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HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI NƯỚC TA  

TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI 
                                                                  

                                                                 Nguyễn Trọng Đàm 

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 

 

Sau 2 thập kỷ thực hiện chính sách đổi 

mới và mở cửa, nước ta đã đạt được những 

thành tựu phát triển đáng khích lệ trên 

nhiều mặt. Kinh tế duy trì ở mức tăng 

trưởng cao và ổn định, bình quân tăng trên 

7%/năm trong giai đoạn 1990-2008. GDP 

bình quân đầu người từ mức chỉ 100 USD 

vào năm 1990 đã đạt trên 1000 USD vào 

năm 2008. Tỷ lệ nghèo từ 58% năm 1993 

nay giảm xuống chỉ còn khoảng 11%. Tổng 

tỷ suất sinh (TFR) từ 3,8 vào năm 1989 đã 

đạt mức sinh thay thế 2,1 vào đầu những 

năm 2000. Tuổi thọ trung bình của người 

dân hiện nay là 73,1 tuổi so với chỉ khoảng 

65 tuổi vào cuối thập niên 1980. Đạt được 

những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội 

như trên phải kể đến sự đóng góp có hiệu 

quả trong triển khai thực hiện các chủ 

trương của Đảng và chính sách an sinh xã 

hội (ASXH) của Nhà nước, sự đồng thuận 

của nhân dân và sự hỗ trợ nguồn lực của 

các đối tác xã hội và cộng đồng quốc tế. 

Trong thời kỳ tới, nước ta tiếp tục phấn 

đấu duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao và 

ổn định ở mức bình quân 7-8%/năm để trở 

thành quốc gia thuộc nhóm các nước và 

vùng lãnh thổ có thu nhập trung bình vào 

năm 2020. Mặt khác, nước ta bước vào 

thời kỳ cơ cấu dân số vàng với dân số 

trong tuổi lao động chiếm 2/3 dân số cả 

nước trong khoảng thời gian từ 2010-2040 

sẽ là điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, 

nâng cao mức sống và gia tăng khả năng 

tích lũy cho người dân. Đây là cơ sở để 

chúng ta có đủ nguồn lực phát triển một hệ 

thống ASXH toàn diện hơn, góp phần thực 

hiện các mục tiêu về phát triển xã hội bền 

vững. 

Tuy nhiên, nước ta cũng sẽ gặp nhiều 

thách thức trong nỗ lực đảm bảo ASXH 

trong thời gian tới, đó là: 

Thứ nhất, cùng với quá trình chuyển 

đổi kinh tế, nhiều vấn đề kinh tế xã hội bức 

xúc, mới phát sinh chưa được giải đáp một 

cách toàn diện cả về lý luận và thực tiễn. Hệ 

thống chính sách, luật pháp về ASXH theo 

mô hình Nhà nước phúc lợi không theo kịp 

với đòi hỏi của nền kinh tế thị trường và xu 

hướng phát triển của quốc tế. 

Thứ hai, các nguy cơ và rủi ro kinh tế 

và xã hội ngày càng có xu hướng tăng. 

Việt Nam nằm trong khu vực khí hậu khắc 

nghiệt, thường xảy ra mưa, bão, lũ lụt, địa 

hình khó khăn với nhiều sông suối, núi non 

hiểm trở dễ dẫn đến rủi ro, ảnh hưởng đến 

sinh kế, thu nhập của người dân. Đặc biệt, 

khí hậu toàn cầu biến đổi (nhiệt độ tăng) 

kèm theo hiện tượng nước biển dâng đặt ra 

những thách thức mới về ASXH. 

Thứ ba, theo ước tính của Uỷ ban quốc 

gia Người cao tuổi, tỷ lệ người cao tuổi ở 

Việt Nam sẽ là 16% vào năm 2020 và tiếp 

tục gia tăng những năm sau đó. Xu hướng 
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già hoá dân số đặt ra thách thức về tính bền 

vững của các chính sách ASXH hiện hành. 

Thư tư, mức hưởng lợi từ tăng trưởng 

kinh tế giữa các nhóm dân cư còn nhiều 

bất cập nhất là với nhóm người nghèo, 

người dân tộc ít người sống ở vùng sâu, 

vùng xa. Hệ thống dịch vụ xã hội còn 

nhiều yếu kém. Các chính sách thị trường 

lao động, chính sách bảo hiểm xã hội 

(BHXH), trợ giúp xã hội có phạm vi bao 

phủ còn thấp. Mức đóng, mức hưởng 

BHXH còn chưa hợp lý, chưa đảm bảo đời 

sống cho các nhóm đối tượng thụ hưởng. 

Mức độ bền vững về tài chính, tính liên kết 

giữa các chế độ, chính sách ASXH còn 

nhiều bất cập. Việc theo dõi, giám sát đối 

tượng còn nhiều khó khăn. 

Thứ năm, các rủi ro kinh tế, xã hội trên 

toàn cầu ngày càng đa dạng, phức tạp và có 

diện ảnh hưởng rộng. Tác động tiêu cực của 

những cú sốc khó lường trước từ bên ngoài 

ngày càng nhanh và mạnh trong điều kiện 

chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm phòng 

chống rủi ro trong bối cảnh toàn cầu hóa và 

còn hạn chế về nguồn lực giành cho các 

hoạt động phòng chống rủi ro. 

Thứ sáu, các nhóm yếu thế ngày càng 

trở nên yếu thế và dễ bị tổn thương hơn do 

hạn chế về khả năng cạnh tranh, về phòng 

ngừa rủi ro trên thương trường. Các dòng 

di chuyển việc làm, di chuyển nhân công 

từ nông thôn ra đô thị, từ vùng này sang 

vùng khác, từ trong nước ra nước ngoài và 

ngược lại, v.v… diễn ra với cường độ ngày 

càng mạnh. Xu hướng này tạo áp lực trong 

việc đảm bảo quyền và cơ hội tiếp cận các 

dịch vụ xã hội cơ bản, quyền thụ hưởng 

các chính sách an sinh của người dân, nhất 

là các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. 

Như vậy, các nhóm đối tượng của 

ASXH sẽ ngày càng đa dạng, đòi hỏi phải 

có một hệ thống chính sách ASXH đa 

tầng, đa lớp, linh hoạt và có khả năng hỗ 

trợ lẫn nhau, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo 

“…Mọi người dân và hộ gia đình đều có 

quyền có một mức tối thiểu về sức khỏe và 

các phúc lợi xã hội bao gồm ăn, mặc, chăm 

sóc y tế, dịch vụ xã hội thiết yếu và có 

quyền được an sinh khi có các biến cố về 

việc làm, ốm đau, tàn tật, góa bụa, tuổi 

già… hoặc các trường hợp bất khả kháng 

khác” theo tinh thần của Điều 25, Hiến 

chương Liên hiệp quốc năm 1948 về 

quyền con người. 

Đảm bảo ASXH theo Điều 25, Hiến 

chương Liên hiệp quốc, hệ thống ASXH 

của nước ta trong giai đoạn phát triển mới 

sẽ dần chuyển từ mô hình Nhà nước phúc 

lợi sang mô hình Nhà nước xã hội. Nhà 

nước sẽ tạo môi trường và cơ chế thuận lợi 

hơn cho người dân và các đối tác xã hội 

tham gia vào hệ thống. Vai trò của các chủ 

thể tham gia hệ thống ASXH sẽ được tăng 

cường. Hệ thống sẽ được mở rộng từ chủ 

yếu hỗ trợ người dân bị các rủi ro thiên tai 

và rủi ro chu kỳ sống sang chủ động phòng 

ngừa, giảm thiểu và khắc phục cả các rủi ro 

khác như rủi ro kinh tế, rủi ro xã hội, v.v… 

dựa trên 3 nhóm chính sách chính, gồm: 

Nhóm thứ nhất: Chính sách thị 

trường lao động: hỗ trợ tốt hơn cho người 

dân, đặc biệt là người nghèo, người khuyết 

tật, người thất nghiệp, thanh niên lần đầu 

tham gia thị trường lao động và các nhóm 

đối tượng dễ bị tổn thương khác có việc 

làm, tạo thu nhập và có cơ hội tham gia 

vào khu vực kinh tế chính thức thông qua 

các chính sách, chương trình dưới đây. 
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- Tín dụng tạo việc làm và phát triển 

việc làm theo hướng bền vững thông qua 

Quỹ quốc gia về việc làm và các chương 

trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

chương trình hỗ trợ doanh nhân ở các vùng 

khó khăn; 

- Giáo dục, đào tạo, dạy nghề cho dân 

cư và thực hiện hỗ trợ đối với các nhóm 

đối tượng yếu thế để họ có điều kiện và cơ 

hội nâng cao trình độ, kỹ năng nghề 

nghiệp và gia tăng khả năng chuyển đổi 

việc làm, nhất là việc làm từ khu vực phi 

chính thức sang khu vực chính thức; 

- Đưa lao động đi làm việc có thời hạn 

theo hợp đồng lao động ở nước ngoài và 

thực hiện hỗ trợ tín dụng, học nghề, học 

ngoại ngữ, thông tin về thị trường lao động 

ngoài nước, thủ tục đi làm việc ở nước 

ngoài đối với người nghèo, người dân tộc 

ở các vùng sâu, vùng xa; 

- Thu hút lao động vào làm việc tạm thời 

trong các công trình công khi xảy ra các cú 

sốc kinh tế; đồng thời cũng là cơ hội cho lao 

động trẻ, lao động mới lần đầu tham gia thị 

trường lao động tích lũy kinh nghiệm làm 

việc và nâng cao kỹ năng thực hành; 

- Phát triển hệ thống thông tin thị 

trường lao động, hướng nghiệp, đào tạo và 

dạy nghề. Tạo cơ hội và hỗ trợ để các 

nhóm lao động yếu thế, người dân ở vùng 

sâu, vùng xa tiếp cận được các thông tin 

liên quan đến việc làm, hướng nghiệp, đào 

tạo và dạy nghề; 

- Thúc đẩy chương trình bảo hiểm thất 

nghiệp hoạt động có hiệu quả để hỗ trợ kịp 

thời người lao động bị mất việc làm ổn 

định cuộc sống và sớm trở lại thị trường 

lao động. 

