng hậu, với quyết tâm 

thực hiện “Giấc mộng Trung Quốc, phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa”, có 

kinh nghiệm đối phó với dịch bệnh COVID-19 và đang từng bước khôi phục 

kinh tế - xã hội. Đó là những thuận lợi cơ bản trong nước để thực hiện chủ 

trương, chính sách khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và 

những năm tiếp theo [15] 

Tuy nhiên, dù là nền kinh tế lớn số hai thế giới nhưng Trung Quốc vẫn phải 

đối mặt với tình trạng bất bình đẳng dai dẳng và ngày càng gia tăng giữa nông 

thôn và thành thị, các vấn đề môi trường và sự thiếu đổi mới về chất bất chấp 

việc từ lâu chính phủ đã rất chú trọng vào vấn đề này [15]. Bên cạnh đó, Trung 
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Quốc cũng đang đứng trước những khó khăn trong nước, như dịch bệnh 

COVID-19 vừa tái bùng phát tại Bắc Kinh, cơn hồng thủy dữ dội ngập tràn diện 

rộng tại miền Nam Trung Quốc… Về môi trường quốc tế, Trung Quốc đang 

đứng trước ba thử thách lớn: Một là, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến 

phức tạp trên thế giới, tác động nghiêm trọng tới thương mại và đầu tư của 

Trung Quốc; hai là, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc có hậu quả khó 

lường; ba là, tình hình an ninh khu vực bất ổn do các hoạt động quân sự của 

Trung Quốc và Mỹ diễn ra trên Biển Đông và các vùng biển khác dọc bờ Tây 

Thái Bình Dương. [15] 

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố mới đây cho thấy 

nền kinh tế nước này tăng 6,5% trong quý 4/2020, một mức tăng vượt xa dự báo 

trước đó của giới phân tích. Cả năm, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của 

Trung Quốc tăng 2,3%, đưa nước này trở thành nền kinh tế lớn duy nhất trên thế 

giới tăng trưởng trong 2020 [6]. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, triển vọng của 

công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc trong thời 

gian tới vẫn là vấn đề chưa thể dự đoán một cách chính xác được. [15] 

2.3.1. Vấn đề lao động phi chính thức 

Phát triển kinh tế phi chính thức được triển khai chủ yếu ở nhiều nước đang 

phát triển trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, cung cấp việc làm cho 

60% lực lượng lao động [5] 

Ở Trung Quốc, các doanh nghiệp có hơn bảy nhân viên phải đăng ký giấy 

phép kinh doanh với chính phủ. Các doanh nghiệp có ít hơn bảy nhân viên được 

xác định là một phần của khu vực phi chính thức. Những người làm trong các 

doanh nghiệp thuộc khu vực phi chính thức (getihu) được gọi là lao động phi 

chính thức sẽ chịu ít quy định hơn so với các doanh nghiệp đã đăng ký giấy phép 

kinh doanh mặc dù về nguyên tắc, doanh nghiệp thuộc khu vực phi chính thức 

vẫn phải đăng ký với các phòng công nghiệp và thương mại địa phương 

(gongshangju) [7].  

Ngoài ra, quan niệm về lao động phi chính thức ở Trung Quốc còn dành 

cho đối tượng làm trong cơ quan nhà nước nhưng không được ký hợp đồng lao 

động, không được hưởng bảo hiểm, không được hưởng các dịch vụ y tế miễn 

phí, không có lương hưu [7]. 
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Trong thực tế, lao động phi chính thức thường không có những cam kết, 

thỏa thuận rõ ràng và đúng pháp luật về vấn đề tiền lương, về chế độ bồi thường, 

về nghỉ phép, về an toàn lao động hay những trợ cấp, phúc lợi khác. Trong khi, 

lao động phi chính thức là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. 

Ngoài ra, kinh tế phi chính thức còn có đặc điểm là năng suất của các doanh 

nghiệp thấp do trình độ của người lao động phi chính thức thấp, hệ thống sản 

xuất lạc hậu và năng lực quản lý hạn chế. Đối với lao động phi chính thức làm 

tại các doanh nghiệp nhỏ của Trung Quốc sẽ được thuê làm việc tạm thời, bán 

thời gian, hoặc giúp việc gia đình, …(được gọi là việc làm linh hoạt) [5]. 

Về một số chính sách, tại Bắc Kinh có các chương trình, Trung tâm dịch vụ 

công tác xã hội Hong yan (Bắc Kinh, Trung Quốc) [2] hỗ trợ đào tạo lao động 

phi chính thức và mở rộng bảo trợ xã hội cho lao động phi chính thức. Theo Tổ 

chức Lao động Thế giới (ILO), đã cung cấp tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trong việc 

xây dựng Luật Hợp đồng lao động ban hành năm 2008 hướng tới tất cả người 

lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức [5]. 

Trong vài năm qua, thị trường lao động Trung Quốc được giữ ổn định nhờ 

sự tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ, chẳng hạn tìm một công việc giao thức ăn 

hoặc bán hàng không khó đối với đa số lao động phi chính thức. Tuy nhiên, do 

dịch COVID-19; cửa hiệu đóng cửa ngừng kinh doanh, nhà hàng ăn uống chật 

vật vì ít khách, nhà máy trùm mền vì nhu cầu tiêu dùng thế giới giảm mạnh... 

Trung Quốc đã công bố một gói hỗ trợ phúc lợi dành cho người nghèo bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh, bao gồm lao động di cư, nhưng chương trình này rất hạn 

chế, không bao trùm hết số lao động bị ảnh hưởng [8]. 

Khác với những nền kinh tế như Anh, Singapore, Hong Kong, vốn yêu cầu 

nhà tuyển dụng duy trì việc làm và trả lương nhân viên, Trung Quốc đại lục 

không có chính sách bảo vệ tiền lương quy mô cỡ đó. Điều này có nghĩa phần 

lớn lao động mất việc không có nguồn thu nhập nào. Chỉ có 123 triệu di dân 

nông thôn trở lại làm việc ở các thành phố trong quý 1-2020, giảm 30% so với 

năm trước. Số lao động bị kẹt ở quê tương đương 50 triệu người, một số chấp 

nhận làm công việc đồng áng thu nhập thấp nhưng còn lại không có gì để làm. 

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc ghi nhận thu nhập của 149 triệu lao động 

phi chính thức (người bán trái cây, rau cá...) giảm trung bình 7,3 - 12,6% trong 

quý 1. [8]. 
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3. Kết luận  

Khác với lao động trong nền kinh tế chính thức được bảo vệ về mặt pháp lý 

và xã hội, lao động phi chính thức phải kiếm sống trong cảnh không có mạng 

lưới an sinh. Những người này chủ yếu là tự kiếm việc làm, đủ loại nghề như 

buôn bán ở vỉa hè, giúp việc nhà, xe lai, ve chai… Một số lại làm lao động thời 

vụ trả công nhật trong các nhà máy, trang trại, và các doanh nghiệp chính thức 

khác không triển khai đầy đủ quyền lợi hay bảo vệ cho tất cả lao động làm việc 

cho họ [1]. Cuộc khủng hoảng trong nền kinh tế phi chính thức không chỉ đang 

tác động đến các nước nghèo, mà cả các nước giàu cũng chịu cảnh tương tự [1]. 

Trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất của dịch COVID-19 có sự bất bình đẳng 

về xã hội và kinh tế, được phóng đại thêm nhờ kinh tế phi chính thức. Nhiều lao 

động phi chính thức vốn đã đối diện với rủi ro nay đột nhiên còn bị phân vào 

nhóm “thiết yếu”, có trọng trách duy trì hoạt động của nền kinh tế trong đại dịch 

kể cả khi họ không được hưởng những sự bảo vệ lao động căn bản. Số này bao 

gồm nhân viên nhà hàng, những người làm việc trong trang trại, người dọn dẹp 

vệ sinh, giao hàng… - không một ai có thể làm việc từ xa tại nhà. 

Trung Quốc có kinh nghiệm đối phó với dịch bệnh COVID-19 và đang 

từng bước khôi phục kinh tế - xã hội [6]. Lao động phi chính thức là những đối 

tượng dễ bị tổn thương; ngoài ra, do dịch COVID-19; cửa hiệu đóng cửa ngừng 

kinh doanh, nhà hàng ăn uống chật vật vì ít khách, nhà máy trùm mền vì nhu cầu 

tiêu dùng thế giới giảm mạnh... Trung Quốc đã công bố một gói hỗ trợ phúc lợi 

dành cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bao gồm lao động di cư, 

nhưng chương trình này rất hạn chế, không bao trùm hết số lao động bị ảnh 

hưởng. Vì vậy Trung Quốc cần có một số chính sách, hỗ trợ đào tạo lao động 

phi chính thức và mở rộng bảo trợ xã hội cho lao động phi chính thức trong thời 

gian tới. 

Các điểm tương đồng có thể nhận thấy đó là: lao động phi chính thức tồn 

tại ở cả các quốc gia phát triển và các quốc gia đang phát triển; nguồn nhân lực 

này có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế nhưng không được ghi nhân 

hoặc hoàn toàn được ghi nhận trong hệ thống chính sách phúc lợi xã hội; lực 

lượng lao động này biến động tùy theo tình hình kinh tế - xã hội. Hệ thống chính 

sách phúc lợi đóng vai trò quyết định trong giải quyết lao động phi chính thức.  
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Các điểm khác biệt là lao động phi chính thức ở các nước đang phát triển 

thường có biến động lớn so với các nước phát triển vì sự khác biệt trong hệ 

thống phúc lợi xã hội, do hệ thống chính sách phúc lợi ở các nước phát triển có 

cấu trúc ổn định hơn và hiệu quả hơn theo các điều kiện tối thiểu của người lao 

động trong toàn xã hội. Do vậy, các quốc gia ở châu Âu có nhiều giải pháp giải 

quyết vấn đề lao động phi chính thức theo các khía cạnh kinh tế, đặc biệt là 

khuyến khích tăng trường kinh tế, điều chỉnh cấu trúc thuế như mức lương tối 

thiểu và nâng cao cơ cấu thường, phúc lợi, các hình thức duy trì công 

việc.v.v…mặc dù, quá trình phát triển cộng đồng chung châu Âu có nhiều yếu tố 

có thể làm cho vấn đề lao động phi chính thức diễn ra phức tạp như dòng người 

nhập cư từ các nước có chiến tranh hoặc thiên tai, từ các nước thành viên mới. 

Ngược lại, các nước đang phát triển chủ yếu là các chương trình hỗ trợ ngắn 

hạn, điều này dễ mất ổn định khi nền kinh tế gặp khó khăn, làm cho một lực 

lượng lớn lao động từ chính thức trở thành phí chính thức, hậu quả là nhiều bất 

ổn xã hội xuất hiện. 

4. Bài học kinh nghiệm 

Xây dựng hệ thống chính sách phúc lợi xã hội dành cho những lao động 

thời vụ/ ngắn hạn ở các khu công nghiệp và lao động tự do. Các chính sách này 

cần được xây dựng theo định hướng hỗ trợ cho hệ thống chính sách phúc lợi xã 

hội chính thức hoặc mở rộng phạm vi đối tượng thụ hưởng chính sách liên quan 

đến lao động phi chính thức (như cấu trúc thuế hoặc lương của các nước châu 

Âu, đặc biệt là cách làm của Trung Quốc do họ coi người làm ở cơ quan nhà 

nước nhưng không có chế độ cơ bản) 

Ban hành chính sách nhằm nâng cao năng lực xây dựng văn bản, kế hoạch 

hoặc chính sách cấp xã, huyện, thị và thành phố về nhóm lao động phi chính 

thức hoặc nguy cơ trở thành lao động phi chính thức ở các nhóm tuổi và ở các 

địa bàn có những cấu trúc dân cư dễ bị ảnh hưởng và nguy cơ trở thành lao động 

phi chính thức. 

Chính quyền địa phương phối hợp với các doanh nghiệp và tổ chức có 

người lao động phi chính thức hoặc nguy cơ trở thành lao động phi chính thức 

nhằm cùng nhau xâ dựng các kế hoạch dự phòng khi lao động phi chính thức trở 

thành các vấn đề xã hội, vấn đề kinh tế hoặc thậm chí là trở thành các vấn đề 

chính trị trên địa bàn.  
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Tiếp tục nâng cao hiệu quả các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô của cả 

nước, đồng thời cũng quan tâm các lĩnh vực kinh tế hoặc các nhóm đối tượng cụ 

thể (nông dân khi không xuất khẩu được sản phẩm, công nhân hợp đồng ngắn 

hạn khi hết các hợp đồng công việc hoặc đơn hàng của nhà máy/công ty) khi bị 

tác động của vấn đề xã hội dẫn đến chuyển thành lao động phi chính thức. 

Ngoài ra, kinh nghiệm của các nước cho thấy có rất nhiều vấn đề cần được 

thực hiện để giải quyết vấn đề lao động phi chính thức, như chính phủ cần xem xét 

xây dựng các chương trình, chính sách để giảm thiểu tác động của các cuộc khủng 

hoảng và vấn đề  cốt yếu là mở rộng mạng lưới an sinh xã hội và tăng các biện pháp 

bảo vệ đối với lao động phi chính thức, đặc biệt là những người là lao động thời vụ/ 

ngắn hạn ở các khu công nghiệp và lao động tự do ở các khu đô thị.  
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ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI VIỆC LÀM VÀ KỸ NĂNG 

NHẰM THÍCH ỨNG VỚI CMCN LẦN THỨ TƯ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA 

ĐẠI DỊCH COVID-19 
 

Nguyễn Hữu Tuấn  

 Ban Kinh tế TW 
 

Đặt vấn đề 

Khái niệm “VUCA” dùng để mô tả về thế giới “đa cực”, được xác lập khi 

thỏa mãn 4 điều kiện: Biến động (Volatility), Không chắc chắn (Uncertainty), 

Phức tạp (Complexity) và Mơ hồ (Ambiguity). Những ảnh hưởng từ dịch Covid-

19 đã một lần nữa đặt thế giới vào tình trạng “VUCA” kể từ sau cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-200984. Các thách thức đó đến từ đại dịch 

Covid 19, già hóa dân số, biến đổi khí hậu, thế giới việc làm đổi thay nhanh 

chóng do cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến tranh thương mại giữa các cường 

quốc, …. Thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức cùng một lúc và tạo ra 

sự bất định, bất ngờ, khó dự báo, khó dự đoán trong quá trình hoạch định chính 

sách và phát triển chung toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Có nhiều đầu tư 

nghiên cứu, hình dung, phán đoán về tương lai, đưa ra những tác động tiềm năng 

trong dài hạn. Việc làm bền vững đang trở thành một vấn đề cấp bách và thiết 

thực ở Việt Nam hiện nay (ổn định xã hội, phát triển kinh tế).  

1- Covid-19 và cuộc CMCN lần thứ tư có dẫn đến kỷ nguyên của robot  

- Đại dịch, các làn sóng lây nhiễm Covid-19 đã dẫn đến sự gián đoạn khôi 

phục kinh tế và gây ra nhiều vết thương kinh tế hơn. Việt Nam không phải hứng 

chịu sự tàn quá phá nặng nề như một số quốc gia khác. Nhưng Việt Nam không 

nằm ngoài ảnh hưởng của sự suy thoái chung trên phạm vi quốc tế.  

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, tính đến tháng 12/2020, cả nước có 

đến 32,1 triệu lao động bị tác động, trong đó 39,9% số lao động phải giảm giờ 

làm, nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và 14% buộc phải tạm nghỉ, tạm ngừng làm 

việc. Bên cạnh đó, kỹ năng nghề nghiệp thấp kém, không có nghề dự phòng, 

phần lớn người lao động chỉ biết một nghề, nhiều người chỉ là lao động phổ 

thông, không biết hoặc yếu kém về ngoại ngữ, ít có khả năng dịch chuyển để tìm 

 
84Khái niệm VUCA được Trường Chiến tranh Quân đội Mỹ công bố vào đầu những năm 90 để mô tả về thế giới 

“đa cực” xuất hiện sau Chiến tranh Lạnh. Lần gần đây nhất thế giới của chúng ta rơi vào tình trạng VUCA là 

trong thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009. Và phải nhìn nhận rằng dịch Covid 

– 19 với những tác động sâu sắc mà nó mang lại đã đặt thế giới vào trạng thái VUCA một lần nữa. 
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kiếm việc làm ở nơi khác.... 

Theo thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Covid-19 và Cách mạng 

Công nghiệp 4.0 là “cú sốc kép” đối với thị trường lao động toàn cầu85. Một mặt 

gây đứt gãy thị trường lao động, gia tăng thất nghiệp và bất bình đẳng xã hội, 

nhất là đối với lực lượng lao động trẻ. Theo ILO, việc làm của thanh niên đã 

giảm 8,7% năm 2020 so với 3,7% ở người lớn tuổi hơn. Số người thất nghiệp dự 

báo vẫn ở mức cao và đến năm 2023 mới trở về mức trước đại dịch. Mặt khác, 

hai cú sốc đã và đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi việc làm và kỹ năng nhằm 

thích ứng với những điều chỉnh mang tính cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu. 

Việc làm bị mất đi trong những ngành công nghiệp cũ đã lạc hậu dự báo sẽ được 

thay thế bằng việc làm mới trong những ngành kinh tế xanh, công nghiệp sáng 

tạo đang ngày càng phát triển. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đến 2025 

có 85 triệu việc làm trên toàn cầu sẽ bị xóa bỏ, nhưng đồng thời có 97 triệu việc 

làm mới được tạo ra. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu của thế giới việc làm mới, 

ước tính khoảng 50% lao động cần được đào tạo lại và đào tạo nâng cao về kỹ 

năng. Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận định: “Ở phạm vi toàn cầu, 

những nghiên cứu gần đây cho thấy, trong 5 năm tới, thời gian dành cho các 

công việc hiện tại của con người và máy móc sẽ bằng nhau; 84% người sử dụng 

lao động sẽ chuyển sang số hóa nhanh chóng các quy trình làm việc; một số 

lượng lớn công ty cũng dự kiến sẽ thay đổi địa điểm, chuỗi giá trị và quy mô lực 

lượng lao động do các yếu tố công nghệ tác động. Trong 10-15 năm tới khoảng 

1/3 công việc hiện tại sẽ thay đổi do tác động của công nghệ thông tin (CNTT), 

robot, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo; khoảng 40% lao động toàn cầu sẽ không 

có kỹ năng phù hợp với công việc của họ”. Các chuyên gia tại IMF đã tiến hành 

nghiên cứu một số đợt bùng phát dịch bệnh gần đây, bao gồm cả Ebola và 

SARS, và phát hiện ra rằng “các trận đại dịch đã thúc đẩy việc ứng dụng robot, 

đặc biệt là khi nó tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và có khả năng gây ra suy 

thoái kinh tế”.  

