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Năm 2022, vượt qua những bất ổn và tác động tiêu cực trên phạm vi toàn 

cầu và những thách thức trong nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự 

điều hành quyết liệt, linh hoạt và tập trung của Chính phủ, sự giám sát và kiến 

tạo của Quốc hội, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta đạt được nhiều kết quả 

rất khả quan.  

Tình hình doanh nghiệp có nhiều khởi sắc. Điều này thể hiện qua các con 

số thống kê tình kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ 20211: 

tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tăng 11,8%, trong đó xuất khẩu 

tăng 13,4%; nhập khẩu tăng 10,1%, xuất siêu 10,6 tỷ USD; doanh nghiệp đăng 

ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 33,2%, gấp gần 1,5 lần doanh 

nghiệp rút lui khỏi thị trường; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp 

tăng 15,9%; số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp 

tăng 5,9%. Tình hình thiếu việc làm của người lao động tiếp tục được cải thiện 

(giảm 2,54 điểm phần trăm); tình hình thất nghiệp của người lao động vẫn tiếp 

tục duy trì xu hướng giảm (với mức giảm 1,70 điểm phần trăm). 

Thu nhập bình quân của người lao động có sự cải thiện so với cùng kỳ 

năm 2021 và thời điểm trước dịch Covid-19 bùng phát năm 20192. So với cùng 

kỳ năm 2021, khi dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều địa 

phương, thu nhập bình quân của người lao động quý III năm 2022 tăng 30,1%, 

tương ứng tăng khoảng 1,6 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2019, trước khi dịch 

Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, đời sống của người lao động đã trở lại trạng 

thái bình thường mới và được đảm bảo hơn, với thu nhập bình quân của người 

lao động tăng 14,5%. 

 

1
 Tổng cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn/bai-top/2022/11/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-

hoi-thang-11-va-11-thang-nam-2022/ 
2
 Tổng cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/10/thong-cao-

bao-chi-tinh-hinh-lao-dong-viec-lam-quy-iii-va-9-thang-nam-2022/ 
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Tuy nhiên, từ tháng 9 đến nay, bên cạnh các doanh nghiệp tiếp tục sản 

xuất, kinh doanh tốt, mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm lao động, đã xảy ra 

tình trạng nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề, địa phương, đặc biệt là ngành 

dệt may, da giầy, chế biến gỗ, điện tử gặp khó khăn, bị thiếu, cắt giảm đơn 

hàng, dẫn đến hàng trăm ngàn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, 

ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận 

người lao động và gia đình họ.  

Khác với tất cả các năm trước, đây là thời điểm các doanh nghiệp và 

người lao động triển khai kế hoạch tăng ca, đảm bảo đơn hàng cho các đối tác, 

năm nay, hàng vạn người lao động về quê đón Tết trước hàng tháng, thậm chí 

là vài tháng, là vấn đề lớn, rất đáng quan tâm. 

Số lượng người nhận bảo hiểm thất nghiệp 10 tháng đầu năm 2022 cũng 

tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Thống kê tại 4 tỉnh, thành phố phía 

Nam cho thấy thành phố Hồ Chí Minh tăng 25,88%, Bình Dương tăng 39,08%, 

Đồng Nai tăng 54,69% và Tiền Giang tăng 66,5%3. 

Theo tổng hợp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại các doanh 

nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở, từ tháng 9/2022 cho đến hết ngày 

10/12/2022 đã có 1.242 doanh nghiệp (tại 44 tỉnh, thành phố) gặp khó khăn, bị 
cắt giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của 482.120 người lao động. Trong 

đó giảm giờ làm hoặc đang ngừng việc có hưởng lương là 433.908 người, chiếm 

90% tổng số người bị ảnh hưởng; tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 
việc không hưởng lương là 6.570 người, chiếm 1,36%, chấm dứt hợp đồng lao 