Nhóm thứ hai: Chính sách bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế: mở rộng độ bao phủ 

của các chương trình bảo hiểm và bảo đảm 

an toàn quĩ để giảm thiểu mức độ rủi ro 

trong trường hợp đối tượng tham gia và gia 

đình họ bị giảm hoặc mất nguồn thu nhập, 

thông qua các các chính sách, chương trình 

chủ yếu sau đây. 

- Cải cách các thông số BHXH hiện 

hành để đảm bảo tính an toàn của quĩ bảo 

hiểm trong bối cảnh già hóa dân số đang 

diễn ra và cải thiện tình trạng bất bình 

đẳng về mức đóng góp và thụ hưởng giữa 

đối tượng tham gia ở khu vực kinh tế Nhà 

nước và ngoài Nhà nước, giữa thế hệ trẻ và 

thế hệ già; 

- Hỗ trợ một phần phí đóng BHXH tự 

nguyện cho lao động có thu nhập thấp 

không thuộc diện tham gia BHXH bắt 

buộc để họ có đủ năng lực tài chính tham 

gia BHXH tự nguyện, tránh bị rơi vào 

vòng nghèo đói khi về già sẽ gia tăng gánh 

nặng lên ngân sách Nhà nước; 

- Bổ sung chính sách BHXH tự nguyện 

cho lao động trên 40 tuổi đối với nữ và 45 

tuổi đối với nam lần đầu tham gia BHXH 

được hưởng lương hưu khi đến tuổi nghỉ 

hưu trên cơ sở qui định mức đóng tối thiểu 

cho họ mà không ràng buộc về thời gian 

phải có 20 năm tham gia BHXH tự nguyện 

để gia tăng độ bao phủ và nâng cao tính chủ 

động của người dân tham gia vào hệ thống; 

- Thúc đẩy cơ chế khám chữa bệnh của 

khu vực y tế tư nhân cho đối tượng có thẻ 

bảo hiểm y tế để giảm thiểu tình trạng quá 

tải của khu vực Nhà nước trong chăm sóc 

sức khỏe nhân dân; 

- Hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ phí 

tham gia bảo hiểm y tế một cách hợp lý 
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đối với các nhóm đối tượng dân cư khác 

nhau để thu hút người dân tham gia bảo 

hiểm y tế, hướng đến mục tiêu bảo hiểm y 

tế toàn dân vào năm 2014 theo Luật bảo 

hiểm y tế đề ra; 

- Nâng cao chất lượng chăm sóc y tế 

nhất là ở tuyến y tế cơ sở, ở các vùng khó 

khăn, vùng đồng bào dân tộc, huyện nghèo; 

- Xây dựng mã số cá nhân cho các đối 

tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế để 

đảm bảo tốt nhất quyền được tham gia và 

thụ hưởng các chính sách bảo hiểm của 

người dân, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành 

chính khi người dân nói chung và người lao 

động nói riêng thay đổi việc làm, di chuyển 

từ khu vực kinh tế này sang khu vực kinh tế 

khác, từ vùng này sang vùng khác. 

Nhóm thứ ba: Chính sách trợ giúp xã 

hội: mở rộng hệ thống trợ giúp xã hội, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 

để ứng phó kịp thời với các biến cố và rủi 

ro, góp phần giảm nghèo bền vững và bảo 

vệ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương 

thông qua các chính sách, chương trình 

như sau. 

- Đa dạng hóa các hình thức trợ cấp, 

nâng cao vai trò của các hình thức trợ cấp 

có điều kiện để nâng cao hiệu quả hỗ trợ vì 

mục tiêu phát triển con người, cộng đồng 

và xã hội một cách toàn diện và bền vững. 

Gắn mức trợ cấp với mức sống tối thiểu và 

từng bước mở rộng điều kiện hưởng phù 

hợp với mức độ phát triển kinh tế từng thời 

kỳ, tiến tới đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho 

cuộc sống của dân cư về ăn, ở, nước sinh 

hoạt, điện, thông tin, nhà vệ sinh, v.v… 

- Đổi mới phương pháp tiếp cận xây 

dựng chương trình giảm nghèo và hỗ trợ 

hộ nghèo một cách đồng bộ hơn để giảm 

nghèo bền vững và giảm tình trạng bất 

bình đẳng về mức sống và các cơ hội tiếp 

cận các dịch vụ xã hội giữa các nhóm dân 

cư trong nội vùng và giữa các vùng. 

- Hoàn thiện và đa dạng hóa các 

chương trình hỗ trợ đặc thù cho các nhóm 

đối tượng yếu thế như chương trình hỗ trợ 

giáp dục cho trẻ em nghèo; chương trình 

tín dụng ưu đãi và dạy nghề cho phụ nữ 

nghèo; chương trình nhà ở cộng đồng cho 

các nạn nhân bị bạo hành gia đình, bị lạm 

dụng; chương trình hội nhập cộng đồng 

cho các đối tượng ma túy, mai dâm, các 

đối tượng bị bệnh xã hội, v.v… 

- Thức đẩy các chương trình quản lý và 

phát triển xã hội dựa vào cộng đồng thông 

qua các cơ chế khuyến khích sự tham gia 

của các đối tác xã hội vào các chương trình 

chăm sóc người già cô đơn, trẻ em và các 

đối tượng yếu thế khác không có nơi 

nương tựa. 

Ngoài ra, công tác phổ biến, tuyên 

truyền và truyền thông về các chủ trương 

của Đảng và chính sách ASXH của Nhà 

nước sẽ được triển khai đồng bộ hơn, 

thông qua nhiều kênh với nhiều hình thức 

nhằm nâng cao nhận thức của người dân, 

góp phần thực hiện thành công các chính 

sách, chương trình ASXH vì một nước 

Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ 

và văn minh. 
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, 

2011 - 2020  

                                                              

                                                                                          Trợ lý Bộ trưởng 

 

2001 - 2008 

: 

-  Dạy nghề đã được phục hồi và có 

bước phát triển mạnh, từng bước đáp ứng 

yêu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế 

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập, góp phần tăng trưởng kinh tế 

và phát triển con người. Mạng lư

. Quy mô dạy nghề tăng 

nhanh, cơ cấu trình độ chuyển mạnh sang 

dạy nghề dài hạn (trung cấp nghề, cao 

đẳng nghề). Trong 8 năm (2001-2008), đã 

dạy nghề cho 9895,3 ngàn người, năm 

2008 quy mô dạy nghề đạt 1538 ngàn 

người, gấp1,73 lần so với năm 2001, trong 

đó trung cấp nghề, cao đẳng nghề  chiếm 

16,8 %; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 

năm 2008  đạt khoảng 26%. Cơ cấu ngành 

nghề đào tạo đã từng bước điều chỉnh theo 

nhu cầu của thị trường lao động, của xã 

hội; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy 

nghề được tăng cường nên chất lượng và 

hiệu quả dạy nghề dần được nâng cao. 

Khoảng 70% học sinh học nghề tìm được 

việc làm ngay sau khi tốt nghiệp (ở các 

trường thuộc doanh nghiệp và ở một số 

nghề, tỷ lệ này đạt trên 90%).  

- Sức sản xuất, sức lao động tiếp tục 

được giải phóng, các loại hình sản xuất 

kinh doanh phát triển đa dạng, tạo nhiều 

việc làm cho lao động xã hội; cơ cấu lao 

động chuyển dịch theo hướng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập; thị trường 

lao động hình thành và phát triển (kể cả 

trong nước và xuất khẩu lao động); thất 

nghiệp thành thị có xu hướng giảm liên 

tục -

52 % năm 2008; tỷ lệ thất nghiệp 

thành thị giảm từ 6,74%  xuống còn 4,64%.

-

; điều kiện làm việc của 

người lao động (an toàn – vệ sinh lao 

động) được cải thiện hơn. 