Một thực tế đã và đang xảy ra trong bức tranh lao động việc làm là sẽ có 

nhiều gián đoạn hơn trong công việc và nhu cầu đào tạo lại nhiều hơn so với 

thời điểm trước Covid-19. Trên thực tế, theo nghiên cứu của McKinsey Global 

 
85Diễn đàn quốc tế về “Tương lai việc làm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và cách mạng công nghiệp 4.0 - 

Phát triển kỹ năng thiết yếu cho thanh niên Việt Nam”. 14/7/2021, 
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Institute cho thấy tại Mỹ, 17 triệu người lao động có thể cần phải thay đổi nghề 

nghiệp từ nay cho đến năm 2030- không chỉ dừng lại ở việc thay đổi nơi làm 

việc mà là chuyển đổi hoàn toàn ngành nghề mình đang làm. Việc này thường 

mất nhiều thời gian, gây ra nhiều gián đoạn hơn và có khả năng sẽ phải yêu cầu 

đào tạo lại. Số lượng lao động thay đổi nghề nghiệp hiện nay nhiều hơn 28% so 

với dự báo của các nghiên cứu thời điểm trước Covid-19. 

Như vậy, đại dịch cũng đã dẫn đến một thay đổi khác, đó là việc ứng dụng 

công nghệ để giảm thiểu số lao động. Những thay đổi này có thể sẽ xảy ra nhiều 

nhất ở những ngành nghề có mức độ tiếp xúc giữa con người cao - một trong 

những tác nhân chính gây lây lan dịch Covid-19. Chủ doanh nghiệp có thể muốn 

hạn chế sự lây lan của dịch bệnh nên sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng robot trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhưng đã có một số nghiên cứu cho thấy rằng 

trên thực tế công nhân còn làm việc tốt hơn sau đại dịch.  

Trước tình hình mới, Chính phủ nhiều nước đã phải đưa ra các định hướng 

nhằm sống chung với dịch bệnh trong tương lai gần và kể cả trung hạn để khôi 

phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tạo việc làm nhằm duy trì phát triển kinh tế, 

đảm bảo an sinh xã hội, trong đó phát triển nâng tầm kỹ năng lao động cho đối 

tượng lao động thanh niên trẻ thời hậu Covid 19 được xác định là trọng tâm. 

2- Xu hướng thay đổi nghề nghiệp 

Đại dịch đã thúc đẩy ba nhóm xu hướng từng được dự đoán trước về việc 

làm đó là: Phụ thuộc nhiều hơn vào công việc từ xa, bao gồm nhiều cuộc họp ảo 

và ít đi lại hơn; Sử dụng nhiều sàn thương mại điện tử và các giao dịch ảo (bao 

gồm mua trực tuyến, giao hàng tại nhà, giáo dục trực tuyến và y tế từ xa…); Áp 

dụng tự động hóa nhiều hơn. 

Làm việc tại nhà sẽ tiếp tục tăng với tỷ lệ cao hơn đáng kể so với trước 

Covid-19. Sẽ gia tăng số tổ chức, doanh nghiệp thực hiện áp dụng mô hình làm 

việc từ xa. Bản thân nhân viên, người lao động cũng sẵn sàng để có thể làm việc 

tại nhà ít nhất một phần trong tuần (xu hướng này là tiêu chí mới, hàng đầu 

trong việc lựa chọn công việc của người lao động).  

Sau đại Covid-19, dự đoán trong 10 năm tới, việc làm trong một số ngành 

nghề có thể sẽ tăng lên đáng kể. Đó là các công việc như kỹ thuật viên, chuyên 

gia y tế, chuyên gia STEM (Khoa học – Công Nghệ - Kỹ thuật – Toán học) và 

dịch vụ vận tải.  
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Các kỹ năng mà người lao động cần có cũng sẽ khác khá nhiều trong 10 

năm tới. Ví dụ những ngành nghề lao động chân tay và thể chất, những kỹ năng 

cơ bản (như nhập và xử lý dữ liệu cơ bản) có thể sẽ ít cần đến hơn trong tương 

lai, vì quá trình tự động hóa bằng robot và các công nghệ liên quan có thể tự 

động hóa phần lớn các công việc đó, giúp thực hiện nó nhanh hơn và ít lỗi hơn.  

Mặt khác, những kỹ năng xã hội (kỹ năng giao tiếp, khả năng lãnh đạo, …); 

kỹ năng ứng dụng công nghệ (lập trình, tương tác với công nghệ hiệu quả, …) 

dự kiến sẽ tăng khoảng 20% trong mười năm tới. Do vậy, để giúp nâng cao hiệu 

quả công việc, thích ứng với xu hướng việc làm trong tương lai, người lao động 

cũng cần phải trau dồi các kỹ năng và học tập không ngừng nghỉ mới có thể đáp 

ứng được sự thay đổi đó. 

Ngành du lịch và giải trí chịu tác động mạnh, trong khi nhóm công việc về 

lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ là những nghề đề kháng suy thoái:  

+ Những thay đổi tác động đến lĩnh vực du lịch và giải trí có thể sẽ xảy ra 

nhiều nhất ở những nhóm ngành nghề có mức độ tiếp xúc giữa con người cao - 

một trong những tác nhân chính gây lây lan dịch Covid-19. Khi làm việc tại nhà, 

một số cuộc họp, hội nghị, hội thảo sẽ bị hủy bỏ hoặc thực hiện từ xa. Điều đó 

sẽ có tác động đến “hạ nguồn” không chỉ đối với các hãng hàng không và khách 

sạn, mà còn đối với lĩnh vực vận tải, nhà hàng và các doanh nghiệp khác được 

hưởng lợi từ việc đi công tác.  

+ Dân số già hóa sự thay đổi mô hình bệnh tất, đời sống kinh tế được nâng 

cao, đặc biệt là những nguy cơ dịch bệnh mà chúng ta đã trải nghiệm sẽ khiến 

nhóm công việc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ được đầu tư, quan tâm. Đây sẽ là 

xu thế ngành nghề tăng trưởng trong thập niên tới.  

3. Khuyến nghị giải pháp 

Từ thực tiễn phòng, chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam thời gian qua, 

khoa học và công nghệ đã được ứng dụng và triển khai mạnh mẽ vào phòng, 

chống dịch Covid-19. Để phát triển đất nước trong giai đoạn mới trên cơ sở tận 

dụng được các xu thế công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, chúng 

ta cần phải chú ý đến một số giải pháp sau:  

- Triển khai thực chất và hiệu quả Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính 

trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. Tập trung kiến tạo thể chế và thúc đẩy phát triển công nghệ, 
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thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số (thể chế cần phải đi trước 

một bước). Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; chấp nhận rủi ro trong hoạt 

động KH&CN; thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ các công nghệ, nền tảng, dịch vụ, 

giải pháp phục vụ sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số. 

- Đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài 

hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm và nhu cầu đào tạo trong lĩnh 

vực ngành, nghề chịu tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cho đến 

nay vẫn còn thiếu các quan sát, đánh giá cụ thể theo từng ngành nghề và sự khác 

biệt cần thiết trong bối cảnh công nghệ 4.0. 

- Đẩy mạnh tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bên nhà nước – nhà 

trường- doanh nghiệp trong đào tạo. Quyết liệt đổi mới căn bản giáo dục và đào 

tạo, đặc biệt là dạy nghề. Xây dựng mô hình đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực 

ở các trình độ giáo dục nghề nghiệp để có kiến thức, kỹ năng phù hợp, có thể 

tiếp thu, làm chủ, khai thác, vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của 

cuộc Cách mạng công nghiệp; gắn kết, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về 

nhân lực; góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh 

quốc gia, sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư FDI mới dịch chuyển vào Việt 

Nam. Khuyến khích việc tổ chức đào tạo nghề tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; 

chú ý đào tạo nghề công nghiệp, dịch vụ cho thanh niên, học sinh mới tốt nghiệp 

phổ thông, đặc biệt với học sinh ở các vùng nông thôn, nhằm giúp họ chuẩn bị 

điều kiện chuyển nghề sang lĩnh vực phi nông nghiệp, như: công nghiệp, thủ 

công nghiệp, dịch vụ nông thôn, bán hàng… Có chính sách tín dụng ưu đãi cho 

các cơ sở dạy nghề, đặc biệt là các nghề kỹ thuật cao. Mỗi địa phương cần nỗ 

lực và sáng tạo tìm kiếm các mô hình đào tạo nghề phù hợp để tránh tốn kém, 

lãng phí. 

- Đẩy mạnh và hoàn thiện bền vững thị trường lao động bằng cách đẩy 

mạnh liên kết vùng điều tiết cung – cầu lao động phục vụ hồi phục phát triển 

kinh tế – xã hội; chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết 

nối thị trường lao động trong nước với thị trường lao động của các nước trong 

khu vực và trên thế giới. Mặt khác, tăng cường tổ chức các phiên, sàn giao dịch 

việc làm khu vực kết nối cung nhân lực và cầu nhân lực theo yêu cầu của xã hội. 

Mở rộng các hình thức tư vấn nghề, nâng cao năng lực cũng như hiệu quả hoạt 

động các trung tâm dịch vụ việc làm. 
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- Vấn đề cốt lõi để bảo đảm việc làm bền vững trong bối cảnh đại dịch 

covid-19 như hiện nay là phải thực hiện kịp thời có hiệu quả các gói hỗ trợ an 

sinh xã hội đối với người lao động bị mất việc làm, đẩy mạnh sản xuất – kinh 

doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ cơ sở sản xuất – doanh nghiệp phát triển, 

giữ được việc làm đã có, tạo ra nhiều việc làm mới; đào tạo, giáo dục lại nghề 

nghiệp, tăng cường kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động 

đương đại… Công việc này đòi hỏi trách nhiệm xã hội cao, sự phối hợp đồng bộ 

và thường xuyên của tất cả các chủ thể liên quan: Nhà nước, doanh nghiệp, xã 

hội và chính bản thân người lao động. 

KẾT LUẬN 

- Các ghi chép cho thấy rằng, sau những thời kỳ gián đoạn phi tài chính lớn 

như chiến tranh hay đại dịch, GDP có xu hướng phục hồi trở lại. Bên cạnh đó, 

nó còn cho chúng ta thêm ba bài học nữa: Thứ nhất, trong khi mọi người muốn 

ra ngoài và chi tiêu thì sự không chắc chắn hay bấp bênh vẫn sẽ tồn tại trong 

một thời gian. Thứ hai, đại dịch thúc đẩy người dân và doanh nghiệp thử nghiệm 

những phương thức sản xuất mới, có thể làm đảo lộn cấu trúc của nền kinh tế. 

Thứ ba, như tác phẩm Les Misérables đã đề cập, những biến động chính trị 

thường xảy ra sau đó với hậu quả kinh tế khó lường. Khi mà tất cả mọi người 

phải gánh chịu một tai họa nào đó, thì những người thuộc tầng lớp lao động 

dường như nhạy cảm hơn. Điều này có vẻ cũng đang xảy ra trong trận đại dịch 

hiện nay86. 

- Đại dịch Covid-19 không chỉ gây ra một cuộc khủng hoảng y tế mà còn 

một cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội nghiêm trọng chưa từng có. Thực hiện 

hiệu quả mục tiêu Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ đã ban hành về một số chính sách hỗ 

 
8686 Các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới tương đối ít quan tâm đến việc giảm nợ công hoặc ngăn 

chặn lạm phát so với những nỗ lực nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Một nghiên cứu mới từ ba học giả của Trường 

Kinh tế London (LSE) cũng cho thấy rằng Covid-19 đã khiến mọi người trên khắp châu Âu trở nên ác cảm hơn 

với sự bất bình đẳng. Trong một số trường hợp, những nỗi bất bình đè nén như vậy đã bùng nổ thành các cuộc 

khủng hoảng chính trị. Các trận đại dịch thường phơi bày và làm nổi bật những bất bình đẳng đã tồn tại từ trước, 

khiến những người ở bên phía thất thế trong cuộc mặc cả phải tìm cách lập lại thế cân bằng. Theo một nghiên 

cứu thì dịch Ebola trong giai đoạn 2013-2016 đã làm tăng 40% bạo lực dân sự ở khu vực Tây Phi. IMF gần đây 

cũng có bài nghiên cứu về ảnh hưởng của 5 đại dịch, trong đó bao gồm Ebola, SARS và Zika, tại 133 quốc gia 

kể từ năm 2001. Họ phát hiện ra rằng các đại dịch đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể tình trạng bất ổn xã hội. “Có lý 

do để tin rằng, khi đại dịch qua đi, bất ổn có thể bùng phát trở lại ở những địa điểm mà nó đã từng xảy ra trước 

đây”, các nhà nghiên cứu viết trong một công bố khác của IMF. Bất ổn xã hội dường như sẽ lên đến đỉnh điểm 

hai năm sau khi đại dịch kết thúc. Hãy tranh thủ tận hưởng quả ngọt từ sự bùng nổ kinh tế sắp đến trước khi tình 

hình chuyển biến sang một hướng khác. 
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trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 đồng nghĩa phải thực hiện và mở rộng hơn các gói an sinh xã hội 

nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động cũng như người dân trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid, để không ai bị bỏ lại phía sau. Hỗ trợ cho người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, giảm thiểu 

những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời 

sống và an toàn cho người lao động/ ...  

------------------------ 
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MỞ RỘNG BAO PHỦ AN SINH XÃ HỘI CHO  

NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM 

André Gama 

 Nguyễn Hải Đạt 

Văn phòng ILO tại Việt Nam 

Bối cảnh 

An sinh xã hội là một quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong các 

văn bản cốt lõi về nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) 87. Ở Việt Nam, điều 

này được khẳng định mạnh mẽ và thể hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc gia, 

bắt đầu từ Hiến pháp, quy định “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã 

hội”. (Điều 34). Hiến pháp Việt Nam tiếp tục khẳng định rằng “Nhà nước tạo 

bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống 

an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người 

nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác” (Điều 59, 2.).  

Ngày nay, có thể nói rằng hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam có cấu trúc 

toàn diện, bao gồm các lĩnh vực như Trợ giúp xã hội, Bảo hiểm xã hội (bao gồm 

cả Bảo hiểm thất nghiệp), cũng như Bảo hiểm y tế. 

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các biện 

pháp quan trọng nhằm tạo cơ sở cho việc từng bước mở rộng mức độ bao phủ an 

sinh xã hội để đạt mục tiêu bao phủ tất cả người dân trong suốt vòng đời. Những 

mục tiêu này được ghi nhận trong những cải cách mới đây trong Nghị quyết số 

28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Đề án đổi mới 

và phát triển trợ giúp xã hội (theo Quyết định số 488/2017/TTg ngày 14/4/2017 

của Thủ tướng Chính phủ) và các kế hoạch hành động liên quan.  

Đặc biệt, Nghị quyết 28 -NQ/TW đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là bao 

phủ 60% dân số trong độ tuổi lao động vào năm 2030, với mục tiêu cuối cùng là 

đạt được “bảo hiểm xã hội toàn dân”. 

Mặc dù có những dấu mốc quan trọng trong hoạch định chính sách hướng 

tới việc mở rộng và tăng cường An sinh xã hội ở Việt Nam trong những thập kỷ 

gần đây, nhưng vẫn còn khoảng trống An sinh xã hội đáng kể.  

 
87 Hai thuật ngữ “Social Security” and “Social Protection” được ILO sử dụng thay thế lẫn nhau. Trong bài viết 

này, social security – an sinh xã hội là thuật ngữ sử dụng bao gồm, nhưng không giới hạn, bởi các chương trình 

ASXH không đóng góp (trợ giúp xã hội) và chương trình ASXH có đóng góp (Bảo hiểm xã hội). 
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Từ góc độ Bảo hiểm xã hội (BHXH), ngay cả khi nhìn bề ngoài thì tất cả 

người lao động đều được tham gia bảo hiểm về mặt pháp lý, số liệu cho thấy tỷ 

lệ bao phủ BHXH hiệu quả còn thấp (khoảng 33% những người trong độ tuổi 

lao động tính đến năm 202088).  

Tỷ lệ bao phủ của hệ thống BHXH ở Việt Nam thấp là một thách thức kép, 

vì nó ảnh hưởng đến an ninh của những người trong độ tuổi lao động trong ngắn 

hạn, nhưng cũng ảnh hưởng đến an ninh thu nhập của họ về lâu dài (khi họ cao 

tuổi và sống phụ thuộc vào lương hưu). 

Hơn nữa, kết quả BHXH tiếp tục cho thấy khoảng cách giới đáng kể, cả về 

phạm vi bao phủ và mức độ được hưởng89. 

Một trong những thách thức lớn nhất để mở rộng phạm vi bao phủ của an sinh 

xã hội là việc xác định cách tiếp cận nhóm bị bỏ sót trong khoảng trống chính sách: 

những người không nằm trong diện bao phủ của BHXH hoặc trợ giúp xã hội. 

Nhóm lớn những người lao động này tất nhiên là không đồng nhất và khi một 

số người trong số họ có thể không được xếp vào loại nghèo, thì tình trạng không rõ 

ràng trong quan hệ việc làm của họ khiến họ khó tham gia vào hệ thống BHXH bắt 

buộc như được thiết kế hiện nay trong khi họ không có bất kỳ mức trợ cấp nào. 

Điều này quay trở lại tạo ra một thách thức lớn cho những người lao động 

này trong việc đạt được sự chuyển đổi sang việc làm chính thức, vì tiếp cận với 

an sinh xã hội là một thành tố quan trọng của việc làm chính thức90. 

Với những trở ngại đối với việc mở rộng phạm vi an sinh xã hội được mô 

tả ở trên, kết hợp với việc còn thiếu sự kết hợp với các chính sách việc làm, và 

bối cảnh thị trường lao động và kinh tế ở Việt Nam, dẫn đến việc làm phi chính 

thức chiếm ưu thế trên thị trường lao động Việt Nam91. 

Việt Nam cũng phải đối mặt với tình trạng dân số già hóa nhanh chóng, 

tuổi thọ trung bình sau khi nghỉ hưu tăng nhanh hơn so với tuổi nghỉ hưu theo 

Luật định, điều này đòi hỏi cần sớm chuyển đổi sang hệ thống An sinh xã hội 

mạnh mẽ và bền vững hơn. 

 
88 ILO (sắp xuất bản) Đánh giá tài chính Quỹ hưu trí và tử tuất do BHXH quản lý tại thời điểm 31/12/2019  
89 https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS_819801/lang--en/index.htm  
90 Các nhóm lao động có tỷ lệ tham gia BHXH thấp ở Việt Nam là nhóm lao động trong HTX, hộ kinh doanh 

(NQ 28-NQQ/TW định hướng mở rộng đến nhóm lao động quản lý và chủ hộ, không phải là lao động), lao động 

tự do, và người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 
91 Mặc dù tỷ lệ có giảm đáng kể trong 1 thập kỷ qua như việc làm phi chính thức ở Việt Nam vẫn chiếm đến 

70% tổng việc làm năm 2019 

https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS_819801/lang--en/index.htm
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Do già hoá dân số ngày càng tạo ra gánh nặng cho nhóm dân số trong độ 

tuổi lao động, việc đầu tư vào nguồn nhân lực để tăng năng suất lao động sẽ 

ngày càng trở nên cấp thiết hơn theo thời gian, khiến đây là thời điểm then chốt 

để tăng cường đầu tư cho trẻ em. 