động với 41.642 người, chiếm 8,64% tổng số người bị ảnh hưởng 

Số lao động bị ảnh hưởng trên phần lớn ở các doanh nghiệp FDI (chiếm 

75% tổng số lao động bị ảnh hưởng), tập trung trong 3 ngành dệt may, da giầy, 

chế biến gỗ (chiếm 77% tổng số lao động bị ảnh hưởng); chủ yếu ở các tỉnh, 

thành phố khu vực phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh (52.290 người), 

Long An (16.180 người), Tây Ninh (26.086 người), Đồng Nai (111.163 người), 

Bình Dương (87.555 người), An Giang (10.995 người)... Tổng chung khu vực 

phía Nam có 341.544 người lao động bị ảnh hưởng, chiếm 70% tổng số người 

lao động bị ảnh hưởng của toàn quốc. 

Điều đáng quan tâm là có đến 36% người lao động đang làm việc trong 

các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và có khoảng 8% trong số đó 

 
3 https://vnexpress.net/nhieu-nha-may-cat-giam-lao-dong-4535087.html 
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là lao động nữ từ 35 tuổi trở lên và khoảng 5% là lao động nữ đang trong thời 

kỳ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.  

Tình trạng doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, người lao động bị mất 

việc làm hoặc giảm việc làm để lại hệ lụy rất lớn, nhất là thời điểm Tết Nguyên 

đán đến gần. 

Đối với nền kinh tế, đó là sự giảm sút về năng suất lao động, giảm sút về 

tổng sản phẩm, về giá trị kinh tế và kéo theo là ảnh hưởng đến tốc độ tăng 

trưởng của cả năm 2022, thậm chí sang những tháng tiếp theo của năm 2023, 

tác động tới cân đối lớn của cả nền kinh tế. 

Đối với thị trường lao động, loại trừ yếu tố biến động cục bộ, việc người 

lao động mất việc hiện nay sẽ tác động lớn đến tính bền vững của thị trường; 

thúc đẩy dòng chuyển dịch lao động từ khu vực chính thức sang khu vực phi 

chính thức diễn ra mạnh hơn và khó kiểm soát hơn; giảm không nhỏ lực lượng 

lao động có tay nghề, kinh nghiệm, đã qua đào tạo khỏi thị trường vốn đã thiếu 

hụt lao động chất lượng cao; giảm nguồn cung của thị trường trong ngắn hạn 

(hiện nay đang xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp không tuyển được lao động 

mới dù nhiều lao động mất việc làm). Những điều này khó có thể bù đắp được 

trong ngắn hạn. 

Đối với doanh nghiệp, việc cắt giảm đơn hàng ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến sự phát triển của doanh nghiệp. Việc mất lao động hiện tại có thể chưa 

mang lại tác động tức thời do doanh nghiệp không có việc làm để giữ người lao 

động. Nhưng những tháng tới, khi tình hình được cải thiện, tốt dần lên, doanh 

nghiệp cần lao động có tay nghề chắc chắn sẽ khó tuyển dụng và tốn kém rất 

nhiều chi phí để có lại được lực lượng lao động như trước. 

Đối với người lao động, giảm giờ làm là giảm tiền lương, thu nhập; mất 

việc làm là mất tiền lương, mất thu nhập. Trong bối cảnh sau 2 năm chống chọi 

với đại dịch, người lao động đã không còn tích lũy thì việc chịu thêm cú sốc về 

việc làm và thu nhập4 sẽ “đánh gục” không ít người lao động, đặc biệt là lao 

động yếu thế như lao động nữ, lao động nhiều tuổi, lao động là người khuyết 

tật… Trong bối cảnh bình thường, nhiều người lao động đã phải sống tằn tiện, 

gửi con về quê, đời sống vật chất thiếu thốn, đời sống tinh thần gần như bỏ 

trống, không có hoặc có rất ít tích lũy, rất dễ bị tổn thương trước biến cố hoặc 

khủng hoảng. Hình ảnh hàng đoàn người lao động xếp hàng rút bảo hiểm xã 

 

4
 Theo kết quả sơ bộ từ Khảo sát mức sống dân cư trong 11 tháng năm 2022 của Tổng Cục thống kê, tỷ lệ hộ 

đánh giá có thu nhập giảm là 15,1%. Trong 20,6% hộ đánh giá nguyên nhân giảm thu nhập là do thành viên 

của hộ mất việc làm/tạm nghỉ việc.  
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hội 1 lần trong suốt năm 2022 và đang “bùng” trở lại những tháng cuối năm 

này ở khu vực phía Nam là hệ lụy khó tránh khỏi khi người lao động quá khó 

khăn, không còn nơi “bấu víu”. 