- Hệ thống an sinh xã hội (ASXH) ngày 

một hoàn thiện, đối tượng được mở rộng, 

chất lượng cung cấp dịch vụ ASXH ngày 

càng được nâng cao. Người có công được 

Nhà nước và toàn xã hội chăm sóc tốt hơn 

về vật chất và tinh thần, được tôn vinh; đời 

sống ổn định và từng bước được cải thiện, 

đến nay khoảng 85% hộ gia đình người có 

công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức 

sống trung bình dân cư nơi cư trú. Hộ 

nghèo giảm nhanh, đi đôi với tăng thu 
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nhập, chống tái nghèo, làm chậm sự gia 

tăng chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, 

các tầng lớp dân cư. Theo chuẩn nghèo của 

Ngân hàng Thế giới tính

12,3%; 

người nghèo tiếp cận tốt hơn các nguồn lực 

kinh tế và dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo 

dục, nhà ở...). Chênh lệch giàu nghèo giữa 

nông thôn và thành thị thu hẹp dần, còn 

khoảng 2 lần; mức độ gia tăng chênh lệch 

giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư chậm 

lại. Đối tượng được tiếp cận và hưởng lợi 

từ chính sách ASXH ngày càng mở rộng, 

đến nay có trên 8,5 triệu lao động tham gia 

bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, chiếm 

18% lực lượng lao động, 37 triệu người 

tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) (cả bắt 

buộc và tự nguyện), 80% đối tượng thuộc 

diện trợ giúp xã hội được hưởng trợ cấp xã 

hội của Nhà nước và của cộng đồng nên 

đời sống của đối tượng được ổn định và 

hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng. 

- Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn. 

Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ngày 

càng được coi trọng; các quyền và môi 

trường sống của trẻ em được hiểu và thực 

hiện ngày càng rộng rãi hơn. Từng bước 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

trẻ em; giảm tỷ lệ tử vong cho trẻ em dưới 

1 tuổi và dưới 5 tuổi, tăng tỷ lệ trẻ em đến 

trường và được phổ cập giáo dục tiểu học, 

trung học cơ sở; trẻ em khó khăn và có 

hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, chăm 

sóc và hòa nhập cộng đồng. 

-  Bình đẳng giới được coi trọng. Hiến 

pháp, luật pháp Việt Nam, nhất là Bộ luật 

Lao động, luật Bình đẳng giới quy định 

mọi công dân đều được bình đẳng, không 

có b

chiến lược, kế hoạch, các chương trình 

mục tiêu quốc gia. Kết quả tỷ lệ phụ nữ 

tham gia hoạt động kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội tăng, đã làm giảm và xóa bỏ 

dần khoảng cách giới. Hiện nay, phụ nữ 

chiếm 49,4% trong tổng lực lượng lao 

động có việc làm; tỷ lệ lao động nữ có 

trình độ chuyên môn kỹ thuật cao trong các 

lĩnh vực đạt trên 47%; tỷ lệ phụ nữ được 

tiếp cận dịch vụ y tế tăng từ 83,5% năm 

2005 lên trên 85% năm 2008; tỷ lệ phụ nữ 

trong Quốc hội xếp thứ 31 trên thế giới và 

đứng đầu trong 8 nước ASEAN có nghị 

viện; chỉ số phát triển giới (GDI) đứng ở vị 

trí thứ 109 trong số 177 nước, chỉ số 

khoảng cách giới đứng ở vị trí thứ 68 trong 

số 130 nước. 

- Với sự nỗ lực chung của Đảng, Nhà 

nước, các tổ chức xã hội, của nhân dân đã 

kìm hãm được tình hình tệ nạn xã hội, nhất 

là nghiện ma túy, mại dâm. Đã hạn chế 

được mức độ hoạt động công khai, các tụ 

điểm nóng, phức tạp. Công tác chữa trị, 

giáo dục, phục hồi, dạy nghề, tạo việc làm 

và hòa nhập cộng đồng cho đối tượng được 

đẩy mạnh và có kết quả. 

 

 - Quy mô dạy nghề còn nhỏ, chưa đáp 

ứng được nhu cầu rất lớn và đa dạng của 

sản xuất, của thị trường lao động; cơ cấu 

trình độ chưa hợp lý, chất lượng dạy nghề 

chưa cao, 83% là dạy nghề ngắn hạn nên 
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thiếu nghiêm trọng lao động kỹ thuật trực 

tiếp trong sản xuất, d

những biến động nhanh của kỹ thuật - công 

nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Dạy nghề cho lao đông nông thôn phục vụ 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao 

động, cũng như cho các nhóm lao động đặc 

thù (dân tộc thiểu số, thanh niên, người tàn 

tật, bộ đội xuất ngũ, lao động dôi dư, lao 

động các vùng chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất) đã được quan tâm và có kết quả 

bước đầu, nhưng quy mô còn nhỏ. 

- Chưa tạo đủ việc làm cho người lao 

động, chất lượng việc làm và năng suất lao 

động còn thấp, thất nghiệp ở thành thị, đặc 

biệt là nhóm lao động trẻ còn cao, tỷ lệ thất 

nghiệp của thanh niên độ tuổi 15- 24, gấp 2-

3 lần tỷ lệ tất nghiệp thành thị; tình trạng 

thiếu việc làm và thu nhập thấp của lao độ

khó khăn; vấn đề xã hội của lao động nhập 

cư như nhà ở, các dịch vụ y tế và giáo dục, 

vệ sinh, môi trường, an ninh, văn hoá... chưa 

được quan tâm đúng mức. Thị trường lao 

động phát triển chưa đồng đều; tình trạng vi 

phạm pháp luật lao động vẫn còn phổ biến 

trong các doanh nghiệp dẫn đến có nhiều 

tranh chấp lao động; chính sách tiền lương 

còn n

. 

- Hệ thống ASXH phát triển chưa đầy 

đủ, thiếu sự liên kết và hỗ trợ nhau, mức 

độ bao phủ còn thấp và chất lượng cung 

cấp dịch vụ ASXH chưa đáp ứng yêu cầu 

của đối tượng thụ hưởng. Đời sống 

, tỷ lệ hộ nghèo đã 

thoát nghèo nhưng nằm sát chuẩn nghèo 

rất lớn (70%-80%), chỉ cần gặp rủi ro là rơi 

vào ng

-

50%; đời sống 

của đối tượng trợ giúp xã hội còn khó 

khăn, chưa đảm bảo ở mức tối thiểu. 

-

tích, bạo hành, bị buôn bán, xâm hại và lây 

nhiễm hoặc ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có 

xu hướng gia tăng. 

- Nhận thức về 

. 

- Tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp 

và đang gia tăng, đặc biệt là tệ nạn ma túy, 

mại dâm. Số người nghiện ma tuý tăng 

-

bình quân 2%-4%/năm.  

 

Quan điểm của Đảng về phát triển xã 

hội liên 

-

,
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–

: 

- Phát triển lĩnh vực lao động, người có 

công và xã hội phải đặt trong tổng thể 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và 

gắn liền với phát triển kinh tế, tạo nền ổn 

định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực 

hiện công bằng xã hội vì mục tiêu phát 

triển con người, phát huy tối đa nguồn lực 

con người, vốn nhân lực trong sự nghiệp 

đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước và hội nhập. 

- Tiếp tục giải phóng triệt để sức sản 

xuất và sức lao động; phát triển mạnh 

nguồn nhân lực có chất lượng và trình độ 

cao; tạo việc làm theo hướng bền vững và 

có thu nhập cao; phát triển thị trường lao 

động đồng đều trên phạm vi cả nước để 

gắn kết cung – cầu lao động; xây dựng 

quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến 

bộ; thực hiện công bằng trong quan hệ 

phân phối tiền lương và thu nhập; chăm 

sóc tốt đời sống vật chất và tinh thần người 

có công; khuyến khích làm giàu đồng thời 

tích cực giảm nghèo vững chắc và gắn với 

phát triển; xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống ASXH phù hợp với kinh tế thị 

trường nhằm phòng ngừa, hạn chế và khắc 

phục hiệu quả rủi ro cho mọi người; thực 

hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của 

đời sống xã hội; bảo vệ và chăm sóc tốt trẻ 

em, bảo đảm cho trẻ em phát triển bình 

thường về thể chất và tinh thần; đẩy lùi và 

hạn chế tác hại của tệ nạn xã hội. 

- Tập trung nguồn lực và sự chỉ đạo 

giải quyết các vấn đề lao động, người có 

công và xã hội cho các vùng nông thôn 

khó khăn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây và 

vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Phát triển lĩnh vực lao động, người có 

công và xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội. Giải quyết các vấn 

đề về chính sách lao động, người có công 

và xã hội theo tinh thần xã hội hóa, trong 

đó sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, đầu tư 

của Nhà nước có vai trò nòng cốt, quyết 

định; phát huy vai trò của các tổ chức quần 

chúng; thực hiện rộng rãi dân chủ ở cơ sở; 

khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực 

tự cường trở thành chủ thể vươn lên của 

các đối tượng. 