Khó khăn trong việc tiếp cận một lượng lớn người lao động của hệ thống 

An sinh xã hội ở Việt Nam đặc biệt thể hiện rõ khi Chính phủ ứng phó với đại 

dịch COVID-19. Mặc dù đã rất chú trọng vào việc hỗ trợ thu nhập cho người lao 

động vượt qua các khó khăn về kinh tế do đại dịch COVID-19 và các biện pháp 

hạn chế liên quan gây ra (bao gồm một số chính sách cho lao động phi chính 

thức), nhưng việc xác định (và tiếp cận) nhiều người trong số những người lao 

động này - đặc biệt là nhóm người có việc làm phi chính thức – đã gặp nhiều 

thách thức. Do đó, một bộ phận lớn người lao động, hầu hết là những người có 

việc làm dễ bị tổn thương, đã không thể tiếp cận sự hỗ trợ của Chính phủ khi họ 

cần nhất. 

Mức độ bao phủ tương đối thấp của một số các chính sách An sinh xã hội 

dẫn đến khoảng trống về diện bao phủ và bảo vệ trong suốt vòng đời, từ khi 

được sinh ra cho đến khi về già. 

Các vấn đề 

Thiết kế các chính sách An sinh xã hội ở Việt Nam cho thấy sự phân tán 

chính sách ở mức cao và điều này cản trở việc cải cách cấu trúc An sinh xã hội 

hiện tại92. Sự phân tán này sẽ tiếp tục hạn chế khả năng mở rộng diện bao phủ 

của hệ thống nếu không được giải quyết thỏa đáng. 

 Những vấn đề này càng trở nên phức tạp hơn do thiếu khung pháp luật về 

an sinh xã hội tổng thể, cũng như tính đồng bộ và sự phối hợp giữa các chính 

sách an sinh xã hội và các công cụ pháp lý còn thấp. 

 Điều này có nghĩa là hệ thống không được trang bị các thể chế và cơ chế cần 

thiết để có thể xác định và phân tích các khoảng trống về diện bao phủ của toàn bộ 

hệ thống, cũng như xác định các chính sách và phân định trách nhiệm đối với việc 

 
92 Mặc dù hệ thống ASXH ở Việt Nam khá toàn diện, nhưng việc thực hiện thì các trụ cột ASXH lại được điều 

tiết bởi các công cụ pháp lý riêng rẽ, dẫn đến sự phân tán chính sách đáng kể (i) Luật Bảo hiểm xã hội – Bảo 

hiểm xã hội; (ii) Luật Việc làm – Bảo hiểm thất nghiệp; (iii) Luật Người cao tuổi –trợ cấp người cao tuổi; (iv) 

Luật Phòng chống thiên tai  – Trợ giúp đột xuất; (v) Luật Trẻ em – Trợ cấp cho trẻ em (không đóng góp); (vi) 

Luật Người khuyết tật – Trợ cấp khuyết tật; (vii) Luật An toàn vệ sinh lao động  – Bảo hiểm tai nạn lao động; 
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thu hẹp/đóng những khoảng trống bao phủ. Chức năng này hiện nằm ngoài các chức 

năng nhiệm vụ cụ thể của từng ngành an sinh xã hội hiện có. 

 Đồng thời, các tiêu chí nghiêm ngặt về việc đáp ứng đủ điều kiện của một 

số chương trình an sinh xã hội sẽ ngày càng hạn chế khả năng mở rộng phạm vi 

bao phủ. 

Nhìn vào Luật Bảo hiểm xã hội (2014), có thể nhận thấy sự tồn tại của một 

số rào cản pháp lý đối với việc mở rộng phạm vi bao phủ (của hệ thống BHXH 

bắt buộc) bởi một số loại trừ, dù rõ ràng hay ẩn ý. Một trong những loại trừ đó 

liên quan đến các loại hợp đồng/quan hệ lao động, do nhiều hình thức việc làm 

hiện không trong diện bao phủ của BHXH bắt buộc, điều này cản trở người lao 

động và người sử dụng lao động tham gia hệ thống và do đó hạn chế không gian 

mở rộng phạm vi bảo hiểm.  

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là một phần đáng kể trong các 

nhóm đối tượng này trên thực tế là những người làm công ăn lương chứ không 

phải lao động tự do và do đó họ cần được BHXH bắt buộc bao phủ – điều mà 

hiện nay không phải như vậy. Điều này cho thấy BHXH bắt buộc phải đóng vai 

trò quyết định và đi đầu trong việc mở rộng hiệu quả khả năng tiếp cận an sinh 

xã hội cho người lao động ở Việt Nam. 

Đặc điểm của thị trường lao động Việt Nam cũng khiến hầu hết người lao 

động khó có thể tích lũy được 20 năm đóng góp, đây là mức tối thiểu theo quy 

định của Luật BHXH để người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu. Điều 

này cho thấy nhiều người lao động tham gia BHXH khó có thể hưởng lợi từ một 

trong những lợi thế chính của hệ thống: đó là lương hưu.  

Ngoài ra, hệ thống BHXH ở Việt Nam cho phép người lao động rời khỏi hệ 

thống BHXH và yêu cầu rút BHXH một lần cho tất cả các khoản đóng góp trước 

đây của họ. Việc sử dụng rộng rãi hình thức rút BHXH một lần có thể gây ra hậu 

quả tiêu cực lâu dài đối với an ninh thu nhập của người lao động, cũng như tính 

bền vững tài chính của hệ thống. 

Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng gần 70% các khoản rút BHXH một lần ở 

Việt Nam được thực hiện bởi phụ nữ dưới 35 tuổi, cho thấy rằng các khoản rút 

BHXH một lần đang được người lao động sử dụng để đảm bảo an ninh thu nhập 

trong giai đoạn đang làm việc (chứ không phải khi họ đã hết tuổi lao động), vì 

các chế độ BHXH hiện chưa đảm bảo được .  
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Sự tuân thủ chính sách BHXH bắt buộc vẫn còn thấp đối với nhiều người  

thuộc diện đóng BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật –16% việc làm phi 

chính thức được ước tính là từ khu vực chính thức ở Việt Nam, và tỷ lệ này tăng 

lên trên 31% nếu chúng ta loại trừ nông nghiệp khỏi phân tích93. 

Mặc dù Chính phủ có nhiều chính sách phát triển và mở rộng hệ thống 

BHXH tự nguyện, tỷ lệ bao phủ của BHXH tự nguyện vẫn đặc biệt thấp - chỉ 

khoảng 2% lực lượng lao động tham gia hệ thống BHXH tự nguyện. 

Dù Nghị quyết 28-NQ/TW đã đề ra các mục tiêu tham vọng, đầu tư cho an 

sinh xã hội ở Việt Nam vẫn ở mức tương đối thấp, dưới 5% GDP94. 

Thêm nữa là, ở Việt Nam vẫn còn rất ít hoặc không có sự phối hợp giữa các 

chính sách an sinh xã hội và chính sách việc làm. Đặc biệt - và như đã nhận định 

trong Nghị quyết 28-NQ/TW - hiện không có mối liên hệ giữa trợ cấp thất nghiệp 

(bảo hiểm) và các chính sách thị trường chủ động, bao gồm hỗ trợ duy trì việc làm, 

đào tạo hoặc tìm kiếm việc làm. Bên cạnh đó, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cụ 

thể là DNNVV đăng ký tham gia BHXH cho người lao động vẫn còn thiếu. 

Những thách thức được nêu ra ở trên cho thấy rõ ràng là cùng với những 

mục tiêu tốt nhất và tham vọng nhất, cấu trúc và thiết kế an sinh xã hội hiện tại ở 

Việt Nam cần được cải cách đáng kể để giúp đất nước tiến nhanh hơn tới mục 

tiêu đảm bảo an sinh xã hội cho toàn dân. 

Kinh nghiệm và tiêu chuẩn quốc tế  

Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế, như Công ước An sinh xã hội ILO (Tiêu 

chuẩn tối thiểu), năm 1952 (số 102) có thể cung cấp hướng dẫn quan trọng về 

cách tăng cường và mở rộng an sinh xã hội. 

Kinh nghiệm quốc tế về mở rộng và củng cố hệ thống an sinh xã hội cũng 

có thể là những hướng dẫn và kiến thức quan trọng. Kinh nghiệm quốc tế cho 

thấy việc mở rộng đáng kể mức độ bao phủ an sinh xã hội chỉ có thể đạt được 

thông qua việc xây dựng và triển khai các hệ thống an sinh xã hội đa tầng. 

Sự thành công của các hệ thống này phụ thuộc vào khả năng đảm bảo tính 

nhất quán và phối hợp giữa các tầng ASXH khác nhau, bao gồm giữa các 

chương trình an sinh xã hội đóng góp và không đóng góp. 

 
93 ILO, 2020, Số liệu về Việc làm phi chính thức  
94 Số liệu về ASXH thế giới của ILO: Đầu tư cho ASXH (không tính y tế), một số nước, số liệu mới nhất có thể, 

% GDP  
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Cụ thể về BHXH, nhiều quốc gia đã đưa ra các phương án liên quan về 

cách mở rộng phạm vi bảo hiểm xã hội tập trung vào các hệ thống bắt buộc. Ví 

dụ, ở Nhật Bản, tất cả cư dân đã đăng ký phải tham gia một trong các hệ thống 

bảo hiểm hưu trí phù hợp có sẵn. Mặc dù có các hệ thống khác nhau, với các cơ 

quan hành chính riêng biệt, nhưng điều này đảm bảo rằng không ai là không 

tham gia BHXH, do đó mà có thể hiện thực hóa nguyên tắc bao phủ toàn dân 

cho tất cả mọi người. 

Bồ Đào Nha đại diện cho một cách tiếp cận thành công khác, mặc dù hơi 

khác trong việc cung cấp an sinh xã hội cho toàn dân. Hệ thống của Bồ Đào Nha 

kết hợp nguồn thu từ các khoản đóng góp với nguồn thu từ ngân sách chung của 

chính phủ - mỗi khoản đều có các quy tắc sử dụng cụ thể do luật định - và được 

quản lý hoàn toàn bởi một thể chế duy nhất - Cơ quan An sinh Xã hội Quốc gia. 

Nguồn từ ngân sách chung của chính phủ được sử dụng để cộng vào lương hưu 

có đóng góp nhằm đảm bảo mọi người đạt mức lương hưu tối thiểu và để tạo 

nguồn cho hệ thống không đóng góp dùng để trả chế độ cho những người không 

có đủ điều kiện tham gia vào BHXH. 

Chính sách tập trung vào BHXH bắt buộc của các quốc gia này và nhiều quốc 

gia khác đã đưa ra kinh nghiệm quốc tế cho thấy sự thiếu hiệu quả của các hệ thống 

BHXH tự nguyện cũng như thiếu khả năng mở rộng trên diện rộng của hệ thống tự 

nguyện và điều này cho thấy tính hạn chế của hệ thống BHXH tự nguyện trong việc 

góp phần thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra. 

Sự thành công của chính sách bắt buộc (và toàn dân) để mở rộng diện bao 

phủ an sinh xã hội đã được minh chứng tại ngay ở Việt Nam thời gian gần đây. 

Ví dụ, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể đối với bảo hiểm y tế toàn 

dân, thông qua việc mở rộng dần diện bao phủ, tăng nhanh các nhóm đối tượng 

được bảo hiểm, áp dụng chính sách bắt buộc tham gia, Chính phủ trợ cấp ở mức 

cao, và đồng tài trợ của chính phủ đối với các chi phí người dân tự bỏ ra. 

 Công ước ILO 102 xác định 9 chế độ trợ cấp theo vòng đời mà các hệ 

thống an sinh xã hội cần cung cấp. 7 trong số các chế độ này đã được hệ thống 

BHXH bắt buộc của Việt Nam cung cấp: Y tế, Thai sản, Thất nghiệp, Ốm đau, 

tai nạn lao động, hưu trí và Tử tuất. Tuy nhiên, hai chế độ quan trọng không 

được bao gồm là trợ cấp gia đình trẻ em và trợ cấp mất sức lao động. 
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Công ước ILO 102 cũng quy định rằng đảm bảo thu nhập cho tuổi già phải 

bao gồm các chế độ được chi trả định kỳ, điều này có nghĩa là việc cho phép rút 

BHXH một lần ở Việt Nam không phù hợp với Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế 

liên quan đến vấn đề này. 

Trên thực tế, đa số các quốc gia khác trên thế giới không cho phép rút 

BHXH một lần ở bất kỳ lúc nào khi đang trong độ tuổi lao động như ở Việt 

Nam, nên rất khó để chỉ ra kinh nghiệm quốc tế xử lý vấn đề rút BHXH một lần. 

Về đầu tư cho ASXH, kinh nghiệm quốc tế cho thấy rõ ràng rằng các quốc 

gia đạt được mức độ bao phủ gần giống với mục tiêu của Việt Nam thì đều đầu 

tư nhiều cho ASXH. Điều này minh chứng ở mức chi tiêu cho an sinh xã hội 

trung bình trên thế giới là khoảng 13% GDP và thậm chí ở Đông Nam Á và Thái 

Bình Dương, mức trung bình là khoảng 8% GDP95 - cả hai con số này đều cao 

hơn nhiều so với những con số quan sát được ở Việt Nam hiện nay.  

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy rằng chỉ có thể đạt được tăng trưởng và 

mở rộng hệ thống an sinh xã hội từng bước. Đây là một nguyên tắc cũng có 

trong Khuyến nghị về Sàn An sinh xã hội của ILO, 2012 (số 202), nhấn mạnh sự 

cần thiết phải thực hiện từng bước các sàn an sinh xã hội, đòi hỏi phải có lộ trình 

với các mục tiêu và cũng như khung thời gian xác định trước 

Đồng thời, thế giới ngày càng thừa nhận rằng nếu đầu tư đồng bộ và đáng 

kể vào việc làm bền vững và an sinh xã hội có thể tạo ra một chu kỳ phục hồi và 

phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm96. 

Tăng cơ hội tạo việc làm hiệu quả và việc làm bền vững không chỉ giúp 

giảm nghèo mà còn góp phần đảm bảo tài chính bền vững cho các hệ thống an 

sinh xã hội. Ngoài ra, an sinh xã hội sẽ bền vững hơn và tài chính sẽ công bằng 

hơn khi có mối liên hệ với việc làm.  

Thứ hai, các hệ thống an sinh xã hội phổ cập sẽ thúc đẩy tính dịch chuyển 

của thị trường lao động, cho phép mọi người nắm bắt các cơ hội kinh tế mới, 

đóng góp vào năng suất của người lao động (lực lượng lao động có trình độ) và 

doanh nghiệp (tỷ lệ nghỉ làm thấp hơn), và tạo điều kiện chuyển đổi từ nền kinh 

 
95 Số liệu về ASXH thế giới của ILO: Đầu tư cho ASXH (không tính y tế), một số nước, số liệu mới nhất có thể, 

% GDP  
96 https://unsdg.un.org/resources/secretary-generals-policy-brief-investing-jobs-and-social-protection-poverty-

eradication  

https://unsdg.un.org/resources/secretary-generals-policy-brief-investing-jobs-and-social-protection-poverty-eradication
https://unsdg.un.org/resources/secretary-generals-policy-brief-investing-jobs-and-social-protection-poverty-eradication
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tế phi chính thức sang nền kinh tế chính thức, và từ nền kinh tế sử dụng nhiều 

carbon đến nền kinh tế bền vững và công ăn việc làm ổn định. 

Đối với Việt Nam, các ước tính gần đây cho thấy bằng chứng về các tác 

động kinh tế tích cực của việc tăng đầu tư cho an sinh xã hội, chỉ ra sự gắn kết 

quan trọng giữa an sinh xã hội, việc làm bền vững và phát triển kinh tế. Các ước 

tính cho thấy rằng một đô la cho đầu tư cho an sinh xã hội sẽ dẫn đến tăng GDP 

thực tế hơn 1 đô la97. 

Các khuyến nghị 

Với những điều nêu ở trên và với việc xem xét các mục tiêu đầy tham vọng 

mà Việt Nam đặt ra để phát triển hệ thống An sinh xã hội - đặc biệt thông qua 

Nghị quyết số 15-NQ/TW của Đảng (về chính sách xã hội) và Nghị quyết số 28-

NQ/TW của Đảng (về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội) – cải cách an sinh 

xã hội ở Việt Nam là cần thiết, nếu không muốn nói là cấp thiết. 

Những cải cách như vậy, dù có tham vọng và nguồn lực thế nào, cần được 

tập trung vào bốn trụ cột chính: 

Tăng cường tính liên kết và phối hợp giữa các chính sách của hệ thống an 

sinh xã hội ở nhiều cấp. 

Tăng cường sự tập trung và dựa vào các hệ thống bắt buộc, tăng sức hấp 

dẫn của hệ thống đó đối với người lao động. 

Tăng nguồn tài chính và đầu tư cho an sinh xã hội. 

Tăng cường sự liên kết giữa các chính sách an sinh xã hội và các lĩnh vực 

chính sách khác có liên quan, bao gồm cả chính sách việc làm và kinh tế. 

Việc tăng cường liên kết và phối hợp giữa chính sách an sinh xã hội sẽ là 

chìa khóa để thúc đẩy việc mở rộng hiệu quả phạm vi bao phủ an sinh xã hội ở 

Việt Nam và cần thực hiện ở nhiều cấp độ từ thiết kế chính sách và khung lập 

pháp đến cấp độ thực hiện cũng như các thể chế liên quan. 

Các chương trình an sinh xã hội có sự kết hợp cả thành phần đóng góp và 

không đóng góp sẽ là một trong những chìa khóa để mở rộng phạm vi bao phủ 

an sinh xã hội ở Việt Nam và có khả năng thu hẹp được khoảng trống về diện 

bao phủ. 

 
97 ILO (sắp xuất bản): Số nhân đầu tư ASXH ở Việt Nam 



341 

Từ quan điểm quản trị, nếu kết luận rằng việc kết hợp quản lý tất cả các 

chính sách an sinh xã hội trong cùng một thể chế là không khả thi, thì Việt Nam 

ít nhất nên hướng tới mục tiêu tăng cường mức độ nhất quán của chính sách về 

các chế độ ASXH khác nhau, và tăng cường tính đồng bộ và kết hợp giữa các cơ 

quan quản lý ASXH khác nhau. 

Bài học kinh nghiệm từ việc mở rộng thành công bảo hiểm y tế xã hội hoặc 

lương hưu xã hội ở Việt Nam theo hướng tập trung vào các chính sách bắt buộc 

và áp dụng toàn dân với sự trợ cấp đáng kể của Nhà nước có thể nhân rộng các 

công thức thành công với các chính sách ASXH khác. 