Trong thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục có nhiều bất ổn, biến động 

khó lường; dự báo có thể xảy ra suy thoái toàn cầu; sự phục hồi kinh tế chậm ở 

các nước có đối tác thương mại lớn với Việt Nam. Trong nước ổn định kinh tế 

vĩ mô đối mặt với nhiều thách thức, sức ép lạm phát lớn; các thị trường xuất, 

nhập khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp; tăng trưởng có xu hướng chậm lại; 

nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh 

năng lượng, lương thực, thông tin gia tăng. 

Cùng với đó, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp 

khó khăn, đơn hàng sẽ tiếp tục bị cắt giảm có thể hết quý I, thậm chí quý II/2023 

dẫn đến nhiều người lao động bị thiếu, mất việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến thu nhập, đời sống. Theo tổng hợp từ các công đoàn cơ sở, dự kiến trong 

tháng 12 và những tháng đầu năm 2023, sẽ có 667 doanh nghiệp tiếp tục thực 

hiện giảm giờ làm của 271.736 lao động và 88 doanh nghiệp có kế hoạch cắt 

giảm 15.769 lao động. 

Trước tình hình trên, các cấp công đoàn đã đã nhanh chóng vào cuộc và 

triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm bớt khó khăn cho người lao động. 

Các cấp công đoàn đã chủ động nắm kịp thời tình hình khó khăn, thiếu, 

cắt giảm đơn hàng của các doanh nghiệp, số lượng người lao động bị giảm thời 

giờ làm việc, mất việc làm. Tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người 

lao động bị mất việc làm.  

Tham gia, đề xuất với doanh nghiệp xây dựng phương án nghỉ Tết, trả 

lương, trả thưởng và công bố trước khi nghỉ Tết ít nhất 20 ngày. Đề xuất tham 

gia, đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động xây dựng phương án sử 

dụng lao động, tăng cường đào tạo, đào tạo lại để tiếp tục sử dụng người lao 

động; trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động thì phải đảm bảo quyền lợi của 

người lao động theo quy định của pháp luật.  

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn 

tiếp tục triển khai chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 

mất việc làm thông qua Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” với hàng 

loạt hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: tổ chức phương tiện đưa, đón miễn phí 

hoặc hỗ trợ toàn bộ, một phần chi phí phương tiện để đoàn viên, người lao động 

về quê đón Tết, trở lại làm việc; tổ chức các các hoạt động vui Xuân, đón Tết, thăm 
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hỏi, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết; tổ chức 

các đoàn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các ban, bộ, ngành trung ương và 

lãnh đạo địa phương thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, người lao 

động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (dự kiến có khoảng 15.000 đoàn viên, 

người lao động được thăm, tặng quà, mỗi suất quà gồm 01 triệu đồng tiền mặt 

và 01 túi quà trị giá 300.000 đồng); tổ chức 22 Chương trình “Chợ Tết Công đoàn 

năm 2023” với 40 - 120 gian hàng mỗi Chương trình để giới thiệu, cung cấp các mặt 
hàng thiết yếu, hàng hóa với giá ưu đãi từ 15% đến 70%, gian hàng 0 đồng; tổ chức 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui xuân; tư vấn, khám sức khỏe, cấp phát thuốc 

miễn phí; tư vấn pháp luật; tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó 

khăn; hỗ trợ cho khoảng 01 triệu đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó 

khăn, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người (bằng tiền mặt) từ nguồn tài chính công đoàn.  