2011 – 2020 

 

a. Mục tiêu tổng quát 

2020 về 

cơ bản đạt được sự phát triển bền vững các 

lĩnh vực lao động, người có công và xã hội 

của một nước công nghiệp theo hướng hiện 

đại, phù hợp với nền kinh tế thị trường 

định hướng XHCN và hội nhập sâu rộng 

vào nền kinh tế thế giới; góp phần tăng 

trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, 

trật tự và an toàn xã hội. 

2020 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạ

). 

- Tăng trưởng việc làm trong nước 

2,5%- 3%/ năm; xuất khẩu lao động 90 

ngàn – 100 ngàn người; tỷ trọng lao động 

nông nghi

50%; duy trì tỷ lệ 

thất nghiệp thành thị dưới 4,5%. 
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- 100% hộ gia đình người có công đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng có mức sống cao 

hơn mức sống trung bình của xã hội. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 

3%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo của 62 huyện 

nghèo nhất xuống mức ngang bằng mức 

trung bình của khu vực và nâng cao đời 

sống của dân cư ở các huyện nghèo gấp 5 - 

6 lần so với năm 2008. 

-  30% - 35% lực lượng lao động xã hội 

tham gia các loại hình BHXH. 

- 100% người thuộc diện chính sách trợ 

giúp xã hội được hưởng trợ cấp xã hội và 

hỗ trợ về y tế - phục hồi chức năng. 

- 100% trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ em 

nghèo được cấp thẻ BHYT, khám chữa 

bệnh miễn phí; 95% trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt được chăm sóc của Nhà nước và 

cộng đồng. 

- Chỉ số phát triển giới (GDI) và chỉ số 

khoảng cách giới được xếp hạng vào nhóm 

nước khá trên thế giới. 

- 100% người nghiện ma túy, mại dâm 

có hồ sơ quản lý được cai nghiện, chữa trị, 

dạy nghề, tạo việc làm và tái hoà nhập 

cộng đồng; giảm tỷ lệ tái nghiện, tái phạm 

8% – 10%/năm. 

 

a. Tập trung mọi nguồn lực cho phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng và trình 

độ cao. Tạo bước đột phá về dạy nghề 

gắn với nhu cầu của nền kinh tế, của xã 

hội và nâng cao chất lượng dạy nghề 

 Đổi mới v

; 

nghề; chuyển mạnh dạy nghề từ trình độ 

thấp sang trình độ cao (trung cấp nghề, cao 

đẳng nghề và cao đẳng, đại học kỹ thuật 

công nghệ); đa dạng hóa các ngành nghề 

đào tạo, bảo đảm cơ cấu ngành nghề đào 

tạo hợp lý phù hợp yêu cầu của nền kinh 

tế, nhất là ngành nghề mới, kỹ năng mới, 

lựa chọn những nghề mũi nh

 chính sách xã 

hội trong dạy nghề; đẩy mạnh các hoạt 

động dự báo nhu cầu đào tạo; thiết lập hệ 

thống kết nối giữa hướng nghiệp - dạy 

nghề - thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm 

- doanh nghiệp. 

, có 

chất lượng và thu nhập cao cho người lao 

động  

; phát t

– cầu lao động; tăng lao động làm công ăn 

lương, phát triển hệ thống thông tin, phân 

tích và dự báo thị trường lao động; hệ 

thống giao dich việc làm (tư vấn, giới thiệu 

việc làm...) áp dụng công nghệ thông tin 

hiện đại và nối mạng quốc gia; thực hiện 

nguyên tắc phân phối tiền lương và thu 

nhập công bằng; tiền lương trong khu vực 

sản xuất kinh doanh do thị trường quyết 

định, phản ánh quan hệ cung – cầu lao 

động và được xác định thông qua cơ chế 

thương lượng, thỏa thuận giữa các bên 

trong quan hệ lao động; xây dựng quan hệ 
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lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên cơ 

sở thực hiện cơ chế thỏa thuận giữa các 

bên trong quan hệ lao, giảm thiểu tranh 

chấp lao động và đình công; bảo đảm cho 

người lao động làm việc trong môi trường 

an toàn và vệ sinh, giảm tai nạn lao động 

và bệnh nghề nghiệp. 

c. Phát triển hệ thống ASXH đa tầng 

và linh hoạt, có thể hỗ trợ lẫn nhau, có 

khả năng phòng ngừa, hạn chế và khắc 

phục rủi ro cho mọi người dân, không 

một ai bị gạt ra bên lề xã hội 

. 

người có công trên cơ sở mức chi dùng 

bình quân đạt được của xã hội, cộng với sự 

chăm sóc của cộng đồng và tự vươn lên 

của đối tượng bảo đảm mức sống người có 

công đạt mức trên trung bình của xã hội; 

. 

Thực hiện chính sách tăng trưởng gắn với 

giảm nghèo bền vững; xây dựng và thực 

hiện chương trình phát triển cộng đồng và 

phát triển nông thôn gắn với giảm nghèo; 

tạo điều kiện cho người nghèo nâng cao 

năng lực thị trường thông qua các chương 

trình dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn, 

tiếp cận các nguồn lực kinh tế (đất đai, 

vốn, khoa học - kỹ thuật, thị trường...) để 

tạo việc làm, đa dạng hóa sinh kế và tăng 

thu nhập; tạo cơ hội cho người nghèo tiếp 

cận thuận lợi và chi phí thấp các dịch vụ xã 

hội cơ bản, ASXH và phúc lợi xã hội; hỗ 

trợ người nghèo từng bước tiếp cận dịch vụ 

xã hội chất lượng cao; giảm

cuộc sống (ốm đau, bệnh tật, tai nạn...); tập 

trung nguồn lực cho các vùng có tỷ lệ hộ 

nghèo cao thông qua chương trình hỗ trợ 

giảm nghèo nhanh và bền vững . 

Phát triển mạnh hệ thống BHXH, 

BHYT, tiến tới BHYT toàn dân. Xây dựng 

hệ thống BHXH hoàn chỉnh, đa dạng, theo 

nguyên tắc đóng – hưởng, bao gồm BHXH 

bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao 

động và bệnh nghề nghiệp; Khuyến khích 

phát triển các hình thức bảo hiểm tự 

nguyện khác, nhất là doanh nghiệp thực 

hiện bảo hiểm hưu trí theo cơ chế thỏa 

thuận, từng bước cho phép khu vực tư 

nhân tham gia thực hiện bảo hiểm hưu trí. 

sống đối tượng trợ giúp xã hội, tạo điều 

kiện và cơ hội cho đối tượng hoà nhập tốt 

hơn vào cộng đồng. 

cấp xã hội dựa trên cơ sở mức sống tối 

thiểu của toàn xã hội và đẩy mạnh xã hội 

hóa, khuyế

; đa 

dạng hóa các loại hình trợ giúp xã hội và 

cứu trợ xã hội, chuyển mạnh sang cung cấp 

dịch vụ trợ giúp xã hội hoạt động không vì 

mục tiêu l

 

d. Bảo vệ và chăm sóc tốt trẻ em 

 Bảo đảm quyền cơ bản cho trẻ em 

trong  phát triển (thể chất và tinh thần); 

; ưu tiên hỗ trợ bảo vệ 
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và chăm sóc trẻ em vùng nông thôn nghèo 

và khó khăn, vùng dân tộc, miền núi; 

và chăm sóc trẻ em . 

e. Thực hiện bình đẳng giới trong mọi 

lĩnh vực của đời sống xã hội, giảm và thu 

hẹp dần khoảng cách giới 

giới 

; tập trung 

nguồn lực và sự chỉ đạo thực hiện bình 

đẳng giới trong những ngành, khu vực và 

vùng có sự bất bình đẳng và nguy cơ bất 

bình đẳng giới cao. 

, đẩy lùi 

và hạn chế tác hại của tệ nạn xã hội, nhất 

là tệ nạn ma tuý, mại dâm 

 

trị và chuẩn mực xã hội, lối sống lành mạnh 

của con người mới, nhất là trong thanh 

thiếu niên để không sa vào tệ nạn xã hội, 

bắt đầu từ gia đình, đến nhà trường và cộng 

đồng, toàn xã hội; nhân rộng các mô hình 

hiệu quả chữa trị, cai nghiện và tái hòa nhập 

cộng đồng các đối tượng nghiện ma túy, 

mại dâm. Áp dụng các giải pháp kinh tế - xã 

hội sau cai nghiện, nhất là quản lý chặt đối 

tượng, dạy nghề, lao động trị liệu, tạo việc 

làm, xóa đói giảm nghèo, hòa nhập cộng 

đồng; thực hiện tốt cuộc vận động “xây 

dựng xã/phường lành mạnh không có tệ nạn 

xã hội; tăng cường quản lý Nhà nước trên 

từng địa bàn (xã, phườ

. 

3.3. G  

, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ 

chế, chính sách, luật pháp và nâng cao năng 

lực lãnh đạo, đổi mới cơ chế quản lý. Bổ 

sung, sửa đổi cơ chế, chính sách hiện hành 

cho phù hợp với điều kiện mới; 

, 

Luật Dạy nghề và Luật Người lao động Việt 

Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

xây dựng luật tiền lương tối thiểu, Luật 

Việc làm, Luật Bảo hộ lao động, Luật 

Người cao tuổi, Luật Người tàn tật... 

y 

động từ cộng đồng đạt mức 35% - 40% 

trong tổng quỹ. 