Vì vậy, để mở rộng bao phủ BHXH ở Việt Nam một cách hiệu quả cần 

phải tập trung vào việc thúc đẩy tham gia BHXH bắt buộc. Điều này có thể từng 

bước được thực hiện/đạt được nếu thực hiện đầy đủ các bước để tạo điều kiện và 

hỗ trợ sự tham gia của các đối tượng người lao động hiện đang thuộc phạm vi 

của hệ thống BHXH tự nguyện, chẳng hạn như lao động phi chính thức. 

 Đồng thời, xây dựng hệ thống BHXH bắt buộc trở nên hấp dẫn hơn đối với 

người lao động là yếu tố quan trọng. 

Điều này có thể bao gồm việc giảm số năm đóng góp tối thiểu mà người 

lao động phải tích luỹ để đủ điều kiện được nhận lương hưu. 

Ngoài ra, việc tăng số lượng các chế độ và mức hưởng từng chế độ của hệ 

thống BHXH sẽ là quan trọng để người lao động cảm thấy việc tham gia BHXH 

là “xứng đáng” đối với họ. 

 Việc đưa vào chế độ trợ cấp gia đình/trẻ em đa tầng sẽ là một trong những 

cách hiệu quả hơn để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong hệ thống an sinh xã 

hội của Việt Nam98, góp phần mở rộng phạm vi bao phủ, đảm bảo bình đẳng 

giới hơn và cũng giảm tỷ lệ rút khỏi hệ thống thông qua rút BHXH một lần 99. 

Thật vậy, những biện pháp này sẽ là những công cụ không thể thiếu để 

giảm tình trạng rút BHXH một lần và tình trạng rời khỏi khỏi hệ thống BHXH 

sớm. Cần phải cung cấp cho người lao động sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn để đảm bảo 

an ninh thu nhập khi họ gặp rủi ro trong vòng đời như sinh con hoặc thất nghiệp, 

do đó giảm sự phụ thuộc vào các khoản rút BHXH một lần. 

 
98 https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS_734213/lang--en/index.htm  
99 Cùng với các tác động gián tiếp và mức độ thấp hơn khác. 

https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS_734213/lang--en/index.htm
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Các biện pháp này sẽ không chỉ góp phần tăng mức độ bao phủ (và do đó 

đảm bảo thu nhập tốt hơn cho người lao động) bằng cách giảm động lực làm 

người lao động rời khỏi hệ thống BHXH, mà còn góp phần cải thiện tính bền 

vững tài chính dài hạn của hệ thống hưu trí. 

Tuy nhiên, những biện pháp này tự nó sẽ không đủ để đảm bảo sự tham gia 

của nhiều người lao động. Điều này liên quan đến thực tế là nhiều người trong 

số những người lao động này có mức thu nhập thấp, và do đó, một mức độ trợ 

cấp nhất định từ Chính phủ sẽ là cần thiết để đảm bảo rằng việc tham gia BHXH 

của người lao động không khiến họ rơi vào tình trạng nghèo hoặc hoặc cận 

nghèo100.  

Vì vậy, rõ ràng rằng, dù ở phạm vi nào, cải cách an sinh xã hội ở Việt Nam 

phải đi đôi với việc tăng đáng kể đầu tư cho an sinh xã hội để có thể đạt được 

những tác động đúng với tiềm năng của chính sách.  

Trong một lĩnh vực đa chiều và rộng lớn như vậy, các chính sách an sinh xã 

hội cũng cần được thảo luận và thiết kế phù hợp với các biện pháp trong các lĩnh 

vực chính sách quan trọng khác như đăng ký kinh doanh, điều tiết thị trường lao 

động, phát triển kỹ năng cũng như các chính sách phát triển kinh tế vĩ mô rộng 

lớn hơn. 

Kết hợp đầu tư vào việc làm bền vững và an sinh xã hội toàn dân là hai mặt 

của một vấn đề, và phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế có thể góp phần 

tạo ra việc làm chính thức và bền vững và doanh nghiệp bền vững, đồng thời cải 

thiện điều kiện làm việc và mức sống. 

Bên cạnh việc cần thiết phải mở rộng phạm vi bao phủ Bảo hiểm xã hội và 

giảm thiểu tình trạng phi chính thức, đầu tư tăng cường cho An sinh xã hội cũng 

có thể trở thành một trong những động lực chính của quá trình phục hồi kinh tế 

sau đại dịch của Việt Nam. 

 
100 ILO (2019) tính toán rằng nếu rất cả người lao động đều tham gia vào BHXH tự nguyện mà không nhận được 

trợ cấp của chính phủ, “tỷ lệ người lao động sống dưới mức cận nghèo có thể tăng từ 13.4% lên 16.4%, tức là 

tăng 22% so với hiện trạng”. 
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CÁC CHÍNH SÁCH ĐỂ CHÍNH THỨC HÓA:  

KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ QUỐC GIA 
 

PGS.Geoffrey Ducanes 

 Đại học Ateneo de Manila 

Makiko Matsumoto 

 Sandra Yu 

 Nguyễn Thị Huyền 

ILO 

Tóm tắt báo cáo 

Báo cáo này trình bày về các chính sách tiềm năng hay điển hình thành 

công trong việc giảm tỷ lệ lao động phi chính thức. Đây là những ví dụ thực tiễn 

được chọn từ 8 quốc gia thuộc nhóm thu nhập trung bình cao và cao, đã tích cực 

cố gắng giải quyết vấn đề chính thức hóa lao động. Mỗi ví dụ trình bày kết hợp 

các chính sách nhằm chính thức hóa việc làm và các chính sách nhằm chính thức 

hóa các đơn vị kinh tế.  

Những chính sách đối với các đơn vị kinh tế, mục đích đều là đơn giản hóa 

quy trình đăng ký doanh nghiệp, nộp thuế (Monotax của Argentina và cổng 

thông tin trực tuyến của Malaysia) và tạo cơ chế thúc đẩy chính thức hóa (chính 

sách đấu thầu của Brazil). Các chính sách nhằm chính thức hóa việc làm bao 

gồm sửa đổi các lao động và việc làm, tăng cường áp dụng luật với các nhóm 

không được luật pháp bao phủ (lao động mùa vụ của Trung Quốc) và đảm bảo 

tính minh bạch trong đăng ký lao động, từ đó thúc đẩy việc thanh tra và tính 

tuân thủ giữa các hệ thống đăng ký (hệ thống thanh toán điện tử của Peru).  

Ngoài ra, một số quốc gia gắn trách nhiệm cụ thể với các đơn vị kinh tế 

tham gia chuỗi cung ứng ở những lĩnh vực tập trung nhiều đối tượng dễ bị tổn 

thương, chẳng hạn như lĩnh vực xây dựng và may mặc (Chile và Australia). 

Cuối cùng là cam kết về sự lãnh đạo mạnh mẽ của chính phủ, các bộ ngành đã 

tăng cường phối hợp vì cùng mục tiêu chính thức hóa, trong đó tiến độ thực hiện 

được theo dõi thông qua báo cáo tiến độ dựa trên bằng chứng, được gửi lên cơ 

quan có thẩm quyền cao nhất, đồng thời, chính phủ đảm bảo lợi ích để chính 

thức hóa lớn hơn chi phí chuyển đổi (chính sách chính thức hóa của Colombia). 

Những ví dụ này có liên hệ đặc biệt với Việt Nam, trong đó các vấn đề như 

di cư từ nông thôn ra thành thị, lao động tự do và lao động hợp đồng, lao động 
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làm việc tại nhà và lao động ký hợp đồng với các nhà thầu phụ trong chuỗi cung 

ứng và các doanh nghiệp siêu nhỏ, vốn đều hiện diện trong nền kinh tế Việt 

Nam. Các ví dụ thực tiễn được tóm tắt như sau: 

• Luật hợp đồng lao động ở Trung Quốc, nhằm khắc phục hạn chế trong 

thực thi luật lao động bằng cách yêu cầu ký kết hợp đồng bằng văn bản cho 

người lao động để người lao động có thể xác lập quyền hợp pháp của họ. Luật 

Hợp đồng đặc biệt mang lại lợi ích cho người di cư từ nông thôn ra thành thị, 

vốn thường không làm việc theo hợp đồng bằng văn bản hoặc không được 

hưởng các phúc lợi xã hội theo luật định. 

• Luật quản lý chuỗi cung ứng của Australia, cho phép lao động làm việc 

tại nhà được hưởng các quyền lao động giống như lao động trong lĩnh vực dệt 

may về tiền lương tối thiểu, tiền làm thêm giờ, nghỉ phép có lương, nghỉ thai sản 

và các quyền khác.  

• Các cổng thông tin trực tuyến và quy trình đăng ký doanh nghiệp 

tinh gọn của Malaysia để hỗ trợ thành lập nhiều loại hình công ty khác nhau 

(trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh). Với việc rút 

ngắn thời gian đăng ký xuống dưới một ngày, chính sách này đã khuyến khích 

doanh nghiệp đăng ký và thông qua số hóa toàn bộ quy trình này, tăng cường 

giám sát, mức độ tuân thủ và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý. 

• Chính sách đấu thầu của Brazil, nhằm giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ, 

nhỏ và vừa (DNSNNVV) đã đăng ký có cơ hội tham gia hoạt động đấu thầu 

bằng cách đơn giản hóa thủ tục, giảm quy mô hợp đồng và đảm bảo quyền tham 

gia cho những doanh nghiệp này. Chính sách này nhằm khuyến khích quy trình 

đăng ký DNSNNVV bằng cách tăng cơ hội kinh doanh cho họ. 

• Chính sách chính thức hóa doanh nghiệp của Colombia là một chương 

trình kéo dài 10 năm nhằm giải quyết vấn đề phi chính thức dựa trên khung hoạt 

động dựa trên kết quả, bao gồm mục tiêu cụ thể, hoạt động cụ thể để thực hiện 

các mục tiêu đó, bộ ngành, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện và các chỉ số giám 

sát thực hiện chính sách. Chính sách được thực hiện với sự tham gia của trên 10 

cơ quan chính phủ, bao gồm Vụ Kế hoạch quốc gia, Bộ Thương mại, Công 

nghiệp và Du lịch, Bộ Lao động và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông, 

cùng nhiều cơ quan, đơn vị khác. 
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Vấn đề phi chính thức không thể được giải quyết bằng một chính sách 

riêng lẻ. Cam kết mạnh mẽ, lâu dài cùng các biện pháp can thiệp chính sách 

(thường nằm trong một chiến lược chính thức hóa tổng thể), chẳng hạn như các 

biện pháp được minh họa trong báo cáo này, sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn, trong 

đó mỗi biện pháp can thiệp hướng đến một nhóm đối tượng mục tiêu cụ thể. 

I. Trung Quốc 

1. Bối cảnh kinh tế 

Trung Quốc hiện là quốc gia có thu nhập trên trung bình và luôn nằm trong 

số các quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới trong bốn thập kỷ 

qua. Từ năm 1980 đến năm 2020, Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng tổng 

sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình hàng năm là 9,3%. Cũng trong giai đoạn 

này, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đã tăng hơn 24 lần, từ 431 USD 

(theo giá năm 2015) vào năm 1980 lên 10.431 USD vào năm 2020; trong khi đó, 

GDP bình quân đầu người của thế giới tăng chưa đến hai lần, từ 5.899 USD năm 

1980 - cao hơn nhiều so với Trung Quốc cho cùng năm - lên 10.520 USD vào 

năm 2020 - ngang bằng so với Trung Quốc vào thời điểm này.  

Với một chu kỳ tăng trưởng liên tục về năng suất sản xuất nông nghiệp và 

các ngành sản xuất thâm dụng lao động, Trung Quốc ghi nhận sự tăng trưởng 

vượt trội, ban đầu xuất phát từ lĩnh vực sản xuất nhờ dòng vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài tương đối lớn và sau đó là lĩnh vực dịch vụ nhờ thu nhập bình quân 

đầu người trong nước ngày càng tăng. Năm 1980, hai lĩnh vực công nghiệp và 

dịch vụ chỉ chiếm 58% tổng sản lượng kinh tế Trung Quốc, nhưng tỷ lệ này đã 

tăng lên 93% vào năm 2019.101 

2. Lao động 

Vai trò ngày càng lớn của công nghiệp và dịch vụ trong nền kinh tế cũng 

được thể hiện qua tỷ lệ sử dụng lao động trong từng ngành trong tổng số việc 

làm (Hình 1). Từ năm 1991 đến năm 2019 (trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra), 

tổng số lao động của Trung Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp giảm từ 60% 

xuống còn 25%. Trong cùng giai đoạn này, tổng lao động tăng từ 21% lên 27% 

trong lĩnh vực công nghiệp và từ 19% lên 47% trong lĩnh vực dịch vụ. Tỷ lệ thất 

 
101Tỷ trọng sản lượng của từng lĩnh vực được tính bằng tỷ lệ giữa tổng giá trị gia tăng của lĩnh vực đó trên tổng 

giá trị gia tăng của các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. 
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nghiệp của Trung Quốc năm 2019 là 5,2% theo ước tính quốc gia và 4,6% theo 

ước tính mô hình của ILO. 

 

Nguồn: Dữ liệu từ Bộ Chỉ số Phát triển Thế giới, Ngân hàng Thế giới. 

3. Lao động phi chính thức tại Trung Quốc 

Không có số liệu thống kê chính thức về lao động phi chính thức hoặc kinh 

tế phi chính thức ở Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc cũng chưa bao giờ 

chính thức thừa nhận sự tồn tại của phi chính thức (Liang, Appleton và Song 

2016; Nair 2020). Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu đã sử dụng các điều tra lao 

động việc làm trên cả nước để thống kê và xác định đặc điểm của lao động phi 

chính thức tại Trung Quốc. Ví dụ, Liang, Appleton và Song (2016) đã sử dụng 

dữ liệu từ Dự án điều tra thu nhập hộ gia đình Trung Quốc từ năm 2007 đến năm 

2013, nhưng tập trung chủ yếu vào mẫu đại diện là cư dân thành thị đã đăng ký 

và người di cư từ nông thôn ra thành thị trong độ tuổi từ 16 đến 65. Các nội 

dung trình bày dưới đây đề cập đến nghiên cứu của họ. 

Họ phân loại tình trạng lao động ở khu vực thành thị thành ba nhóm: (a) lao 

động làm công ăn lương có hợp đồng lao động, hoặc lao động chính thức; (b) lao 

động làm công ăn lương không có hợp đồng việc làm, hoặc lao động tự do; và (c) 

chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và lao động tự làm có sở hữu doanh nghiệp, 

hoặc chủ doanh nghiệp. Tính chính thức của người lao động được phân loại dựa trên 

tình trạng ký kết hợp đồng theo quy định tại Luật hợp đồng lao động năm 2008, 

trong đó người sử dụng lao động có trách nhiệm ký kết hợp đồng và đóng bảo hiểm 

xã hội cho người lao động có hợp đồng từ hai năm trở lên. 



347 

Trong phân tích của mình, họ nhận thấy vào năm 2007, 65% lao động 

thành thị là lao động chính thức, 24% là lao động tự do và 11% là chủ doanh 

nghiệp. Năm 2013, chỉ có 43% là lao động chính thức, 42% là lao động tự do và 

15% là chủ doanh nghiệp. Nói cách khác, số lượng lao động phi chính thức đã 

dần tăng lên trong giai đoạn này.  

Họ cũng nhận thấy có sự chênh lệch lớn về điều kiện việc làm giữa lao 

động chính thức và lao động tự do, mặc dù mức độ chênh lệch đã thu hẹp trong 

giai đoạn này. Năm 2007, mức lương trung bình theo giờ của lao động tự do chỉ 

bằng 55% mức lương của lao động chính thức (7,6 so với 13,8 Nhân dân tệ 

(NDT)). Năm 2013, mức lương trung bình theo giờ của lao động tự do bằng 

58% mức lương của lao động chính thức (11,9 so với 20,4 NDT). Lao động tự 

do cũng làm việc trung bình nhiều hơn khoảng 7,5 giờ/tuần năm 2007 và 5 

giờ/tuần năm 2013 so với lao động chính thức.  

Về tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, họ nhận thấy rằng, so với lao động 

chính thức, lao động tự do ít được tiếp cận với bảo hiểm y tế, lương hưu, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật nghề nghiệp và quỹ nhà ở, mặc dù sự 

chênh lệch dường như đã được thu hẹp lại trong giai đoạn từ 2007 đến 2013. 

Bằng chứng nghiên cứu cũng cho thấy khoảng cách này đã dần thu hẹp, đặc biệt 

trong vấn đề bảo hiểm y tế và lương hưu. 

Về đặc điểm người lao động, họ nhận thấy lao động tự do có xu hướng trẻ 

hơn, là nữ giới, độc thân và có trình độ học vấn thấp hơn. Phân tích của họ cũng 

cho thấy rằng lao động tự do có xu hướng làm việc trong lĩnh vực xây dựng 

nhiều hơn so với các lĩnh vực khác. 

4. Chính sách chính thức hóa 

Luật Hợp đồng lao động của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã được Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của CHND Trung Hoa thông qua vào ngày 29 

tháng 6 năm 2007 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2008. Luật hoàn thiện 

hệ thống quy định về hợp đồng lao động, xác định quyền và nghĩa vụ của người 

sử dụng lao động và người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao 

động, thiết lập, cải thiện và phát triển mối quan hệ lao động. 

Theo Freeman và Li (2013), Luật này nhằm khắc phục một phần những hạn 

chế trong thực thi luật lao động ở Trung Quốc bằng cách yêu cầu doanh nghiệp 

phải ký kết hợp đồng bằng văn bản với người lao động để người lao động có thể 
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xác lập quyền hợp pháp của họ tại nơi làm việc. Người di cư từ nông thôn ra 

thành thị thường không làm việc theo hợp đồng bằng văn bản hoặc không được 

hưởng các phúc lợi xã hội theo luật định, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thương tật, bảo hiểm tuổi già và bảo hiểm thất nghiệp. Việc không có hợp đồng 

bằng văn bản khiến người lao động gặp khó khăn trong việc tiếp cận hỗ trợ từ cơ 

quan quản lý. 

5. Phản đối 

Luật này đã vấp phải sự phản đối khi được đem ra tranh luận, trong đó 

những ý kiến chỉ trích cho rằng luật sẽ làm tăng chi phí của các doanh nghiệp bị 

ảnh hưởng và giảm tính cạnh tranh của các công ty Trung Quốc, dẫn đến giảm 

số lượng lao động. 

6. Tóm tắt quy định 

Dưới đây là tóm tắt các quy định liên quan trong Luật hợp đồng lao động.102 

- Hầu hết doanh nghiệp đều phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với mỗi 

lao động mới trong vòng một tháng sau khi tuyển dụng, dù họ có hộ khẩu ở địa 

phương (đăng ký trong hệ thống đăng ký hộ khẩu của Trung Quốc) hay không. 

- Những doanh nghiệp không đáp ứng các yêu cầu của Luật hợp đồng lao 

động có nghĩa vụ phải bồi thường cho từng người lao động một khoản tiền tối đa 

bằng hai lần tiền lương của họ trong 12 tháng trước đó.  