Bên cạnh các hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhằm giảm bớt khó 

khăn cho người lao động, giữ được nguồn nhân lực có tay nghề, góp phần ổn 

định thị trường lao động, sẵn sàng cho giai đoạn tái phục hồi trong năm 2023 

cần nhiều giải pháp đồng bộ, vừa hỗ trợ trong ngắn hạn giúp người lao động 

vượt khó, ở lại thị trường hoặc sớm trở lại thị trường, vừa hỗ trợ trong dài hạn 

nhằm tăng cường khả năng thích nghi, khả năng chống chịu cho người lao 

động trước khủng hoảng, biến động của thị trường. Cụ thể: 

1. Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường lao động, triển khai các 

hình thức, phương thức giúp người lao động dễ tiếp cận thông tin tuyển dụng, 

với các nguồn tuyển dụng uy tín, các doanh nghiệp, tổ chức đang cần tuyển 

việc làm. 

2. Phát huy vai trò của các hiệp hội người sử dụng lao động trong việc 

kết nối để giới thiệu việc làm cho lao động từ các doanh nghiệp không bố trí 

được việc làm tới các doanh nghiệp là thành viên của các hiệp hội cần tuyển 

dụng lao động. 

3. Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản để các doanh nghiệp đang 

có việc làm có thể sử dụng và sử dụng nguồn lao động đang tạm hoãn hợp đồng 

lao động ở các doanh nghiệp khác. 

4. Tăng cường kiểm soát về giá cả, không để lạm phát tăng cao; đồng 

thời tổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá cho công nhân lao động. Song song 

với đó, cơ quan chức năng cần kiểm tra việc chấp hành pháp luật về cung cấp 

hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 
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5. Tiếp tục thực hiện các chính sách đã ban hành hỗ trợ người lao động, 

chính thức hơn các chính sách tạm thời, bảo đảm việc làm, thu nhập và an sinh 

lâu dài cho người lao động. 

6. Nghiên cứu, ban hành chính sách mố hỗ trợ kịp thời, thỏa đáng, sát 

thực tế đối với người lao động ở 3 mức độ: bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng, 

giảm giờ làm, nhất là khi Tết Nguyên đán cận kề. Tham khảo để ban hành gói 

hỗ trợ riêng cho người lao động tương tự các chính sách hỗ trợ người lao động 

theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một 

số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19; Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ 

tiền thuê nhà cho người lao động; bổ sung thêm chính sách hỗ trợ người lao 

động bị giảm giờ làm việc tiêu chuẩn trong tháng dẫn đến tiền lương trong 

tháng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ. 

7. Triển khai quyết liệt hơn nữa Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, trong đó tập trung vào các giải pháp hỗ trợ 

an sinh xã hội, người lao động và doanh nghiệp. 

8. Tiếp tục có gói hỗ trợ lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp bị thiếu 

đơn hàng để doanh nghiệp trả lương cơ bản giữ chân người lao động, đào tạo, 

đào tạo lại người lao động, tái cơ cấu doanh nghiệp, chuyển đổi vị trí việc làm 

trong doanh nghiệp… 

9. Về lâu dài, cần có chính sách thu hút đầu tư và tiền lương thỏa đáng 

để người lao động sau một thời gian làm việc phải có tích lũy ở mức cần thiết 

để khi gặp khó khăn, họ vẫn có tiền để duy trì cuộc sống. Bên cạnh đó, phải mở 

rộng chính sách về bảo hiểm xã hội nhằm đủ sức để hỗ trợ người lao động trong 

lúc khó khăn. Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành phố có nguồn dự phòng cho 

hoạt động của doanh nghiệp nói chung, trong đó có hỗ trợ người lao động trong 

thời điểm mất việc. 

10. Quan tâm và ban hành các chính sách hỗ trợ cho đối tượng lao động 

yếu thế, dễ bị tổn thương như lao động di cư, lao động lớn tuổi, lao động nữ, 

lao động trong thời kỳ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, lao động là 

người khuyết tật. 

 