,  phát triển hệ thống cung cấp dịch 

vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ lĩnh vực 

lao động (dạy nghề, dịch vụ giới thiệu việc 

làm, quan hệ lao động, kiểm định thiết bị an 

toàn..), người có công (cơ sở nuôi dưỡng, 

chỉnh hình, phục hồi chức năng) và xã hội 

(cơ sở bảo trợ xã hội, cai nghiện, chữa bệnh 

- giáo dục - lao động xã hội...). 

kỹ thuật; trao đổi kinh nghiệm, đào tạo 

. 

, vận dụng cơ chế thị trường 

gắn liền với bảo đảm và nâng cao tính định 

hướng XHCN. Xác định một số hoạt động 

dịch vụ công do Nhà nước làm; ủy thác 

cho đối tác xã hội thực hiện cung cấp dịch 

vụ công trong một số lĩnh vực; xác định 

một số hoạt động dịch vụ cho phép khu 

vực tư nhân thực hiện dưới sự quản lý của 

Nhà nước (dạy nghề, xuất khẩu lao động, 

giới thiệu việc làm, cai nghiện...). 
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PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ HIỆN ĐẠI 

 HỘI NHẬP VỚI KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI 

PGS.TS. Mạc Văn Tiến 

Viện trưởng Viện Khoa học dạy nghề 

 

Một số kết quả 

 công 

nghiệp hóa(CNH), hiện đại hóa (HĐH) 

. Phát triển và Đổi mới toàn diện dạy 

nghề là chủ trương lớn của Đảng và Nhà 

nước ta, được thể thiện trong các Văn kiện 

của  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X 

của Đảng và trong các Nghị quyết, Kết 

luận của Bộ Chính trị, của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng, trong đó đã xác định rõ 

vị trí quan trọng của đào tạo nghề trong 

phát triển nguồn nhân lực, góp phần nâng 

cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Đặc biệt  Dự thảo Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 2011-2020 nêu rõ: Phát 

triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn 

nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc 

đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục 

quốc dân là một trong ba khâu đột phá 

chiến lược… 

Trong 10 năm gần đây, hệ thống dạy 

nghề trong cả nước đã được phục hồi và có 

bước phát triển mạnh, từng bước đáp ứng 

nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế 

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập, góp phần tăng trưởng kinh tế 

và phát triển con người. Mạng lưới cơ sở 

dạy nghề được phát triển nhanh, rộng khắp 

trên toàn quốc, tính đến tháng 11 năm 

2009 có 265 trường trung cấp nghề (TCN), 

107 cao đẳng nghề (CĐN) và 684 (trung 

tâm dạy nghề) TTDN và hơn 1000 cơ sở 

khác có tham gia dạy nghề. Quy mô dạy 

nghề tăng nhanh (năm 2001 dạy nghề cho 

887,3 ngà

2009 là 28%. Cơ cấu ngành nghề đào tạo 

đã từng bước được điều chỉnh theo cơ cấu 

ngành nghề trong sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ; đã mở thêm nhiều nghề đào tạo 

mới mà thị trường lao động có nhu cầu và 

các nghề phục vụ cho việc chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và giải 

quyết việc làm cho người lao động. Đã tổ 

chức dạy nghề đối với người dân tộc thiểu 

số, bộ đội xuất ngũ, người nghèo, người 

khuyết tật, lao động nông thôn..., góp phần 

xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống 

cho người lao động. Chất lượng và hiệu 

quả dạy nghề có bước chuyển biến tích cực 

(khoảng 70% học sinh tìm được việc làm 

hoặc tự tạo việc làm ngay sau khi tốt 

nghiệp, ở một số nghề và một số cơ sở dạy 

nghề tỷ lệ này đạt trên 90%). Các điều kiện 

bảo đảm chất lượng dạy nghề đã từng bước 

được cải thiện. 

Định hướng phát triển  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội 

nhập kinh tế quốc tế, quá trình quốc tế hoá 

sản xuất và phân công lao động diễn ra 

ngày càng sâu sắc, bên cạnh sự hợp tác là 

sự cạnh tranh và ngày càng quyết liệt; việc 
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tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị 

toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các 

nền kinh tế; chất lượng nguồn nhân lực sẽ 

là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh 

tranh và sự thành công của mỗi quốc gia. 

Việc mở cửa thị trường lao động tạo ra sự 

dịch chuyển lao động giữa các nước, đòi 

hỏi các quốc gia phải nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực của mình; mặt khác, đòi hỏi 

người lao động phải có năng lực cạnh tranh 

cao (trên cơ sở nâng cao vốn nhân lực, năng 

lực nghề nghiệp). Người lao động phải 

thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng 

nghề và phải có năng lực sáng tạo, có khả 

năng thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của 

công  nghệ và đòi hỏi người lao động phải 

học tập suốt đời. Hiện nay hầu hết các nước 

đã chuyển đào tạo từ hướng cung sang 

hướng cầu của thị trường lao động. Chương 

trình việc làm toàn cầu của Tổ chức lao 

động quốc tế (ILO), đã khuyến cáo các 

quốc gia tổ chức đào tạo nghề linh hoạt 

theo hướng cầu của thị trường lao động, 

nhằm tạo việc làm bền vững.  

Đây là thách thức rất lớn, vì hiện nay 

chất lượng nguồn nhân lực và năng lực 

cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn rất 

thấp. Về cơ bản, hiện tại Việt Nam vẫn là 

một nước nông nghiệp, nghèo
1
,chất lượng 

nguồn nhân lực còn hạn chế. Theo đánh 

giá của Ngân hàng Thế giới (WB), chất 

lượng nguồn nhân lực của Việt Nam chỉ 

đạt 3,79 điểm (thang điểm 10) - xếp thứ 11 

trong 12 nước ở Châu Á được tham gia 

                                         
1
  Theo báo cáo phát triển con người của Liên 

hợp quốc, 2008 và báo cáo của WB, 2009 Việt 

Nam có thể mất tới 51 năm mới đuổi kịp 

Indonesia, 95 năm mới bằng Thái Lan và thậm 

chí 158 năm nữa mới bằng được Singapore về 

thu nhập bình quân đầu người. 

xếp hạng. Nước ta còn thiếu nhiều chuyên 

gia trình độ cao, thiếu công nhân lành 

nghề; chỉ số kinh tế tri thức (KEI) còn thấp 

(đạt 3,02 điểm, xếp thứ 102/133 quốc gia 

được phân loại)
2
; lao động nông thôn chủ 

yếu chưa được đào tạo nghề, năng suất lao 

động thấp. Đây là một trong những nguyên 

nhân chủ yếu làm cho năng lực cạnh tranh 

của nền kinh tế Việt Nam thấp (năm 2006 

xếp thứ 77 trong 125 quốc gia và nền kinh 

tế tham gia xếp hạng, đến năm 2009 xếp 

thứ 75/133 nước xếp hạng).
3
 Vì vậy, cần 

phải đẩy nhanh việc nâng cao chất lượng 

giáo dục - đào tạo
4
, trong đó có đào tạo 

nghề, đặc biệt là đào tạo nghề trình độ cao; 

đào tạo được những lao động có kỹ năng 

nghề và có năng lực làm việc trong môi 

trường đa văn hóa. 

Theo Mục tiêu Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội, đến năm 2020 nước ta trở 

thành nước công nghiệp có trình độ phát 

triển trung bình (tỷ trọng các ngành công 

nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85% 

trong GDP; tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 

khoảng 30% trong lao động xã hội)
5
. Với 

yêu cầu của một đất nước công nghiệp, 

nền kinh tế nước ta cần có đội ngũ lao 

động kỹ thuật đủ về số lượng, có kiến 

thức, kỹ năng nghề với cơ cấu và trình độ 

phù hợp. Đó cũng là thách thức to lớn đối 

với dạy nghề,

lực cho đất nước trong giai đoạn mới này. 

                                         
2
 Báo cáo của WB, 2008. 

3
  Diễn đàn kinh tế thế giới WEF năm 2006 và 

2009. 
4
  Theo đánh giá của WEF, một trong 3 vùng 

lõm của Việt Nam là đào tạo và giáo dục đại 

học, 2008. 
5
 Dự thảo Chiến lược phát triển KT-XH 2011-

2020. 
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Định hướng phát triển dạy nghề ở Việt 

Nam trong thời gian tới dựa trên những 

quan điểm chủ đạo là: 

-

-

–

ộingũ nhân lực 

kỹ thuật tr

ạy

là quốc sách hàng đầu.  

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi 

mới toàn diện từ tư duy đến hoạch định cơ 

chế, chính sách, nội dung chuyên môn 

nghi

–

. 