- Lao động không có hợp đồng lao động bằng văn bản trong vòng hơn một 

năm sẽ được tự động chuyển đổi sang hợp đồng lao động vô thời hạn (không xác 

định thời hạn). 

- Hợp đồng lao động bắt buộc phải nêu rõ thời hạn lao động (vô thời hạn so 

với tạm thời), nội dung và địa điểm làm việc, thời gian làm việc, ngày nghỉ, chế 

độ lương, phụ cấp, đóng góp an sinh xã hội, điều kiện nơi làm việc và bảo hộ lao 

động đối với các rủi ro nghề nghiệp.  

- Hợp đồng bằng văn bản nêu chi tiết các quyền của người lao động và đảm 

bảo mức độ bảo hộ pháp lý rõ ràng cho người lao động. 

- Luật nghiêm cấm doanh nghiệp tùy ý sa thải người lao động. Doanh 

nghiệp chỉ được phép chấm dứt việc làm theo quy định của Luật, nếu: (a) người 

 
102 Bản tóm tắt chủ yếu được tổng hợp từ Akee, Zhao và Zhao (2018). 
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lao động vi phạm luật pháp quốc gia hiện hành hoặc các quy định, quy tắc của 

doanh nghiệp; (b) người lao động gây ra thiệt hại và/hoặc tổn thất đáng kể cho 

doanh nghiệp do lỗi bất cẩn hoặc cố ý; (c) người lao động không đáp ứng yêu 

cầu của công việc sau thời gian thử việc hoặc sau khi được đào tạo; hoặc (d) 

người lao động không thể hoàn thành yêu cầu công việc của họ do các vấn đề 

sức khỏe khác ngoài thương tật nghề nghiệp. 

- Hợp đồng lao động vô thời hạn mang lại cho người lao động nhiều lợi ích 

so với hợp đồng tạm thời hoặc không có hợp đồng chính thức bằng văn bản. Lợi 

ích quan trọng nhất là người lao động không bị sa thải khi không có sự thông 

báo trước. Ngoài ra, những người lao động đã làm việc ít nhất một năm với một 

doanh nghiệp được nghỉ phép năm ngày có lương. Người lao động đã làm việc 

với doanh nghiệp ít nhất mười năm được mười ngày nghỉ phép năm.  

- Khi doanh nghiệp buộc phải sa thải người lao động, thì người lao động có 

hợp đồng vô thời hạn và người lao động có hợp đồng lao động dài hạn phải là 

những lao động cuối cùng bị sa thải. Luật cũng quy định biện pháp xử phạt đối 

với những doanh nghiệp không ký kết hợp đồng lao động vô thời hạn với người 

lao động sau mười năm làm việc liên tục (Cooney 2007). Tuy nhiên, Luật không 

quy định biện pháp xử phạt đối với những doanh nghiệp sa thải người lao động 

đã làm việc trước đó hơn mười năm để lách quy định của luật mới. 

- Nếu tranh chấp xảy ra do mức trả công lao động hoặc tiêu chuẩn điều kiện 

làm việc không được quy định rõ trong hợp đồng lao động thì người sử dụng lao 

động và người lao động có thể thương lượng lại. Nếu thương lượng lại không 

thành công, các quy định có liên quan trong hợp đồng tập thể sẽ được ưu tiên áp 

dụng. Trường hợp không có hợp đồng tập thể hoặc không có quy định trong hợp 

đồng tập thể về vấn đề này thì áp dụng nguyên tắc trả lương ngang bằng cho 

công việc ngang nhau hoặc áp dụng các quy định của Nhà nước có liên quan. 

Trường hợp có tranh chấp do hợp đồng lao động vô hiệu hoặc vô hiệu một phần, 

vấn đề tranh chấp sẽ được giải quyết theo quyết định của tổ chức trọng tài tranh 

chấp lao động hoặc Tòa án nhân dân. 

6. Tác động 

Bằng chứng nghiên cứu thể hiện tác động hai mặt của luật, nhưng hầu hết 

các đánh giá đều cho thấy Luật đã giúp tăng tỷ lệ người lao động có hợp đồng 

lao động và tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội (Freeman và Li 2013). Phân tích 



350 

thống kê từ các nhà nghiên cứu khác nhau dựa trên dữ liệu khảo sát trước và sau 

thời điểm Luật thi hành cho thấy, Luật đã giúp tăng tỷ lệ người lao động có hợp 

đồng lao động, được tiếp cận bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 

thương tật nghề nghiệp và bảo hiểm tuổi già. 

Tuy nhiên, một số nghiên cứu đưa ra phát hiện ngược lại. Ví dụ, theo Akee, 

Zhao và Zhao (2018), một số doanh nghiệp đã lách Luật - cụ thể là quy định về 

việc ký kết hợp đồng lao động vô thời hạn cho những lao động đã làm việc tại 

cùng doanh nghiệp trong hơn 10 năm liên tục theo hợp đồng lao động có thời 

hạn hoặc tạm thời - bằng cách sa thải những lao động có hợp đồng chính thức 

mà doanh nghiệp sử dụng hơn 10 năm trước khi Luật có hiệu lực. 

II. Australia 

1. Bối cảnh kinh tế 

Australia là một quốc gia có thu nhập cao ở Khu vực Đông Á và Thái Bình 

Dương, với GDP bình quân đầu người năm 2020 là 58.020 USD (theo giá năm 

2015). Australia là thành viên của OECD từ năm 1971 và, theo dữ liệu của Ngân 

hàng Thế giới, là quốc gia giàu có thứ 11 trên thế giới, tính theo tổng thu nhập quốc 

dân bình quân đầu người. Australia có dân số 25,69 triệu người tính đến năm 2020. 

Đây cũng là quốc gia có lượng lớn người nhập cư, ước tính khoảng 6,76 triệu người 

vào năm 2015 (dữ liệu hiện có mới nhất) hay 28,2% tổng dân số. 

Từ năm 1990 đến năm 2020, GDP của Australia tăng trưởng trung bình 

2,9% mỗi năm. Dịch vụ là lĩnh vực chính trong cơ cấu nền kinh tế Australia, 

chiếm tỷ trọng 71% GDP vào năm 2019, tiếp đến là lĩnh vực công nghiệp (27% 

GDP). GDP bình quân đầu người của Australia đã tăng 88,5% trong giai đoạn từ 

1980 đến 2020, từ 30.791 USD (theo giá năm 2015) lên 58.044 USD. Con số 

này cao hơn với mức tăng trưởng GDP bình quân đầu người của thế giới là 78% 

trong cùng giai đoạn này.  

2. Lao động 

Ngành dịch vụ sử dụng phần lớn lao động tại Australia (hình 4) và cơ cấu 

lao động chỉ dần thay đổi kể từ năm 1991. Từ năm 1991 đến năm 2019 (trước 

thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19), tỷ lệ lao động làm việc trong ngành dịch vụ 

đã tăng từ 71% lên 78%, trong khi tỷ lệ này trong ngành công nghiệp lại giảm từ 

24% xuống 19%. Tỷ lệ thất nghiệp của Australia là khoảng 5,2% năm 2019 
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nhưng đã tăng lên khoảng 6,5% vào năm 2020, dựa trên ước tính quốc gia và 

ước tính theo mô hình của ILO. 

 

Nguồn: Dữ liệu từ Bộ Chỉ số Phát triển Thế giới, Ngân hàng Thế giới. 

3. Lao động phi chính thức tại Australia 

Hiện không có số liệu chính thức về lao động phi chính thức tại Australia. 

Trước đây, một số báo cáo đã cung cấp thông tin về lao động phi chính thức 

trong lĩnh vực xây dựng (Shin và McGrath-Champ 2009) và lao động làm việc 

tại nhà trong lĩnh vực may mặc, phần lớn là người nhập cư từ Việt Nam và 

Campuchia (Bertulfo 2011; von Broembsen, Harvey và Chen 2019). Lao động 

làm việc tại nhà chiếm khoảng 40% tổng lao động trong lĩnh vực dệt may, quần 

áo và giày dép ở Australia (von Broembsen, Harvey và Chen 2019, trích dẫn 

Rawling 2014). 

4. Chính sách chính thức hóa 

Pháp luật quản lý chuỗi cung ứng của Australia được coi là chính sách 

thành công nhằm bảo vệ lao động làm việc tại nhà trong ngành dệt may, 

quần áo và giày dép.103 

Năm 1987, Australia đã mở rộng phạm vi áp dụng Quy định liên bang 

trong lĩnh vực dệt may104 (thỏa ước thương lượng tập thể thiết lập các điều kiện 

tối thiểu cho người lao động trong lĩnh vực dệt may) cũng áp dụng cho lao động 

làm việc tại nhà. Điều này cho phép lao động làm việc tại nhà được hưởng các 

 
103 Nội dung thảo luận về luật quản lý chuỗi cung ứng của Australia được tóm tắt dựa trên thông tin từ von 

Broembsen, Harvey và Chen (2019). 
104 Quy định liên bang trong lĩnh vực dệt may, quần áo, giày dép và các ngành liên quan, cập nhật năm 2020 

(xem https://awardviewer.fwo.gov.au/award/show/MA000017). Đặc biệt tham khảo Phụ lục F về công nhân làm 

việc ngoài nhà máy (hoặc lao động làm việc tại nhà). 
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quyền lao động giống như lao động trong lĩnh vực dệt may về tiền lương tối 

thiểu, tiền làm thêm giờ, nghỉ phép có lương, nghỉ thai sản và các quyền khác. 

Một số công ty đã cố gắng lách luật bằng cách để người lao động đăng ký 

là lao động tự làm hoặc doanh nghiệp độc lập, do đó không được hưởng quyền 

lợi của người lao động, vì vậy một số bang đã ban hành bộ tiêu chuẩn hành nghề 

dành cho các doanh nghiệp bán lẻ. Một trong số đó, bang New South Wales đã 

ban hành Chương trình tăng cường trách nhiệm đạo đức trong lĩnh vực may 

mặc. Đây là quy định bắt buộc và áp dụng cho cả công ty chủ thầu, nhà cung cấp 

và nhà thầu trong chuỗi cung ứng. Quy định này áp dụng không chỉ với các công 

ty được thành lập ở New South Wales, mà còn các doanh nghiệp bán lẻ bán 

quần áo ở tiểu bang này nhưng ký hợp đồng thầu phụ sản xuất ở bất kỳ địa điểm 

nào ở Australia, bao gồm các công ty nước ngoài. 

Theo quy định này, doanh nghiệp bán lẻ có các nghĩa vụ sau: 

- Trước khi ký kết thỏa thuận với nhà cung cấp, doanh nghiệp bán lẻ phải 

xác định chắc chắn liệu nhà cung cấp hoặc các nhà thầu phụ của nhà cung cấp 

có ký hợp đồng làm việc với lao động làm việc tại nhà hay không. 

- Khi sử dụng công nhân làm việc ngoài nhà máy, doanh nghiệp bán lẻ phải 

yêu cầu nhà cung cấp cung cấp tên và địa chỉ của từng nhà thầu và của từng lao 

động làm việc tại nhà. 

- Doanh nghiệp bán lẻ phải cung cấp cho Chính phủ và Văn phòng chi 

nhánh Hiệp hội Dệt may, Quần áo và Giày dép Australia (Hiệp hội NSW) tại 

New South Wales thông tin về tên và địa chỉ của tất cả nhà cung cấp và xác định 

liệu lao động làm việc tại nhà có tham gia vào quá trình sản xuất hay không. 

- Khi phát hiện lao động làm việc tại nhà tham gia sản xuất theo các điều 

khoản thấp hơn quy định của luật, doanh nghiệp bán lẻ phải báo cáo với Chính 

phủ hoặc Công đoàn của Ban New South Wales. 

5. Tác động 

Luật bảo vệ lao động làm việc tại nhà của Australia đã chứng minh tính 

hiệu quả trong việc cải thiện điều kiện làm việc của lao động làm việc tại nhà ở 

quốc gia này. Luật này cũng chứng minh tính hiệu quả cao hơn so với văn bản 

luật tương tự ở Thái Lan và Bulgaria, bởi vì (a) Luật điều chỉnh toàn bộ chuỗi 

cung ứng, có nghĩa là lao động làm việc tại nhà có thể yêu cầu thanh toán với 
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bất kỳ đơn vị nào mà họ coi là chủ cơ sở của họ và (b) nhiệm vụ thực hiện luật 

là trách nhiệm chung của nhiều bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị (doanh 

nghiệp bán lẻ, nhà máy, nhà cung cấp, nhà thầu, công đoàn và tiểu bang). 

III. Malaysia 

1. Bối cảnh kinh tế 

Malaysia là quốc gia có thu nhập trung bình cao ở Đông Nam Á, với dân số 

khoảng 32,4 triệu người vào năm 2020. Theo Ngân hàng Thế giới, quốc gia này 

dự kiến sẽ đạt thu nhập cao trong năm 2024 đến năm 2028. Từ năm 1980 đến 

năm 2020, GDP của Malaysia tăng trưởng trung bình 5,4% mỗi năm, tốc độ tăng 

trưởng lại nhanh hơn với 6,5% mỗi năm trong cùng giai đoạn so với mức 4,3% 

mỗi năm trong giai đoạn năm 2000 đến 2020. GDP bình quân đầu người của 

Malaysia tăng 157% trong giai đoạn 1990-2020, từ 10.306 USD (theo giá năm 

2015) lên 26.472 USD, cao hơn nhiều so với mức tăng GDP bình quân đầu 

người trên toàn thế giới trong cùng thời kỳ.  

Dịch vụ là ngành kinh tế chính trong nền kinh tế Malaysia với đóng góp 

56% GDP vào năm 2019, mặc dù ngành công nghiệp cũng đóng góp lớn (37% 

GDP). Tỷ trọng của ngành dịch vụ trong nền kinh tế chỉ tăng từ 32% GDP vào 

năm 1990. Tỷ trọng của ngành công nghiệp giảm từ mức 48% GDP so với năm 

1990, mặc dù năm 2004 đã lên tới 50%.  

2. Lao động 

Ngành dịch vụ chiếm phần lớn lao động ở Malaysia (hình 6). Từ năm 1991 

đến năm 2019 (trước đại dịch Covid-19), tỷ trọng lao động của ngành dịch vụ 

tăng từ 46% lên 63%, trong khi đó tỷ trọng của ngành công nghiệp lại giảm từ 

31% xuống 27%. Tỷ lệ thất nghiệp của cả nước là khoảng 3,3% vào năm 2019, 

nhưng tỷ lệ này vào năm 2020 được ước tính là 5,5%, dựa trên ước tính quốc gia 

và ước tính theo mô hình của ILO. 
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Nguồn: Dữ liệu từ Bộ Chỉ số Phát triển Thế giới, Ngân hàng Thế giới. 

3. Lao động phi chính thức tại Malaysia 

Năm 2019, ước tính có khoảng 2,54 triệu lao động làm việc phi chính thức 

ở Malaysia, tương đương với tỷ lệ lao động phi chính thức là gần 17%, theo Cục 

Thống kê Malaysia ( Malay Mail 2020). Con số này tương đương với tỷ lệ lao 

động phi chính thức là 16,8%, với ước tính có khoảng 15,1 triệu lao động trong 

cả nước vào năm 2019. Trong số này, 1,4 triệu người thuộc khu vực phi chính 

thức và phần còn lại thuộc khu vực chính thức. Không có phân tích nào khác về 

lao động phi chính thức ở Malaysia, chỉ có về lao động trong khu vực phi chính 

thức (Cục Thống kê Malaysia, 2020).  

Trong tổng số lao động ở khu vực phi chính thức năm 2019, 56% là nam giới 

và 44% là nữ giới. Xét theo vị thế việc làm, 72% là lao động tự làm, 17% là người 

làm công ăn lương, 9% là lao động gia đình không hưởng lương và 2% là chủ cơ sở.  

4. Chính sách chính thức hóa 

Malaysia đã thành lập cổng thông tin MyCoID cho các công ty trách nhiệm 

hữu hạn và cổng ezBIZ cho các doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, cả 

hai nền tảng trực tuyến để đăng ký doanh nghiệp này đã thúc đẩy quá trình chính 

thức hóa bằng cách tăng số lượng doanh nghiệp được thành lập.105  

Cổng thông tin MyCoID đã số hóa và đơn giản hóa quy trình đăng ký thành 

lập công ty tại Malaysia. Công ty đăng ký thông qua MyCoID sẽ nhận được một 

mã số thành lập công ty duy nhất để đăng ký với Ủy ban công ty của Malaysia, 

Ban doanh thu nội địa, Tổ chức an sinh xã hội, Quỹ bảo trợ người lao động, 

 
105Xem cổng ezBIZ tại https://ezbiz.ssm.com.my/wicket/bookmarkable/com.ssm.llp.mod1.page.GuidelinePage?0 

và cổng MyCoID tại https://mycoid2016.ssm.com.my.  

https://ezbiz.ssm.com.my/?0
https://mycoid2016.ssm.com.my/
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Tổng công ty doanh nghiệp vừa và nhỏ Malaysia và Quỹ Phát triển Nguồn nhân 

lực (OECD 2020).  

Việc thành lập cổng MyCoID song song với loại bỏ một số yêu cầu để 

thành lập công ty, chẳng hạn như bản ghi nhớ và các điều khoản liên kết, tổ 

chức đại hội thường niên và ban thư ký công ty và một số yêu cầu khác (OECD 

2020). Đăng ký thành lập công ty thông qua cổng MyCoID mất chưa đến một 

ngày, trong khi thủ tục này được thực hiện theo phương pháp thủ công phải mất 

đến 13–14 ngày làm việc. 

Mã số đăng ký duy nhất được sử dụng nhằm cho phép các cơ quan chính 

phủ khác nhau tham khảo chéo dễ dàng hơn, tăng hiệu quả và giảm chi phí, 

đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong các lĩnh vực xác minh 

dữ liệu, cập nhật dữ liệu và trao đổi thông tin (ASEAN 2017). 

5. Tác động 

Hiện không có đánh giá về tác động của cổng MyCoID, nhưng dữ liệu từ 

Ngân hàng Thế giới cho thấy số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tại Malaysia 

đã tăng lên 52.000 trong mỗi năm 2017 và 2018 (năm đầu tiên và năm thứ hai 

triển khai cổng MyCoID), từ mức trung bình 47.000 doanh nghiệp trong vòng 

năm năm trước (Ngân hàng Thế giới, không rõ ngày).  

IV. Brazil 

1. Bối cảnh kinh tế 

Brazil là một quốc gia Mỹ Latinh có thu nhập trung bình cao, với dân số 

khoảng 213 triệu người vào năm 2020. Đây là một trong năm nền kinh tế lớn 

mới nổi nằm trong khối BRICS (cùng với Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam 

Phi), chiếm một phần đáng kể dân số và diện tích đất toàn cầu. Từ năm 1980 đến 

năm 2020, GDP của Brazil tăng trưởng trung bình 2% mỗi năm, tốc độ tăng 

trưởng được giữ ổn định ở mức 2 % trong giai đooạn 1980-2020 và 2,1% trong 

giao đọn năm 2000 đến 2020. GDP bình quân đầu người của Brazil chỉ tăng 

27,8% trong giai đoạn 1980-2020, từ 6.438 USD (theo giá năm 2015) lên 8.229 

USD. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng GDP bình quân đầu 

người toàn cầu là 78% trong cùng giai đoạn.  