- Đào tạo nghề phải xuất phát từ yêu 

cầu của thị trường lao động nhằm đáp ứng 

tốt hơn nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế 

xã hội đang chuyển dịch theo hướng trở 

thành nước công nghiệp; một mặt, dạy 

nghề phải phục vụ cho chuyển dịch cơ cấu 

lao động, nhất là khu vực nông nghiệp, 

nông thôn gắn với giải quyết việc làm cho 

người lao động; mặt khác, cần phát triển 

dạy nghề theo hướng chuẩn  hoá, hiện đại 

hoá và xã hội hoá; phát triển cả ở nông 

thôn, thành thị; cả ở vùng thuận lợi cũng 

như vùng khó khăn; đáp ứng nhu cầu học 

suốt đời, bảo đảm công bằng về cơ hội học 

tập cho mọi người; chú trọng đến nhóm 

đối tượng đặc thù, các đối tượng yếu thế 

trong xã  hội…. 

-

động và toàn xã hội; Nhà nước giữ vai trò 

chủ đạo trong đầu tư cho dạy nghề, đồng 

thời  huy động mọi nguồn lực xã hội, sự 

tham 

. 

Mục tiêu tổng quát phát triển dạy nghề 

là đến năm 2020 dạy nghề đáp ứng nhu 

cầu về nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản 

xuất, kinh doanh với trình độ cao, lành 

nghề, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, 

đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, nhân cách, 

năng lực nghề nghiệp và thể chất phục vụ 

cho các ngành kinh tế, vùng kinh tế, đặc 

biệt là các ngành kinh tế mũi nhọn, vùng 

kinh tế trọng điểm và xuất khẩu lao động; 

mở rộng quy mô dạy nghề cho người lao 

động, phục vụ có hiệu quả cho chuyển 

dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông 

thôn, tạo nhiều việc làm có thu nhập cao, 

cải thiện đời sống cho người lao động. Đến 

năm 2020 trong lực lượng lao động có 

27,5 triệu người được đào tạo nghề, trong 

đó khoảng 10 triệu lao động nông thôn; 

nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 

55%, trong đó 28%-30% có trình độ từ 

trung cấp nghề trở lên; khoảng 90% số 

người học nghề có việc làm và 70% có 

việc làm đúng với nghề được đào tạo
6
. 

Trong giai đoạn 2011-2020 dạy nghề

                                         
6
 Dự thảo Chiến lược phát triển dạy nghề giai 

đoạn 2011-2020, Tổng cục Dạy nghề 
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lượng cho các ngành, vùng kinh tế

nghiệp, n

, đảm bảo 

an sinh xã hội. Nhiệm vụ này đã được cụ 

thể hoá bằng Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt đề án dạy nghề 

cho lao động nông thôn đến năm 2020 

(Quyết định 1956 ngày 27 tháng 11 năm 

2009). 

Để thực  hiện được những định hướng 

phát triển trên có một số giải pháp cần 

được đề ra là: 

 - Nâng cao nhận thức của các cấp, các 

ngành, doanh nghiệp và xã hội về dạy 

nghề; phải nhận thức đúng vị trí, vai trò 

của dạy nghề trong giải qu

. 

Nâng cao nhận thức của các doan

vào dạy nghề. 

-

cơ cấu nghề đào tạo cho các ngành kinh tế 

và phổ cập nghề cho thanh niên. Hoàn 

thiện quy hoạch hệ thống mạng lưới các cơ 

sở dạy nghề trong cả nước trên cơ sở chiến 

lược, quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội 

đến năm 2020 của cả nước, ngành, vùng, 

tiểu vùng, địa phương, đảm bảo yêu cầu 

đào tạo công nhân kỹ thuật và nâng cao 

trình độ nghề cho người lao động với cơ 

cấu hợp lý về trình độ đào tạo; liên thông 

giữa các trình độ đào tạo, linh hoạt, dễ tiếp 

cận và huy động được các lực lượng xã hội 

tham gia; đáp ứng nhu cầu học nghề của 

m

cho xuất khẩu lao động. 

- Tăng cường các điều kiện đảm bảo 

chất lượng dạy nghề theo nghề, cấp trình 

độ ạo sự đột phá về chất lượng đào tạo 

đội ngũ nhân lực kỹ thuật. Tăng cường 

công tác kiểm soát chất lượng dạy nghề 

(thực hiện kiểm định chất lượng (cơ sở dạy 

nghề) CSDN và đánh giá kỹ năng nghề 

cho người lao động, trên cơ sở kỹ năng 

nghề quốc gia); hướng tới việc công nhận 

kỹ năng nghề cho người lao động giữa các 

nước trong khu vực, nhằm nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho 

người lao động Việt Nam tham gia vào thị 

trường lao động khu vực và thế giới.  

- 

. Xây dựng cơ chế, 

chính sách, khuyến khích nghiên cứu, ứng 

dụng những thành tựu của khoa học giáo 

dục trong công tác dạy nghề nhằm không 

ngừng  nâng cao chất lượng dạy nghề, tiếp 

cận được trình độ khu vực và thế giới; xây 

dựng các tiêu chuẩn trong hoạt động dạy 

nghề: tiêu chuẩn kỹ năng nghề; tiêu chuẩn 

giáo viên dạy nghề (áp dụng tiêu chuẩn 

giáo viên dạy nghề của các nước phát triển 

trong các trường CĐN, TCN đạt trình độ 

khu vực và quốc tế); tiêu chuẩn về cơ sở 
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vật chất, thiết bị, trường học, xưởng thực 

hành. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy 

nghề đồng bộ theo chuẩn, hiện đại và 

tương ứng với kỹ thuật, công nghệ trong 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ứng dụng 

rộng rãi công nghệ thông tin trong dạy 

nghề, đào tạo nghề qua mạng. Đẩy mạnh 

đào tạo tiếng Anh chuyên ngành trong các 

trường nghề và đào tạo một số nghề trình 

độ cao, nghề trọng điểm bằng tiếng Anh.  

- Xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp trở thành một chủ 

thể quan trọng trong đào tạo nghề. Có cơ 

chế, chính sách tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp thành lập trường nghề, liên kết với 

trường nghề trong đào tạo và giải quyết 

việc làm; nhận học sinh, sinh viên của nhà 

trường đến doanh nghiệp thực hành, thực 

tập. Xây dựng các mô hình, hình thức và 

phương thức hợp tác, gắn kết giữa doanh 

nghiệp và cơ sở đào tạo để nâng cao khả 

năng có việc làm cho người lao động sau 

khi được đào tạo. Phát triển mạnh các cơ 

sở dạy nghề tại doanh nghiệp để đào tạo 

nghề cho doanh nghiệp và cho xã hội; 

khuyến khích phát triển dạy nghề tại dây 

chuyền sản xuất của doanh nghiệp.Tăng 

cường vai trò đại diện của doanh nghiệp 

trong quá trình xây dựng chính sách, chiến 

lược, kế hoạch và triển khai hoạt động dạy 

nghề.  

- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác dạy 

nghề, huy động các nguồn lực trong xã hội 

và cộng đồng quốc tế cho phát triển dạy 

nghề. Tạo sự bình đẳng giữa CSDN công 

lập và CSDN ngoài công lập trong dạy 

nghề (đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ 

quản lý; đặt hàng đào tạo…). 

- 

đối với người dạy nghề, người học nghề, 

người lao động qua đào tạo nghề (tiền 

lương, vinh danh…), chính sách đối với 

doanh nghiệp tham gia dạy nghề,… tạo 

động lực cho việc dạy và học nghề; có 

chính sách hỗ trợ phù hợp đối với cả người 

học và cơ sở dạy nghề, trong đó có c

xuấ , gia đình nghèo. 

Xây dựng chính sách thu hút đầu tư nước 

ngoài trong lĩnh vực đào tạo nghề. Có cơ 

chế tạo sự kết  nối giữa hệ thống đào tạo 

với người sử dụng lao động. Tăng cường 

vai trò của cộng đồng, của các đoàn thể, 

đặc biệt là các hội nghề nghiệp trong việc 

giám sát chất lượng dạy nghề. Hình thành 

Hội đồng quốc gia về dạy nghề, trong đó 

thành viên là các đại diện của các cơ quan 

Nhà nước, các nhà khoa học, doanh 

nghiệp, đại diện người lao động và các đối 

tác xã hội khác. 

- Đảm bảo nguồn lực phát triển dạy 

nghề, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong 

đầu tư cho phát triển dạy nghề. Nâng tỷ 

trọng đầu tư cho dạy nghề trong tổng ngân 

sách chi cho giáo dục đào tạo. Huy động 

các nguồn lực trong xã hội cho phát triển 

dạy nghề. Ngân sách Nhà nước tập trung 

đầu tư cho những CSDN trọng điểm, nghề 

trọng điểm (đầu tư đồng bộ), các vùng khó 

khăn, vùng núi, hải đảo, vùng sâu, vùng 

xa; đào tạo nghề cho các đối tượng chính 

sách, nhóm yếu thế trong xã hội và phổ 

cập nghề cho người lao động; từng bước 

giảm sự chênh lệch về mức độ thụ hưởng 

dịch vụ đào tạo nghề giữa các vùng, miền. 



Nghiªn cøu, trao ®æi                    Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 21/Quý IV- 2009 

 

     19  

Thu hút các nguồn lực quốc tế trong đào 

tạo nghề, thông qua các chương trình, dự 

án phát triển dạy nghề; đồng thời huy động 

các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước, người học để phát 

triển dạy nghề. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa 

học về dạy nghề trong toàn hệ thống; 

khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng những 

thành tựu của khoa học giáo dục trong 

công tác dạy nghề nhằm không ngừng phát 

triển triết lý giáo dục
7
 để nâng cao chất 

lượng dạy nghề, tiếp cận được trình độ khu 

vực và thế giới. Tăng cường hợp tác quốc 

tế về dạy nghề, mở rộng trao đổi và học 

tập kinh nghiệm của các nước phát triển về 

các hoạt động dạy nghề. Khuyến khích các 

trường trong nước hợp tác với các trường 

đào tạo nghề của các nước phát triển về 

trao đổi chương trình đào tạo, trao đổi giáo 

viên, chuyên gia đào tạo; chuyển giao công 

nghệ, phương pháp giảng dạy. Tích cực 

tham gia các hoạt động quốc tế về dạy 

nghề. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
7
 Phát triển triết lý giáo dục, được hiểu là phát 

triển đào tạo nhân lực kỹ thuật thực hành song 

song với hệ thống đào tạo hàn lâm; đào tạo 

nghề gắn với sử dụng lao động, gắn với thị 

trường lao động; đầu tư cho dạy nghề phải 

hiện đại, đồng bộ phù hợp với công nghệ trong 

sản xuất. 

Tài liệu tham khảo: 

1-Văn kiện của  Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ X của Đảng 

2- Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết T.Ư 2 (khoá VIII) phương 

hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 

2020;  

3- Nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung 

ương Đảng khoá X về tiếp tục xây dựng giai 

cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh 

CNH, HĐH đất nước; 

4-  Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 của Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông 

nghiệp, nông dân và nông thôn; 

5-   Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế- xã 

hội 2011-2020; 

6- Dự thảo Chiến lược phát triển dạy nghề giai 

đoạn 2011-2020 

7-Báo cáo của WB, 2008 

8- Diễn đàn kinh tế thế giới WEF năm 2006 và 

2009. 
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THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HẬU KHỦNG 

HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU: 3 VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
 
                                                                                        PGS.TS.Nguyễn Bá Ngọc 

                                                                             Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

 

 Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và hậu 

quả của nó đã tàn phá những thành quả 

vốn còn mỏng manh của nhân loại đạt 

được trong vài thập kỷ qua, nó làm nặng 

nề hơn những vấn đề xã hội của toàn thế 

giới. Tổ chức Lao động Quốc tế đánh giá, 

số người thất nghiệp trên toàn thế giới 

năm 2009 sẽ tăng khoảng 39-59 triệu 

người so với năm 2007 đưa tổng số người 

thất nghiệp lên khoảng 210- 239 triệu 

người, khoảng 200 triệu lao động nghèo 

có nguy cơ gia nhập hàng ngũ dân số 

nghèo nhất với mức thu nhập dưới 2 

USD/ngày/người, lao động trẻ là nạn nhân 

chính của cơn khủng hoảng này với tỷ lệ 

thất nghiệp thanh niên lên tới 14- 15% 

(gấp đôi so với tỷ lệ thất nghiệp 

chung).Ông Juan Somavia- Tổng Giám 

đốc Tổ chức Lao động Quốc tế đã cảnh 

báo: “Khủng hoảng việc làm thế giới có 

thể kéo dài 6- 8 năm nếu không có hành 

động cụ thể nào”.  

1. Ba thách thức 

Từ khủng hoảng tài chính (2007) đến 

khủng hoảng kinh tế (2008) và hậu quả tất 

yếu là khủng hoảng việc làm (2009) trên 

toàn thế giới đã đặt các nước, đặc biệt là 

các nước đang phát triển, trước ba thách 

thức cơ bản khi bước vào thập kỷ thứ hai 

(2010) của thiên niên kỷ mới: 

- Nguy cơ thất nghiệp tăng vọt; 

- Nguy cơ nghèo đói rộng hơn và sâu hơn; 

- Nguy cơ bất bình đẳng ngày một nghiêm 

trọng hơn. 

Trong bối cảnh đó, Việt Nam không phải 

là một ngoại lệ.  

2. Ba nghịch lý 

Một là, trong khi về cơ bản chúng ta là 

nước nông nghiệp dư thừa lao động (nông 

nghiệp có thể rút bớt lao động mà không 

ảnh hưởng đến sản lượng) nhưng rất nhiều 

doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế 

xuất không tuyển đủ lao động kể cả lao 

động phổ thông, đặc biệt là cho một số vị 

trí trọng yếu ở các ngành công nghiệp và 

dịch vụ. Chúng ta đang ở tình trạng giống 

như ở Trung Quốc: “Thừa lao động nông 

nghiệp, thiếu lao động di chuyển”. 

Hai là, trong khi đa số mọi người có 

việc làm nhưng tiền lương, thu nhập của họ 

bấp bênh và cào bằng ở mức rất thấp, thậm 

chí không đủ sống; ngược lại, thu nhập của 

một số người rất cao, không gắn gì với kết 

quả sản xuất, kinh doanh cũng như hiệu quả 

quản lý. “Mọi người đều có lương nhưng 

không ai sống bằng lương” vẫn là câu 

chuyện đau đầu của những người quản lý. 

Ba là, trong khi tăng trưởng kinh tế 

liên tục cao vào hàng các nước đứng đầu 

trên thế giới thì những người lao động, đặc 

biệt là những người yếu thế trên thị trường 

lao động (người thất nghiệp, người di cư, 

thanh niên, phụ nữ, người nghèo, người 

dân tộc, người tàn tật…) vẫn chịu rất nhiều 

rủi ro, họ là những người đầu tiên hứng 

chịu những tác động tiêu cực từ khủng 

hoảng, không có bảo hiểm việc làm và 

thiếu hệ thống an sinh xã hội hỗ trợ. “Họa 
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vô đơn chí” vẫn tiếp tục giáng vào những 

nhóm người gặp khó khăn nhất.  

Tác động gộp của những nghịch lý bên 

trong cộng với những thách thức từ bên 

ngoài làm cho thị trường lao động Việt 

Nam ở thế: 

- Vừa thiếu linh hoạt và năng lực cạnh 

tranh thấp; 

- Vừa thiếu an sinh và kém bền vững. 

       3.   Ba nguyên nhân  

Thứ nhất, quá trình hình thành và phân bố 

lao động bị tụt hậu so với chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế cả về phát triển kỹ năng, dịch chuyển 

lao động và tái cấu trúc lực lượng lao động 

tương thích với tiến trình đô thị hóa. 

Thứ hai, thị trường lao động chưa thực 

hiện được vai trò là nơi hình thành và điều 

tiết thu nhập chủ yếu. Trong khi sức lao 

động gần như là tài sản duy nhất của người 

nghèo thì: một mặt, thu nhập từ lao động 

rất thấp; mặt khác, phân hóa giàu nghèo 

gia tăng, tiền lương bị “méo mó” không 

phản ánh giá cả của sức lao động trên thị 

trường. Cơ chế đối thoại, thương lượng, 

thỏa thuận về tiền lương bị vô hiệu; vai trò 

và trách nhiệm của chủ thể chính (người 

lao động và đại diện của họ) trong hình 

thành và phân chia tiền lương bị lu mờ.  

Thứ ba, Nhà nước chưa làm tốt chức 

năng lựa chọn và xây dựng mô hình tăng 

trưởng phù hợp, chưa tạo khung pháp lý 

thuận lợi và bình đẳng cho các chủ thể 

hoạt động, chưa hỗ trợ các điều kiện cần 

thiết để thị truờng lao động phát triển, 

chưa quản lý được các nhóm đối tượng và 

những vấn đề mới phát sinh, chưa phản 

ứng kịp thời với những thay đổi, chưa huy 

động và bố trí nguồn lực hợp lý cũng như 

chưa có các chính sách đủ mạnh và kịp 

thời hỗ trợ cho các nhóm yếu thế. 

4. Ba vấn đề 

Sau chấn động của cuộc khủng hoảng 

kinh tế, nhiều nước trên thế giới kể cả 

những nước phát triển, mới giật mình đánh 

giá lại và nhận ra những sai lầm trong 

chính sách, chiến lược và mô hình tăng 

trưởng của mình vì không gắn với tăng 

việc làm, giảm nghèo và bình đẳng xã hội. 

Đối với Việt Nam, ba nhóm giải pháp sau 

đây cần được phân tích và xem xét một 

cách toàn diện: 

Một là, tạo điều kiện và hỗ trợ cho tự 

do dịch chuyển trên thị trường lao động. 

Nhóm giải pháp này cần triển khai theo cả 

ba hướng: 

- Nâng cao vốn con người, phát triển 

kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng thực hành cho 

cả những người tham gia thị trường lao 

động lần đầu và những người muốn 

chuyển đổi nghề nghiệp. Có nâng cao được 

vốn con người thì chúng ta mới thoát ra 

khỏi vòng luẩn quẩn của đói nghèo (thiếu 

kỹ năng - thất nghiệp và thiếu việc làm - 

nghèo đói - bất bình đẳng) do vấp phải 3 

cái bẫy “kỹ năng thấp: công việc tồi, công 

nghệ thấp, lao động thiếu sáng tạo”. 