Ngành dịch vụ chiếm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Brazil với tỷ trọng 

GDP là 73% vào năm 2019, tiếp theo là ngành công nghiệp (21% GDP). Tỷ 
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trọng của ngành dịch vụ trong nền kinh tế chỉ tăng nhẹ kể từ năm 1991, khi đó 

ngành dịch vụ chỉ chiếm chỉ chiếm 70% cơ cấu GDP, trong khi tỷ trọng của 

ngành công nghiệp đã giảm từ 26% vào năm 1980,  

2. Lao động 

Ngành dịch vụ chiếm phần lớn lao động ở Brazil (hình 7). Từ năm 1991 

đến năm 2019 (trước đại dịch Covid-19), tỷ trọng lao động của ngành dịch vụ 

tăng từ 57% lên 71%, trong khi đó tỷ trọng của ngành công nghiệp lại giảm từ 

23% xuống 20%. Trong cùng giai đoạn này, tỷ trọng của ngành nông nghiệp đã 

giảm đáng kể, từ 19% xuống còn 9%. Tỷ lệ thất nghiệp của cả nước là khoảng 

10% vào năm 2019, tuy nhiên đến năm 2020 đã tăng lên hơn 15%, theo ước tính 

quốc gia và ước tính theo mô hình của ILO. 

 

Nguồn: Dữ liệu từ Bộ Chỉ số Phát triển Thế giới, Ngân hàng Thế giới. 

3. Lao động phi chính thức tại Brazil 

Tỷ lệ lao động phi chính thức ở Brazil ước tính là 46,2% vào năm 2020, 

tương đương với khoảng 39,6 triệu lao động (ILO, không rõ ngày). Tỷ lệ lao 

động phi chính thức được ước tính chỉ cao hơn một chút ở nữ giới (46,9%) so 

với nam giới (45,8%). Việc làm phi chính thức ở những người lao động lớn tuổi 

từ 65 tuổi trở lên (66,8%) hoặc nhóm tuổi 55 - 64 (55,6%) phổ biến hơn so với 

nhóm người từ 25 - 54 (43,5%) hoặc 15 - 24 (49,1%). Xét theo vị thế việc làm 

và không tính lao động gia đình, lao động phi chính thức ở lao động tự làm 

(76,1%) phổ biến hơn nhiều so với người làm công ăn lương (34,8%) và chủ cơ 

sở (17,2%). Theo lĩnh vực lao động, các ngành có tỷ lệ lao động phi chính thức 
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tương đối cao là nông nghiệp (75,1%), xây dựng (66,5%) và hành chính công, 

cộng đồng, xã hội và các dịch vụ và hoạt động khác (58,8%). 

Xét về số lượng tuyệt đối, lao động phi chính thức ở Brazil năm 2020 ước 

tính có 20 triệu người làm công ăn lương, 17 triệu lao động tự làm và 0,7 triệu 

chủ cơ sở (cùng với 1,8 triệu lao động gia đình). Các ngành có số lượng lao 

động phi chính thức cao nhất là hành chính công, cộng đồng, xã hội và các dịch 

vụ và hoạt động khác (14,6 triệu người), thương mại, giao thông, lưu trú và ăn 

uống, dịch vụ hành chính và kinh doanh (11,9 triệu người) và nông nghiệp (6,1 

triệu người). 

4. Chính sách chính thức hóa 

Brazil đã và đang thực hiện một số chương trình khuyến khích chính thức 

hóa doanh nghiệp. Trong đó có chương trình tăng cường khả năng tiếp cận đấu 

thầu của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thông qua việc đơn giản hóa 

các thủ tục, chia thầu thành các lô nhỏ hơn và đưa ra chỉ tiêu, cùng một số các 

hành động khác.106 

Mua sắm công ở Brazil chủ yếu chịu sự điều tiết của Luật Liên bang 

8.666/1993, hay còn gọi là Luật Mua sắm Công.107 Luật này đặt ra các quy tắc liên 

quan đến thủ tục mua sắm công và hợp đồng công cũng như các biện pháp xử phạt 

hành chính và hình sự liên quan đối với mọi hành vi vi phạm. Chính phủ liên bang 

mua sắm hàng hóa và dịch vụ thông qua cổng thông tin trực tuyến ComprasNet. Quy 

trình đăng ký ComprasNet được thực hiện trực tuyến rất đơn giản để khuyến khích 

các doanh nghiệp nhỏ tham gia cổng thông tin này (Dawar 2019).  

Các MSME cần phải chính thức hóa để tham gia mua sắm công. Các doanh 

nghiệp đăng ký thông qua một cổng thông tin điện tử (Portal do 

Empreendedor), qua đó có thể cập nhật dữ liệu, nộp các tờ khai, thanh toán các 

khoản thuế và cấp chứng nhận. Sau khi đăng ký, các doanh nhân siêu nhỏ sẽ 

nhận được chứng nhận chính thức và giấy phép tạm thời để hoạt động. Giấy 

phép tạm thời có thời hạn trong sáu tháng, trong thời hạn đó đơn đăng ký của 

công ty được đánh giá trước khi cấp giấy phép hoạt động vô thời hạn 

(Commandeur, 2021). 

 
106Phần bình luận ở đây chủ yếu dựa trên Dawar (2019).  
107 Tất nhiên, đó không phải là luật duy nhất liên quan đến mua sắm công, mà còn có các luật quốc gia khác và 

quy định chuyên ngành cụ thể liên quan đến mua sắm công; xem danh sách các luật này tại Dawar (2019: 33–

34). 



358 

Năm 2006, các điều luật riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mua 

sắm công đã được áp dụng thông qua Luật Liên bang bổ sung 123/2006 (CFL 

123/2006), được sửa đổi năm 2014 tại Luật bổ sung 147/2014 (CFL 147/2014). 

Theo định nghĩa của các luật này, những doanh nghiệp nhỏ là các doanh nghiệp 

có tổng doanh thu hàng năm không quá 0,36 triệu real Brazil, những doanh 

nghiệp vừa có tổng doanh thu hàng năm trên 0,36 triệu real nhưng dưới 4,8 triệu 

real. Các quy định trong Luật bổ sung nhằm mục đích tăng cường khả năng tiếp 

cận mua sắm công của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa như sau: 

- Yêu cầu phải có tối thiểu ba hồ sơ dự thầu cạnh tranh từ các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ108 (CFL 123/2006). 

- MSME được cung cấp biên độ ưu đãi lên đến 10% so với ưu đãi tốt nhất 

(CFL 123/2006). 

- Các MSME chỉ phải xuất trình các chứng từ tài chính sau khi trao hợp 

đồng (chứ không phải trước đó) với mục đích ký kết hợp đồng (CFL 123/2006). 

- Các MSME có thêm thời hạn ba ngày để xác nhận các tài liệu tài chính 

của họ, trong trường hợp có thay đổi ban đầu (CFL 123/2006). 

- Nhà nước có nghĩa vụ cung cấp tất cả các hợp đồng hàng hóa, dịch vụ và 

công việc có giá trị lên đến 80.000 real dành riêng cho MSME (CFL 147/2014). 

- Nhà nước được phép yêu cầu các nhà thầu tham gia thầu phụ cho MSME 

trong các dịch vụ xây dựng và kỹ thuật (CFL 147/2014). 

- Trong thủ tục đấu thầu mua lại hàng hóa có thể chia nhỏ, Nhà nước có 

nghĩa vụ phân bổ 25% số hàng hoá đó cho các MSME (CFL 147/2014). 

5. Tác động 

Chương trình chưa thể hiện sự thành công rõ rệt. Theo Dawar (2019), mặc 

dù số lượng MSME có tăng nhẹ trong các hợp đồng công liên bang sau khi CFL 

123/2006 có hiệu lực, nhưng không thể thiết lập được mối tương quan trực tiếp 

giữa sự gia tăng số lượng và các điều luật. Dawar cũng cho biết, mặc dù MSME 

mang lại nhiều lợi ích, nhưng vẫn chỉ được hưởng một phần nhỏ trong chi tiêu 

liên bang cho mua sắm công (ở mức 26% từ năm 2013 đến năm 2017). Mặt 

khác, từ năm 2006 đến 2011, các doanh nghiệp có từ 10 lao động trở xuống có 

 
108Các doanh nghiệp phải được thành lập theo luật pháp Brazil, và không phải là chi nhánh của một công ty nước 

ngoài. 
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tỷ lệ người làm công ăn lương chính thức tăng trung bình 3,1% so với mức tăng 

hàng năm tại các doanh nghiệp có hơn 10 lao động là chỉ 0,8%. CFL 123/2006 

được xem là đã tăng cường chính thức hóa các doanh nghiệp do phụ nữ điều 

hành, hầu hết trong số đó là doanh nghiệp siêu nhỏ (Commandeur, 2021). 

V. Colombia 

1. Bối cảnh kinh tế 

Colombia là một quốc gia có thu nhập trung bình cao ở Mỹ Latinh, với dân 

số khoảng 50,9 triệu người tính đến năm 2020. Từ năm 1980 đến năm 2020, 

GDP của Colombia tăng trưởng trung bình 3,2% mỗi năm, không có chênh lệch 

đáng kể về mức tăng trung bình giữa hai giai đoạn 1980 đến 2020 (3,3% mỗi 

năm) và 2000 đến 2020 (3% mỗi năm). GDP bình quân đầu người của Colombia 

đã tăng 88% trong giai đoạn 1980 - 2020, từ 3.202 USD (theo giá năm 2015) lên 

5.889 USD. Con số này cao hơn với mức tăng trưởng GDP bình quân đầu người 

của thế giới là 78% trong cùng giai đoạn này.  

Dịch vụ là ngành kinh tế chính trong cơ cấu nền kinh tế Colombia, chiếm 

tỷ trọng 64% GDP vào năm 2019, tiếp đến là ngành công nghiệp (29% GDP). 

Tỷ trọng của ngành dịch vụ tăng so với con số 53% của năm 1990, trong khi tỷ 

trọng của ngành công nghiệp giảm từ 38% vào năm 1990.  

2. Lao động 

Ngành dịch vụ sử dụng phần lớn lao động ở Colombia (hình 8). Từ năm 

1991 đến năm 2019 (trước thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19), tỷ lệ lao động 

làm việc trong ngành dịch vụ đã tăng từ 57% lên 64%, trong khi tỷ lệ này trong 

ngành công nghiệp gần như không thay đổi và dao động trong khoảng 20%. Tỷ 

lệ lao động làm việc trong ngành nông nghiệp vẫn khá cao trong năm 2019, ở 

mức 16%. Tỷ lệ thất nghiệp của cả nước là khoảng 10% vào năm 2019, tuy 

nhiên đến năm 2020 đã tăng lên hơn 15%, theo ước tính quốc gia và ước tính 

theo mô hình của ILO. 
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Nguồn: Dữ liệu từ Bộ Chỉ số Phát triển Thế giới, Ngân hàng Thế giới. 

3. Lao động phi chính thức tại Colombia 

Tỷ lệ lao động phi chính thức ở Colombia ước tính là 62,1% vào năm 2020, 

tương đương với khoảng 13,8 triệu lao động (ILO, không có ngày cụ thể). Tỷ lệ 

lao động phi chính thức là nữ giới (73%) cao hơn đáng kể so với nam giới 

(64%). Lao động phi chính thức phổ biến hơn ở đối tượng thanh niên và những 

người từ 15-24 tuổi (86,1%) và những người từ 65 tuổi trở lên (82,5%) so với 

những người trong độ tuổi từ 25–54 (62,3%) hoặc 55–64 (64,7%). Theo vị thế 

việc làm, lao động phi chính thức phổ biến hơn nhiều ở nhóm lao động tự làm 

(89,3%) so với chủ cơ sở (46,4%) và lao động làm công ăn lương (39,1%). Theo 

lĩnh vực việc làm, các lĩnh vực có tỷ lệ lao động phi chính thức tương đối cao 

bao gồm nông nghiệp (87,8%), xây dựng (68%) và thương mại, giao thông, lưu 

trú và ăn uống, dịch vụ hành chính và kinh doanh (63,1%). 

Xét về số lượng tuyệt đối, ước tính có 8,4 triệu lao động tự làm, 4,2 triệu 

người làm công ăn lương và 0,4 triệu chủ cơ sở đang làm việc phi chính thức. 

Các lĩnh vực có số lượng lao động phi chính thức cao nhất bao gồm thương mại, 

vận tải, lưu trú và ăn uống, dịch vụ hành chính và kinh doanh (6,2 triệu), nông 

nghiệp (3,1 triệu), hành chính công, an sinh xã hội và các dịch vụ/hoạt động 

khác (2 triệu) và sản xuất (1,4 triệu). 

4. Chính sách chính thức hóa 

Colombia đã xây dựng một kế hoạch có thể được xem là kế hoạch tổng thể 

để giải quyết tình trạng phi chính thức. Kế hoạch có tên gọi chính sách chính 

thức hóa doanh nghiệp (CONPES 3956) này được phê duyệt vào năm 2019 và 
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sẽ được triển khai trong 10 năm, mục tiêu là nhằm giảm nhẹ tình trạng phi chính 

thức cố hữu của nước này.  

Điều làm cho chính sách chính thức hóa doanh nghiệp trở nên khác biệt, đó 

là nó tuân theo khung hoạt động dựa trên kết quả, với các mục tiêu rõ ràng và 

các hành động hoặc hoạt động cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu đó, xác định 

các bộ ngành, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện hoặc chủ trì các hoạt động đó, 

cũng như các chỉ số để giám sát thực hiện chính sách. 

Chính sách chính thức hóa doanh nghiệp có hai mục tiêu: (1) cải thiện tỷ lệ 

lợi ích - chi phí của lao động chính thức; và (2) tăng cường tính sẵn có của thông 

tin để hỗ trợ việc ra quyết định chính sách công liên quan đến chính thức hóa 

doanh nghiệp. Chính sách đưa ra ba chiến lược cần theo đuổi để cải thiện tỷ lệ 

lợi ích-chi phí của lao động chính thức bao gồm giảm chi phí cho các doanh 

nghiệp sử dụng lao động chính thức109, cung cấp hỗ trợ hiệu quả hơn cho doanh 

nghiệp trong quá trình chính thức hóa và tăng cường các hoạt động thanh tra, 

giám sát và kiểm soát trong khu vực phi chính thức (Bộ Lao động, 2021). 

Chính sách chính thức hóa doanh nghiệp được thực hiện với sự tham gia 

của các bộ ngành như Bộ Kế hoạch Quốc gia, Bộ Thương mại, Công nghiệp và 

Du lịch, Bộ Lao động, Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Cục Thống kê 

Hành chính Quốc gia, Ủy ban Công nghiệp và Thương mại, Ủy ban Doanh 

nghiệp, Ủy ban Tài chính Colombia và Cơ quan Đấu thầu Quốc gia Colombia. 

Đặc biệt, Bộ Kế hoạch Quốc gia đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giám 

sát, sử dụng công cụ hệ thống, gọi là CS Compass để theo dõi tiến độ của từng 

hành động theo kế hoạch hàng nămvà hợp nhất các báo cáo tiến độ dựa trên 

bằng chứng để đệ trình lên Tổng thống.110  

Các chỉ số định lượng được sử dụng để đánh giá kết quả thực hiện chính sách 

bao gồm Điểm Khởi sự kinh doanh của Colombia (là chỉ số do Ngân hàng Thế giới 

tạo ra111 và hiện đang có kết quả thực hiện kém nhất trong các chỉ số) và tỷ lệ lao 

động chính thức (số lao động có đóng góp vào quỹ hưu trí trên tổng số lao động). 

Mục tiêu của chính sách đối với Điểm Khởi sự kinh doanh là tăng từ 85,3 vào năm 

 
109Giảm chi phí thông qua đơn giản hóa thủ tục và giảm yêu cầu giấy tờ khi đăng ký, điều chỉnh lệ phí đăng ký 

thương mại, loại bỏ các khoản phí bất hợp lệ, v.v.  
110Thông tin từ bản ghi bài trình bày của Bà Maria Piedad Bayter Horta, Phó Giám đốc Vụ Năng suất, Quốc tế 

hóa và Cạnh tranh thuộc Bộ Kế hoạch Quốc gia. 
111Việc lựa chọn một chỉ số bên ngoài (tức là nằm ngoài hệ thống thống kê chính thức của quốc gia) nhằm đảm 

bảo tính khách quan và dễ so sánh với kết quả hoạt động của các quốc gia khác. Đáng tiếc là Điểm Khởi sự kinh 

doanh thuộc Bộ Chỉ số kinh doanh của Ngân hàng Thế giới đã bị ngừng sử dụng vào năm 2021. 



362 

2018 lên 91 vào năm 2028 và đối với tỷ lệ lao động chính thức là tăng từ 37,7% vào 

năm 2018 lên 46,5% vào năm 2028. Ngoài ra còn có các chỉ tiêu cụ thể hàng năm 

cho bốn năm đầu tiên kể từ thời điểm triển khai chính sách.  

Phần dưới đây trình bày một số hoạt động và hành động cụ thể của chính 

sách (danh sách đầy đủ trong Phụ lục A). 

Mục tiêu 1 (cải thiện tỷ lệ lợi ích - chi phí của lao động chính thức): 

- Thiết kế và điều chỉnh lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Tiêu chí để thực hiện 

điều chỉnh phí: đơn giản; công bằng theo chiều ngang và chiều dọc; hiệu lực, hiệu 

quả và minh bạch. Nghiên cứu khả năng áp dụng mức phí mới không dựa trên tài sản 

của một công ty mà dựa trên một dòng chảy, chẳng hạn như tổng thu nhập. 

- Triển khai từng bước cơ chế một cửa cho doanh nghiệp (VUE) (một đầu 

mối liên hệ duy nhất cho các doanh nghiệp) trên toàn lãnh thổ.  

- Đảm bảo khả năng tương tác của VUE với các hệ thống thông tin liên kết 

và các thủ tục khác đối với người sử dụng lao động liên quan đến an sinh xã hội, 

đặc biệt là về sức khỏe, lương hưu và rủi ro nghề nghiệp. 

- Thiết kế và thiết lập một cổng thông tin trực tuyến bao gồm tất cả các 

giao dịch liên quan đến người lao động trong hệ thống trợ cấp gia đình và lương 

hưu. 

- Thiết kế và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia cho Mạng lưới chính 

thức hóa lao động quốc gia. Kế hoạch hành động cần nêu rõ các chính sách 

chính thức hóa doanh nghiệp và lao động, đồng thời tăng cường đào tạo và hỗ 

trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp phi chính thức để 

thực hiện chính thức hóa lao động và tiếp cận an sinh xã hội. 

- Thiết kế và thực hiện kế hoạch hành động nhằm khuyến khích sự tham 

gia của các MSME trong mua sắm công. 

Mục tiêu 2 (tăng cường tính sẵn có của thông tin để hỗ trợ việc ra quyết 

định chính sách công liên quan đến chính thức hóa doanh nghiệp): 

- Thiết kế và thực hiện hoạt động thống kê hàng năm để thu thập thông tin 

bổ sung cho mô-đun doanh nghiệp vi mô của Khảo sát hộ gia đình diện rộng 

(GEIH). Kết quả thống kê sẽ được công bố hàng năm. 
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- Thiết kế chỉ số chính thức hóa doanh nghiệp cho phép đo lường toàn diện về 

tính chính thức và các khía cạnh của chính thức hóa doanh nghiệp theo thời gian. 

- Chuẩn hóa các bộ dữ liệu và giao thức trao đổi dữ liệu liên quan đến 

chính thức hóa doanh nghiệp nhằm cải thiện quá trình tạo, thu thập và trao đổi 

thông tin. 

- Đánh giá tác động của chính sách chính thức hóa doanh nghiệp, hay chính 

xác hơn là các chương trình hợp phần của chính sách. Cần thu thập đầy đủ bằng 

chứng về những thay đổi và cải tiến trong việc sử dụng và hiệu quả của việc sử 

dụng các nguồn lực dành cho hoạt động chính thức hóa. 

5. Tác động 

Tuy chưa thực hiện đánh giá tác động, nhưng chính sách chính thức hóa 

doanh nghiệp được coi là cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết vấn đề phi chính 

thức. Quá trình hoạch định chính sách này hay các chính sách tương tự đòi hỏi 

vai trò lãnh đạo mạnh mẽ với khả năng tập hợp các bộ ngành liên quan xung 

quanh các mục tiêu chính thức hóa, đồng thời đề ra chỉ tiêu và khung thời gian 

rõ ràng. 
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THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP VÀ 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN HOÀN THIỆN TRONG CHÍNH SÁCH 

QUẢN TRỊ QUỐC GIA 

 

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân  

 

Tóm tắt 

Lực lương lao động đóng vai trò quyết định đến thành công của mọi quá trình 

sản xuất và đáp ứng cao nhất nhu cầu con người là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong 

mọi chế độ xã hội. Thị trường lao động của Việt Nam là nơi kết nối nguồn cung, nhu 

cầu và tiền lương trong các giao dịch lao động. Từ khi hội nhập, các giao dịch về lao 

động tạiViệt Nam gia tăng cả về quy mô, cường độ và phạm vi, cả giao dịch chính 

thức và phi chính thức. Thị trường lao động vận hành liên tục gắn với chính sách 

quản trị quốc gia về lao động đóng góp đáng kể vào quá trình vận hành nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự phát triển thị trường lao động, 

chính sách quản trị quốc gia về lao động được hình thành và phát triển tương xứng, 

bảo đảm tính ổn định của thị trường. Bên cạnh sự vận hành thị trường lao động và sự 

hoàn thiện từng bước chính sách quản trị quốc gia, những tác động của hội nhập đến 

từ các giao dịch thương mại và đầu tư, di chuyển lao động quốc tế, các cam kết quốc 

tế về lao động nhất là các hiệp định thương mại, thỏa thuận liên quan đến lao động 

và yêu cầu thành lập Cộng đồng ASEAN đầy đủ đến năm 2025, tác động của cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, sàn giao dịch việc làm trực tuyến và các kênh thông tin 

trực tuyến, nền kinh tế vẫn chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường đầy đủ 

thúc đẩy sự vận hành thị trường lao động dựa trên trạng thái mới. Đây cũng là nền 

tảng để nhận dạng các vấn đề mới trên thị trường lao động để hoàn thiện chính sách 

quản trị quốc gia.    

• Từ khóa: Thị trường lao động, hội nhập, chính sách quản trị quốc gia 

Giới thiệu 

 Thị trường lao động là nơi diễn ra việc mua-bán lao động theo giá cả lao 

động. Đây là thị trường yếu tố sản xuất đặc biệt trong nền kinh tế thị trường nói 

chung và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói 

riêng. Thị trường lao động vận hành khách quan và chịu tác động của nhiều yếu 
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tố trong đó có tác động của nhà nước thông qua thể chế quản trị quốc gia. Thị 

trường lao động tác động đáng kể đến điều hoà cung- cầu lao động trong nền 

kinh tế, bảo đảm vận hành ổn định thị trường vốn, đầu tư, hàng hóa, dịch vụ, tạo 

nền tảng thúc đẩy tăng trưởng. Trạng thái thị trường lao động trở thành một 

trong những căn cứ quan trọng để đánh giá trạng thái nền kinh tế thông qua tỷ lệ 

thất nghiệp, số việc làm giảm xuống hoặc số việc làm mới được tạo ra. Nhiều 

nền kinh tế phát triển đã sử dụng thị trường lao động là một chỉ báo đánh giá 

hiệu năng chính sách điều hành kinh tế. 

Khi nền kinh tế hội nhập, các tác động quốc tế đa dạng gắn với dòng đầu 

tư, thương mại, di chuyển lao động, các cam kết quốc tế trong các hiệp định, khu 

vực thương mại, các cam kết về lao động trong Tổ chức lao động quốc tế (ILO), 

tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sàn giao dịch việc làm, cạnh tranh 

lao động trong và ngoài nước, tình trạng lao động tự do phát sinh, vấn đề kinh 

doanh có trách nhiệm, đối thoại chủ thợ đặt ra các vấn đề hoàn thiện chính sách 

quản trị lao động quốc gia. Điều này đòi hỏi đánh giá đầy đủ, toàn diện tình hình 

thị trường lao động, kết hợp với những yếu tố mới xuất hiện, nhận dạng vấn đề 

đặt ra cần hoàn thiện chính sách quản trị quốc gia. 

Để giải quyết vấn đề đặt ra, bài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích, 

tổng hợp, so sánh với dữ liệu thu thập từ Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động và 

Thương binh- Xã hội, Tổ chức Lao động quốc tế và các nguồn thông tin chính 

thức khác. 

Quan niệm và đặc điểm thị trường lao động 

Quan niệm 

Thị trường lao động là nơi diễn ra việc mua bán sức lao động. Sức lao động 

là tổng thể sức cơ bắp và trí tuệ của người lao động (Trường Đại học Kinh tế 

quốc dân, 1985) được đưa ra mua bán theo mức giá thỏa thuận. Tuy nhiên, thực 

tế, thuật ngữ được sử dụng phổ biến không phải sức lao động mà là lao động 

như thị trường lao động, hàng hóa lao động. Đồng thời, khía cạnh quan tâm của 

các doanh nghiệp, người lao động và chính phủ gồm cả công việc (work) và trực 

tiếp là việc làm (job), cho nên thị trường lao động được hiểu theo nghĩa trực tiếp 

là thị trường việc làm (job market hay market for employment). 

Có 2 tiền đề để lao động trở thành hàng hóa có thể tham gia giao dịch trên 

thị trường gồm: (1) người lao động có đủ khả năng lao động để sẵn sàng bán sức 
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lao động (gọi chung là lao động) mà họ sở hữu cho người sử dụng lao động và 

người lao động bị tước hết tư liệu lao động rất cần có tư liệu sản xuất (đối tượng 

lao động và công cụ lao động) để tạo ra của cải (Các Mác, 1848)’ (2) người lao 

động có sức lao động nhưng thiếu tư liệu sản xuất còn người sử dụng lao động 

có tư liệu sản xuất nhưng lại thiếu lao động. Sự tách biệt giữa hàng hóa lao động 

và tư liệu sản xuất (đối tượng lao động và công cụ lao động) do khác biệt chủ sở 

hữu trở thành một mặt của quan hệ, đối lập với mặt thống nhất của sự kết hợp 

hữu cơ giữa các yếu tố của sản xuất để cả hai bên cùng có lợi và tạo giá trị lớn 

nhất cho nền kinh tế. Đây là mối quan hệ biện chứng giữa tính thống nhất và 

mâu thuẫn của hai mặt đối lập, tạo sự vận động nội tại và liên tục của quá trình 

sản xuất. Mối quan hệ này phản ánh đúng quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng. Nếu khái quát hóa, có thể thấy tiền đề (1) có thể được xem như điều kiện 

cần và tiền đề (2) có thể xem như điều kiện đủ để lao động trở thành hàng hóa 

giao dịch trực tiếp trên thị trường (Hình 1) 

Hình 1: Tiền đề lao động trở thành hàng hóa 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Đặc điểm 

- Thị trường lao động là thị trường hàng hóa đặc biệt khác cơ bản với hàng 

hóa thông thường. Tính chất đặc biệt của hàng hóa lao động thể hiện ở việc sử 

dụng nó có khả năng tạo giá trị lớn hơn giá trị bản thân nó. Thị trường lao động 

có mối quan hệ với các thị trường khác như thị trường đất đai, vốn112, hàng hóa, 

dịch vụ (Mankiw, 1997). Thị trường này còn gắn với doanh nghiệp, hộ gia đình 

và chính phủ (Hình 2).  

 
112 Quan hệ giữa vốn và lao động được thể hiện trong hàm sản xuất: Y = AKαLβ trong đó Y là sản lượng, A là hệ 

số, K là vốn, L là lao động, α + β = 1. Việc sử dụng mô hình Heslcher-Ohlin đề cập quốc gia giàu lao động nên 

tập trung sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng sử dụng nhiều lao động và nhập khẩu mặt hàng sử dụng nhiều vốn 

(Salvatore, 2016). Giá lao động thấp của nước xuất khẩu sẽ tạo lợi ích cho quốc gia nhập khẩu có giá lao động 

cao. 
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Hình 2: Mối quan hệ giữa thị trường, tác nhân và vị trí Chính phủ 

 

• Nguồn: Mankiw (1997) 

- Mức giá lao động (tiền lương và tiền công) cân bằng trên thị trường lao 

động phải thấp hơn so với mức tiền lương tối thiểu. Điều này bảo đảm tác dụng 

của tiền lương tối thiểu hay vai trò của nhà nước trong bảo vệ lợi ích người lao 

động trên thị trường lao động. Chẳng  hạn, mức tiền lương tối thiểu ở Mỹ có giai 

đoạn 6,5 USD/giờ cao hơn mức tiền lương cân bằng trên thị trường. Nếu mức 

tiền lương tối thiểu thấp hơn mức tiền lương cân bằng của thị trường, các bên 

trong quan hệ lao động sẽ không thể dựa vào mức triền lương tối thiểu để 

thương thảo và giao kết hợp đồng lao động. Mức tiền lương tối thiểu sẽ không 

có tác dụng dẫn dắt, định hướng thị trường. Tuy nhiên, với mức tiền lương 

nàydẫn đến tình trạng thị trường lao động thường xuyên tồn tại tình trạng thất 

nghiệp (Hình 3).    

Hình 4: Tiền lương tối thiểu 

Mô phỏng Giải thích 
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• Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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- Thị trường lao động chịu tác động của chu kỳ kinh doanh (Mirko A. & 

Sebatian W., 2010). Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn mở rộng hay bùng nổ, 

số lượng doanh nghiệp thành lập mới lớn, cầu lao động tăng cao, nền kinh tế 

thường thiếu hụt lao động và có thể phải sử dụng lao động nhập khẩu. Tiền 

lương trung bình tăng lên và đạt mức cao nhất khi chu kỳ kinh doanh vươn tới 

trạng thái đỉnh cao. Khi nền kinh tế ở giai đoạn suy giảm sa thải lao động rất 

lớn, thất nghiệp tăng. Khi nền kinh tế rơi đến đáy, mức tiền lương thấp nhất 

(Hình 4).  

Hình 4: Chu kỳ kinh doanh ảnh hưởng đến thị trường lao động 

o  

• Nguồn: Mankiw (1997) 

- Trong điều kiện hội nhập, sự kết nối giữa nền kinh tế quốc gia với phần thế 

giới còn lại theo hướng loại bỏ nhanh chóng với diện rộng và trong thời gian 

ngắn các loại rào cản mở rộng phạm vi địa lý thị trường lao động, từ phạm vi 

quốc gia lên khu vực, liên khu vực. Đây là điều kiện để lao động di chuyển 

thuận lợi giữa các nước và hình thành thị trường lao động khu vực cũng như 

toàn cầu. Thêm vào đó, việc tạo điều kiện thuận lợi thương mại được coi 

trọng thông qua các cam kết quốc tế trong các hiệp định thương mại, việc di 

chuyển lao động giữa các nước thành viên được tăng cường nhất là di chuyển 

lao động và những khu vực có phạm vi kết nối rộng như Liên minh châu Âu 

(EU) với 27 quốc gia với chế độ cấp vía trong khối Zhengzen, di chuyển lao 

động tự do giữa các nước chung đường biên giới như giữa Mỹ và Mê-hi-cô, 

Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam- Cam-pu-chia, hoặc kết nối thuận lợi như 

kết nối đường hầm qua biển Măng- sơ giữa Anh và lục địa châu Âu…Lao 

động sẽ di chuyển từ nơi có năng suất biên thấp đến nơi có năng suất biên 

cao hay từ nơi có mức tiền lương thấp đến nơi có mức tiền lương cao (Hình 

5).  
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Hình 5: Di chuyển lao động quốc tế tạo lợi ích cho các bên liên quan 

 

 

• Nguồn: Salvatore (2013) 

Xu hướng thị trường lao động thế giới và chính sách quản trị quốc gia 

 Quy mô lực lượng lao động thế giới tăng cùng tỷ lệ với gia tăng quy mô 

dân số thế giới trong giai đoạn 2000-2021 với tỷ trọng lao động trong dân số 

thế giới ổn định liên tục ở mức 45% trừ năm 2029 và 2021 tỷ trọng này giảm 

nhẹ. Năm 2000, dân số thế giới có quy mô 6,11 tỷ người tăng lêni lên 7,87 tỷ 

người  năm 2021và lực lượng lao động tăng tương ứng với các năm này từ 2,75 

tỷ người lên 3,45 tỷ người (Hình 6).  

Hình 6: Dân số và lao động thế giới 2000-2021 

 

• Nguồn: Ngân hàng thế giới 

Tiền lương, 

W 

Tăng lao động 

nước chủ nhà 

do di cư 
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 Việc thực hiện giãn cách xã hội như là giải pháp tình thế để giảm thiểu 

tình trạng lây lan của dịch bệnh , gây gián đoạn, đứt gãy nguồn cung và dẫn đến 

tình trạng có những ngành hầu như suy giảm nghiêm trọng như hàng không, du 

lịch trong khi các ngành phát triển dựa trên công nghệ số hóa và giao dịch phi 

tiếp xúc chưa phát triển tương xứng làm tăng tỷ lệ lệ thất nghiệp toàn thế giới.  

Trong giai đoạn 1991-2021, quy mô lao động thất nghiệp thế giới có xu 

hướng tăng. Năm 1991, quy mô thất nghiệp 114,05 triệu lao động, năm 2019, con số 

này tăng lên 185,95 triệu lao động. Năm 2020, con số này tăng lên 223,87 triệu lao 

động nhưng đến năm có 214,21 triệu lao động. Trong cả giai đoạn 1991-2021, lao 

động thất nghiệp bình quân năm ổn định ở con số 170,21 triệu lao động (Hình 7).  

Hình 7: Quy mô thất nghiệp thế giới 1991-2021 

 

• Nguồn: Statista.com 

Hầu hết các quốc gia đều áp dụng các gói hỗ trợ và kích thích kinh tế trong 

đại dịch có tỷ trọng lên đến khoảng ¼ GDP (IMF, 2021). Riêng Việt Nam, gói 

hỗ trợ và kích thích kinh tế này đạt con số kỷ lục khoảng 15 tỷ đô- la Mỹ trong 

vòng 2-3 năm (Nghị quyết 11).  

 Xu hướng gia tăng di chuyển lao động xuyên biên giới giữa các quốc gia 

có chung biên giới và các quốc gia thành viên khu vực thương mại tự do cùng 

với hoạt động xuất- nhập khẩu lao động được tăng cường 

 Đây là xu hướng di chuyển lao động giữa các nước có chung đường biên 

giới cùng với hoạt động xuất- nhập khẩu lao động. Năm 1970, lượng lao động di 

chuyển quốc tế đạt con số 84 triệu người, Đến năm 2019, con số mày tăng lên 

272 triệu người với tốc độ tăng trưởng tăng lên từ 2,3% lên 3,5% trong thời gian 

tương ứng (Hình 8) (UNDSA, 2019).  
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Hình 8: Di chuyển lao động quốc tế tăng lên toàn cầu 

 

• Nguồn: Vụ Kinh tế và Vấn đề xã hội Liên hợp quốc (2019) 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm thay đổi cơ bản trạng thái thị 

trường lao động dựa trên các nền tảng công nghệ, cơ cấu nghề nghiệp, cung - 

cầu lao động và quan hệ lao động. Về nguyên lý, tiến bộ công nghệ tạo ra nhu 

cầu mới và trên thị trường, tiến bộ công nghệ đẩy đường cầu dịch chuyển đường 

cầu sang phải Nói cách khác, tiến bộ công nghệ tạo động lực mở rộng tổng cầu 

không có giới hạn. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) (Schwab, 2016) đặt 

nền tảng thúc đẩy sự vận hành thị trường lao động sang trạng thái mới. Các kỹ 

năng của người lao động để tham gia sâu vào thị trường lao động này có sự thay 

đổi nhanh chóng ít nhất là thứ tự ưu tiên (Bảng 1).  

Bảng 1: 10 kỹ năng cách mạng công nghiệp 

 2015 2020 2025 

Thứ 

tự 

Kỹ năng Thứ 

tự 

Kỹ năng Thứ 

tự 

Kỹ năng 

1 Kỹ năng giải 

quyết các vấn đề 

phức tạp 

1 Kỹ năng giải 

quyết vấn đề phức 

tạp 

1 Tư duy phân tích và 

đổi mới sáng tạo 

2 Kỹ năng hợp tác 

với người khác 

2 Kỹ năng tư duy 

phản biện 

2 Học tập tích cực và 

chiến lược học tập 

3 Kỹ năng quản lý 

con người 

3 Kỹ năng tư duy 

sáng tạo 

3 Kỹ năng giải quyết 

vấn đề phức tạp 

4 Kỹ năng tư duy 

phản biện 

4 Kỹ  năng  quản  lý  

con 

4 Tư duy phản biện 

và phân tích 

5 Kỹ năng đàm 

phán  

5 Kỹ năng hợp tác 

với người khác 

5 Kỹ năng sáng tạo, 

truy gốc và sáng 

kiến 

6 Kỹ năng kiểm 6 Kỹ năng trí tuệ 6 Lãnh đạo và ảnh 
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soát chất lượng cảm xúc hưởng 

7 Kỹ năng định 

hướng dịch vụ 

7 Kỹ năng phán 

đoán và ra quyết 

định 

7 Sử dụng công nghệ, 

quản lý và kiểm 

soát 

8 Kỹ năng phán 

đoán và ra quyết 

định 

8 Kỹ năng định 

hướng dịch vụ 

8 Thiết kế công nghệ 

và lập trình 

9 Kỹ năng chủ 

động lắng nghe 

9 Kỹ năng đàm 

phán 

9 Kỹ năng chịu đựng, 

giải toả căng thẳng 

và linh hoạt 

10 Kỹ năng tư duy 

sáng tạo 

10 Kỹ năng linh hoạt 

nhận thức 

10 Lập luận, giải quyết 

vấn đề và đề xuất ý 

tưởng  

• Nguồn: WEF (2020). 

Bảo vệ quyền của người lao động trở thành nội dung quan tâm đáng kể 

trong các hiệp định thương mại tự do dựa trên Khuyến nghị 198 của Tổ chức 

lao động quốc tế (ILO, 2011).  

Hiệp định đối tác Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ (CPTPP) và Hiệp 

định đối tác toàn diện khu vực (RCEP) đề cập đến việc tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc di chuyển thể nhân và giảm thiểu áp lực của giới chủ lên người lao 

động. Cộng đồng văn hóa- xã hội ASEAN (ASCC) có mục tiêu bảo đảm việc 

làm đàng hoàng, hỗ trợ lao động yếu thế.      

Chính sách quản trị lao động thay đổi theo hướng dich chuyển sang mô 

hình phát triển bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau, người lao động được đánh 

giá bằng hệ thống chỉ số và việc tổ chức hệ sinh thái phát triển nhân lực đầy đủ. 

Phát triển bao trùm là mô hình lấy con người làm trung tâm (Kanbur R. & 

Rauniyar G., 2009) ngày càng trở thành mô hình lựa chọn của nhiều quốc gia 

bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng và công bằng trong đó mỗi trạng 

thái tăng trưởng đều cần đáp ứng yêu cầu công bằng và công bằng phải trở thành 

động lực để thúc đẩy tăng trưởng. Theo mô hình này. mọi quyền và lợi ích chính 

đáng của con người được bảo vệ triệt để.  

Năng lực thực hiện công việc của người lao động được đo lường để đánh 

giá cụ thể, hiểu rõ thực trạng và là căn cứ để có giải pháp phát huy trong tương 
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lai. Ban đầu chỉ số năng suất lao động được sử dụng được đo lường bằng số thời 

gian để sản xuất một đơn vị sản phẩm hoặc số sản phẩm được sản xuất trong 1 

đơn vị thời gian. Tiếp theo chỉ số năng suất vốn, năng suất tổng hợp các yếu tố 

(TFP) được sử dụng.   

Quá trình này diễn ra đồng thời với quá trình đơn vị hóa các thao tác công 

việc. Dựa vào định mức lao động để xây dựng các chỉ số phù hợp tạo căn cứ để 

đối chiếu, so sánh. Mô hình ASK- thái độ (Attitude), kỹ năng (Skill), kiến thức 

(Knowledge) được sử dụng để đánh giá thái độ đối với công việc, thái độ ững xử 

với mọi người, kỹ năng thực hiện công việc với mức độ chuyên nghiệp hóa cao, 

trung bình hay thấp và kiến thức chuyên môn về lĩnh vực cho phép hiểu và vận 

dụng hiệu quả vào công việc cũng như có khả năng sáng tạo tri thức 

(Resourcebase.com.vn).  

Mô hình chỉ số KPI (Key Performance Indicator- Chí sổ hiệu quả công việc 

chính yếu) được sử dụng để đánh giá hiệu quả chính đạt được của nhân lực 

(Onlinecrm.com). Chỉ số Phát triển cin người (HDI) là chỉ số tổng hợp đo lường 

chất lượng dân số đồng thời cũng phản ánh chất lượng nhân lực. Thêm vào đó, 

các chỉ số quan trọng như chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) (WEF), chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) (USAID), chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI) (UNDP), Mỗi loại chỉ số phản ánh một hoặc một số 

khía cạnh cụ thể của một trạng thái trong một phạm vi nhất định và trong một 

khoảng thời gian xác định.  

Nhìn chung mỗi chỉ số phản ánh một khía cạnh và tư duy chí số là bước 

tiến cao hơn so với hệ thống chỉ tiêu mang tính mệnh lệnh hoặc ép buộc. Hệ 

thống chỉ tiêu mệnh lệnh mang tính chiều dọc, thẳng đứng, đơn tuyến và đòi hỏi 

tính tuân thủ cao. Hệ thống chỉ số phàn ánh chiều ngang, đa dạng, toàn diện 

nhưng lại phụ thuộc nhiều vào phương pháp tính, phản ánh hệ thống các điểm 

chủ yếu cần đáp ứng.    

Để khắc pbục tình trạng này, hệ sinh thái nguồn nhân lực được phát triển 

với đầy đủ mọi yếu tố cấu thành và vận hành đồng bộ, bao quát triệt để và bao 

trùm hiệu quả mọi khía cạnh. Người lao động hầu như được quan tâm từ thời 

điểm tham gia vào lực lượng lao động cho đến thời điểm hết tuổi lao động, thậm 

chí còn có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian sau khi hết tuổi lao động. Hệ 

sinh thái này bao gồm cả bảo đảm sự phát triển tối ưu thể chất và tinh thần 
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người lao động, địa vị pháp lý của họ và tiềm năng to lớn của con người, sự phát 

triển thân thế và sự nghiệp của người lao động (Deloitte, 2021).      

Thị trường lao động Việt Nam trong hội nhập và chính sách quản trị 

quốc gia 

Tư năm 1986, Việt Nam chuyển nền kinh tế sang nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tê. Bộ Luật lao 

động được ban hành. Phạm trù lao động chính thức và lao động phi chính thức 

được hình thành.  

Trong giai đoạn 1986-2006, Việt Nam ở trong giai đoạn chuyển đổi thị 

trường lao động vơi sự chấm dứt của quan hệ phân bổ lao động theo mệnh lệnh 

hay từ cân đối cung- cầu lao động chặt chẽ sang quan hệ lao động theo thị 

trường.  

Trong giai đoạn từ 2007 đến 2020, lực lượng lao động Việt Nam có xu 

hướng tăng lên. Nếu như năm 2007, con số này là 42,7 triệu lao động thì đến 

năm 2020, con số này là 53,6 triệu người. Trong thời gian tương ứng, số lao 

động nông nghiệp Việt Nam giảm từ 23,5 triệu lao động xuống 17,7 triệu lao 

động còn lao động công nghiệp tăng lên từ 5 triệu lao động lên 11,3 triệu lao 

động (Hình 10).  

Hình 10: Số lượng lao động Việt Nam từ 15 tuổi 2005-2020 

 

• Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Chỉ số vốn con người (HCI) của Việt Nam có sự cải thiện đáng kể. Nếu chỉ 

so sánh năm 2018 và 2020, chỉ số vốn con người của Việt Nam tăng lên từ 0,67 

lên 0,69 và so với 9 nước ASEAN khác, chỉ số này của Việt Nam chỉ đứng sau 

Singapore (Hình 11).  
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Hình 11: Chỉ số vốn con người Việt Nam trong ASEAN 

 

 Về năng suất lao động, trong giai đoạn 2005-2020, năng suất lao động xã 

hội tăng từ 21,4 triệu đồng/lao động/năm (2005) lên 117,39 triệu đồng/lao 

động/năm (2020).  Ngành có năng suất lao động cao nhất là khai khoáng từ 345 

triệu đồng/lao động/năm (2005) lên 2008,36 triệu đồng/lao động/năm. Ngành 

sản xuất và phân phối điện, nước nóng tăng từ 220 triệu đồng lên 1740 triệu 

đồng trong gian tương ứng và con số này tăng từ 7,5 triệu đồng lên 52,74 triệu 

đồng đối với ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. (Hình 12) 

Hình 12: Năng suất lao động theo ngành và năm 2005-2020 

 

• Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Trong so sánh với các nước, theo ILO, năng suất lao động ở Việt Nam chỉ 

bằng 1/15 của Xin-ga-po, 1/11 của Nhật Bản, 1/10 của Hàn Quốc, 4/5 của 

Malaysia. Điều này cho thấy thể chế thúc đẩy năng suất lao động của Việt 

Nam chưa bảo đảm hiệu năng cao 

Về tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong giai đoạn 2016-2020 có xu 

hướng giảm nhẹ và vùng có tỷ lệ cao nhất là vùng đồng bằng  Sông Cửu 

Long, tiếp đến là Đông Nam bộ và đồng bằng Bắc Bộ, Độ tuổi có tỷ lệ cao 
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nhất là 15-24 nghĩa là tuổi học sinh phổ thống từ trung học phổ thông đến tốt 

nghiệp đại học (Bảng 2).  

 

Bảng 2: Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong lực lượng lao động 
Tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ thiếu việc làm

Chung 15-24 25-49 50+ Chung 15-24 25-49 50+

2020 CẢ NƯỚC 2.48 7.21 1.99 0.99 2.52 4.05 2.41 1.86

Đồng bằng sông Hồng 2.05 7.51 1.62 0.81 1.36 1.86 1.3 1.36

Trung du và miền núi phía Bắc 1.06 2.81 0.83 0.42 2.34 3.66 2.26 1.4

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 3.16 9.64 2.6 0.95 3.05 5.64 2.87 2.11

Tây Nguyên 1.66 4.38 1.24 0.36 5.2 9.12 4.77 2.61

Đông Nam Bộ 3.23 7.54 2.73 1.58 1.62 2.55 1.53 1.2

Đồng bằng sông Cửu Long 2.82 9.45 2.1 1.32 3.47 3.86 3.63 2.66

2019 CẢ NƯỚC 2.17 6.51 1.59 0.7 1.5 2.44 1.45 0.94

Đồng bằng sông Hồng 1.82 7.17 1.23 0.5 0.79 1.41 0.69 0.81

Trung du và miền núi phía Bắc 1.29 3.62 0.91 0.25 1.77 3.21 1.65 0.68

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 2.47 7.66 1.85 0.61 1.96 3.63 1.86 1.04

Tây Nguyên 1.37 3.17 1.03 0.5 1.56 2.91 1.4 0.52

Đông Nam Bộ 2.45 7.22 1.7 1.02 0.47 0.7 0.47 0.21

Đồng bằng sông Cửu Long 2.9 8.19 2.34 1.11 2.78 3.21 2.96 1.81

2018 CẢ NƯỚC 2.19 6.93 1.48 0.98 1.62 2.42 1.5 1.43

Đồng bằng sông Hồng 1.97 7.75 1.26 1.04 0.84 1.51 0.73 0.87

Trung du và miền núi phía Bắc 1.05 3.3 0.64 0.3 1.64 2.33 1.6 1.09

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 2.7 8.94 1.77 0.84 1.8 3.21 1.63 1.3

Tây Nguyên 1.05 2.5 0.73 0.34 2.31 3.66 2.11 1.27

Đông Nam Bộ 2.63 7.5 1.9 1.57 0.53 0.99 0.4 0.76

Đồng bằng sông Cửu Long 2.71 9.09 1.88 1.26 3.17 3.2 3.19 3.07

2017 CẢ NƯỚC 2.22 7.43 1.35 0.84 1.97 2.7 1.9 1.63

Đồng bằng sông Hồng 2.15 9.74 1.19 0.54 1.34 1.82 1.2 1.55

Trung du và miền núi phía Bắc 1.02 3.31 0.53 0.25 1.67 2.89 1.54 0.73

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 2.52 8.32 1.49 0.7 2.25 4.03 2.01 1.51

Tây Nguyên 1.05 2.94 0.49 0.66 2.02 3.26 1.79 1.23

Đông Nam Bộ 2.68 7.83 1.8 1.59 0.7 0.76 0.64 0.97

Đồng bằng sông Cửu Long 2.85 9.94 1.78 1.27 3.92 3.32 4.24 3.09

2016 CẢ NƯỚC 2.29 7.4 1.45 0.83 1.88 2.81 1.79 1.4

Đồng bằng sông Hồng 2.22 9.58 1.3 0.63 1.2 2 1.04 1.27

Trung du và miền núi phía Bắc 1.18 3.67 0.67 0.26 1.65 3.08 1.47 0.68

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 2.74 8.77 1.65 0.71 2.32 3.82 2.13 1.63

Tây Nguyên 1.23 2.67 0.91 0.49 2.29 3.77 2.07 1.01

Đông Nam Bộ 2.46 7.65 1.64 1.09 0.64 0.87 0.61 0.55

Đồng bằng sông Cửu Long 2.89 9.23 1.93 1.53 3.44 3.47 3.64 2.6  

• Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Trong giai đoạn 2021-2022, do tác động của đại dịch Covid-19, với việc 

thực hiện quyết liệt giãn cách xã hội, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy cục bộ, theo 

đó, tỷ lệ mất việc làm tăng lên. Mặc dù với nền tảng số được nâng cấp và giao 

dịch phi tiếp xúc được phát triển, giao dịch trực tuyến của ngân hàng, thương 

mại, dịch vụ công, giao dịch không giấy tờ được mở rộng song việc suy giảm 

tăng trưởng làm tăng thêm tỷ lệ mất việc làm. Những phạm trù nghề nghiệp mới 

gắn với lao động số hóa như taxi công nghệ, khái niệm công việc tại công ty và 

ở nhà không có giới hạn, thời gian làm việc được điều chịnh theo hướng mở 

rộng 24 giời trong cả 7 ngày của tuần làm việc (24/7).  

Giai đoạn từ năm 2021 trở đi là giai đoạn nhiều cam kết quốc tế về lao 

động được vận hành trên thực tế nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới (Trung tâm WTO). Các quy định về lao động dần được hình thành theo 

đúng với sự vận hành của thị trường.  

Chí phí lao động trung bình của Việt Nam 7,3USD/giờ (ILOstats, 2017) 

tương đương với khoảng 16 ngàn đồng Việt Nam/giờ. Từ 1/7/2022, mức tiền 

lương tối thiểu vùng của Việt Nam được điều chỉnh từ 180 ngàn đồng lên 260 

ngàn đồng trong khoảng thời gian 18 tháng thể hiện khả năng chuyển dịch trạng 

thái nền kinh tế hướng tới quốc gia thu nhập trung bình cao trong đó mức tăng 

5,3 % để bảo đảm nức sống tối thiểu và 0,7% để cải thiện mức sống (Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội, 2022).  
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Tuy nhiên, mức tiền lương bình quân của lao động làm công ăn lương nam 

giới thường cao hơn lao động cùng loại nữ giới 30%. Bên cạnh đó, tốc độ tăng 

lương của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngooài xuất khẩu quy mô lớn 

chưa tương xứng với lợi ích thu được của nhà đầu tư và tốc độ tăng trưởng xuất 

khẩu rất cao của khu vực này. Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tỷ 

trọng kim ngạch xuất khẩu khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước 

(Báo cáo Thương niên về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 2022), tốc độ tăng 

trưởng xuất nhập khẩu khoảng 10-12%/năm trong khi đó mức lương chỉ tăng 

6% là chưa tương xứng mặc dù khu vực FDI có mức tiền lương trung bình cao 

hơn chút ít so với mức lương trùng bình cả nước tùy theo dự án.  

Những vấn đề đặt ra cần hoàn thiện 

Trong giai đoạn hội nhập chủ động, tích cực, nhất là hội nhập theo chiều 

sâu trực tiếp là việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động, thực hiện thị 

trường lao động có kỹ năng cao trong ASEAN để thành lập Cộng đồng ASEAN 

đầy đủ văo năm 2025, việc phát triển bao trùm và ứng dụng các thành tựu của 

cách mạng công nghiệp 4.0113, khai thác hiệu quả nguồn lực lao động khoảng 53 

triệu người với khả năng đổi mới sáng tạo cao, cần cù và luôn có ý chí vươn lên, 

Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh về việc làm tiền lương cao, thu nhập lớn cũng 

như nhiều mô hình kinh doanh mới đang được áp dung phổ biến c àng thúc đẩy 

việc điều chỉnh cơ cấu nguồn cung lao động, sự thay đổi nhanh chóng của cầu 

và mức tiền lương linh hoạt. Các cơ chế, chính sách cần được đổi mới dựa trên 

phiên bản mới của thị trưởng. Ngoài ra, hội nhập thị trường lao động thúc đẩy sự 

liên thông nguồn lao động trong và ngoài nước và chắc chắn diễn ra quá trình 

đào thải, sàng lọc và phát triển nguồn lao động theo xu hướng mới. Nguồn nhân 

lực đổi mới sáng tạo sẽ được coi trọng và mang tính dẫn đắt các nguồn lao động 

ở các ngành khác. 

Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách quản trị quốc gia  

• Quan điểm 1: Khai thác triệt để tiềm năng con người bằng hệ thông 

công cụ, biện pháp và thể chế hiệu quả.  

• Quan điểm 2: Phát triển mô hình quản trị phát triển bao trùm. Đây 

là mô hình  

 
113 Theo ILO (2021), cuộc cách mạng này có thể gây ra cuộc đại thất nghiệp thé giới lên đến 800 triệu lao động 
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• Quan điểm 3: Giảm thiểu bất cập trên thị trường lao động nhất là tình 

trạng thất nghiệp theo chu kỳ và sự bất tương tích về kỹ năng.  

• Quan điểm 4: Thể chế quản trị quốc gia về lao động điều chỉnh và hoàn 

thiện theo hướng bảo đảm tính bền vững ở mức cao nhất quan hệ lao động, hỗ 

trợ  cải thiện phương thức tổ chức lao động theo hướng năng suất cao, hiệu quả 

lớn với những cam kết chặt chẽ, đầy đủ đối với quyền lợi và nghĩa vụ các bên.  

Việc hoàn thiển thể chế quản trị lao động quốc gia trong giai đoạn đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đòi hỏi có các giải pháp nhất định: 

1. Thúc đẩy sự vận hành thị trường lao động hiệu quả cùng với việc hoàn 

thiện thể chế quản trị quốc gia thông qua chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ 

chiều rộng sang chiều sâu.  

2. Xác định mô hình quản trị tổng quát thị trường lao động trong hội nhập  là mô 

hình quản trị hệ sinh thái đầy đủ, toàn diện và hoàn thiện đến mức cao nhất có thể.  

3. Phát triển khoa học quản trị lao động quốc gia để điều hành hệ sinh thái 

lao động hiệu quả. 

4.  Kết luận  

 Chính sách quản trị quốc gia về lao động cần hướng tới việc xây dựng 

một hệ sinh thái quản trị thị trường lao động đầy đủ, đồng bộ và hoàn thiện. 

Trung tâm của hệ sinh thái là người lao động với tiềm năng được phát huy tối 

đa. Các loại công cụ và biện pháp những chỉ số, luật phát, các mạng lưới kết nối 

và việc duy trì mối quan hệ lẫn nhau sẽ thúc đẩy thị trường vận hành đúng định 

hướng, phat huy tối đa hiệu quả thị trường lao động đến ổn định và tăng trưởng 

kinh tế.  
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