- Chuyển dịch lao động từ khu vực 

nông nghiệp năng suất thấp sang khu vực 

phi nông nghiệp năng suất cao hơn. Chúng 

ta phải vừa phải đầu tư nâng cao năng suất 

lao động nông nghiệp qua phát triển hệ 

thống cơ sở hạ tầng, xóa bỏ chính sách về 

hạn điền, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và công 

nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, thúc 

đẩy sản xuất hàng hóa nông nghiệp… vừa 

phải chú trọng phát triển công nghiệp chế 

biến sản phẩm nông nghiệp, phát triển 

doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút nhiều lao 
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động, phát triển làng nghề, hỗ trợ doanh 

nghiệp phát triển bền vững và lựa chọn 

đầu tư vào các ngành nghề mũi nhọn mang 

lại lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam. 

- Dịch chuyển lao động nông thôn - đô 

thị theo hướng tự do hơn để đáp ứng các 

yêu cầu của quá trình đô thị hóa nhưng 

kiểm soát và hỗ trợ tốt hơn cho những 

người di cư ra đô thị. Để làm tốt được điều 

này cần xem xét bãi bỏ những hạn chế 

trong chế độ hộ khẩu hiện hành và tạo điều 

kiện tốt cho việc tiếp cận các dịch vụ xã 

hội cơ bản cho người di cư. 

Hai là, thực hiện triệt để cải cách tiền 

lương theo hướng: 

- Xây dựng Luật Tiền lương tối thiểu 

đảm bảo tính đúng, tính đủ mức sống tối 

thiểu cho người lao động và cả người ăn 

theo, không phân biệt giữa các loại hình 

doanh nghiệp. Để tránh vòng xoáy áp lực 

giảm tiền lương thực tế thì cơ chế duy nhất 

có hiệu quả trong hình thành, điều chỉnh và 

thu hẹp khoảng cách phân biệt về giới trong 

đánh giá trả công cần sử dụng là: đối thoại 

xã hội - thương lượng tập thể và thỏa ước 

về tiền lương,  trong đó cần đặc biệt đề cao 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp 

Nhà nước) hình thành quỹ lương và trả 

lương theo cơ chế thị trường gắn với hiệu 

quả sản xuất kinh doanh. Thực hiện 

nghiêm túc tiến trình cổ phần hóa doanh 

nghiệp Nhà nước đã phê duyệt, hạnh toán 

thực tài sản của Nhà nước, bãi bỏ độc 

quyền Nhà nước trong những ngành mà 

khu vực ngoài Nhà nước có thể tham gia 

hiệu quả, bãi bỏ chế độ bảo hộ, bãi bỏ việc 

bổ nhiệm những người không có nghề và 

trình độ quản trị kinh doanh vào các chức 

vụ lãnh đạo doanh nghiệp. 

- Gắn cải cách tiền lương với thúc đẩy 

cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên 

chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ 

máy quản lý Nhà nước thông qua xác định 

rõ tiêu chuẩn, quyền hạn, chức trách, 

nhiệm vụ của từng chức danh trong bộ 

máy Nhà nước. 

Ba là, xây dựng hệ thống bảo hiểm việc 

làm và an sinh xã hội theo hướng: 

- Nâng cao năng lực và kỹ năng quản 

trị thị trường lao động, đánh giá đúng, dự 

báo chính xác tình hình, quản lý được và 

phản ứng kịp thời với những thay đổi trên 

thị trường bằng những chính sách thị 

trường lao động thích hợp. 

- Mở rộng phạm vi bao phủ của hệ 

thống an sinh xã hội và nâng cao hơn các 

mức hỗ trợ cho tạo và tự tạo việc làm, hỗ 

trợ thu nhập trong các trường hợp hứng 

chịu các cú sốc từ bên ngoài. 

- Xây dựng các chương trình hỗ trợ có 

hiệu quả cho các đối tượng yếu thế, đặc 

biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng cho phát 

triển thị trường lao động như mạng lưới cơ 

sở dạy nghề gắn với nhu cầu lao động của 

doanh nghiệp và từng địa phương, thông 

tin thị trường lao động và dịch vụ việc làm, 

tư vấn việc làm và xây dựng quan hệ lao 

động lành mạnh. Hỗ trợ khu vực phi chính 

thức để có thể chuyển dần sang khu vực 

chính thức với việc làm có thu nhập ổn 

định và nâng cao chất lượng việc làm. 

Để đáp ứng nhu cầu quan trọng nhất của 

người dân và quản lý được nền kinh tế 

thực trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc 

tế, Việt Nam cần xây dựng và triển khai 

thực hiện chiến lược việc làm bền vững, 

cải cách thị trường lao động một cách 

toàn diện trên tất cả các phương diện: 

chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách đầu 

tư, thể chế thị trường lao động, vốn con 

người và an sinh xã hội. 
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QUAN HỆ TIỀN LƯƠNG CHUNG, KHU VỰC: 

 THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ 
                                                    

                                                                                  TS. Nguyễn Quang Huề 

                                                                             Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

 

Thực hiện Quyết định số 1556/QĐ-

TTg ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển 

khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính 

sách tiền lương vào năm 2011, Viên Khoa 

học Lao động và Xã hội được Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

giao nghiên cứu xây dựng đề án “Quan hệ 

tiền lương chung, quan hệ tiền lương trong 

các khu vực”. Bài viết này nhằm giới thiệu 

một số kết quả nghiên cứu đến với bạn đọc 

để tham khảo.   

1. Các thuật ngữ sử dụng trong 

nghiên cứu 

1.1. Mức lương cơ bản: Mức lương cơ 

bản trong quan hệ tiền lương hiện hành 

được xác định bằng mức lương tối thiểu 

nhân với hệ số tiền lương (theo hệ thống 

thang, bảng lương hiện hành). 

1.2. Mức lương tối thiểu: Điều 56 Bộ 

Luật lao động quy định: "Mức lương tối 

thiểu được ấn định theo giá sinh hoạt, đảm 

bảo cho người lao động làm công việc giản 

đơn nhất trong điều kiện lao động bình 

thường bù đắp sức lao động giản đơn và 

một phần tích lũy tái sản xuất sức lao động 

mở rộng và được dùng làm căn cứ để tính 

các mức lương cho các loại lao động khác".  

1.3. Hệ số lương thấp nhất của toàn bộ 

hệ thống tiền lương hiện nay là hệ số 1,00 

(bậc 1) của nhân viên thừa hành, phục vụ. 

Đối với từng khu vực, hệ số lương thấp 

nhất là hệ số lương bậc 1 của ngạch chức 

danh thấp nhất trong khu vực . Hệ số 

lương thấp nhất của một ngạch chức danh 

là hệ số lương khởi điểm (bậc 1) của ngạch 

chức danh đó.  

1.4. Hệ số  lương trung bình 

-  Các quan điểm về hệ số lương trung bình: 

+ Hệ số lương trung bình là hệ số 

lương ứng với chức danh có tần số người 

lao động được hưởng nhiều nhất. Nói cách 

khác, đây chính là hệ số lương phổ biến, 

có nhiều người hưởng hệ số lương này 

trong toàn bộ hệ thống tiền lương hay đối 

với từng khu vực. 

+ Hệ số lương trung bình là hệ số 

lương bình quân của toàn bộ những người 

hưởng lương trong hệ thống tiền lương 

hoặc trong từng khu vực. 

+ Hệ số lương trung bình được xác 

định cho chức danh, công việc có độ phức 

tạp lao động trung bình của các hệ thống 

tiền lương hay trong từng khu vực, trong 

điều kiện lao động bình thường. 

+ Đề án quan hệ tiền lương năm 1993: 

Hệ số lương trung bình là hệ số lương trả 

cho người lao động có trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ trung bình, trong điều kiện 

lao động bình thường. 

+ Đề án quan hệ tiền lương năm 2004: 

Hệ số tiền lương trung bình là hệ số lương 

ứng với mức độ phức tạp lao động trung 

bình trong xã hội hay trong từng khu vực. 

Đó chính là hệ số lương trả cho chức danh, 

công việc có độ phức tạp lao động trung 

bình của cả hệ thống lương trong điều kiện 

lao động bình thường. Đối tượng hưởng hệ 

số lương này là người tốt nghiệp đại học 
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và đã hết thời gian tập sự (chuyên viên bậc 

1, ngạch chuyên viên).  

- Quan điểm hệ số trung bình trong 

nghiên cứu này (2011): 

Qua 4 lần cải cách chính sách tiền 

lương, hệ số lương trung bình được xác 

định cho chức danh mà đối tượng thực hiện 

chức danh này là người tốt nghiệp đại học 

và đã hết thời gian tập sự. Chức danh này 

được coi là chức danh gốc (trục “so sánh”) 

để cân đối, điều chỉnh hệ số phức tạp lao 

động, hệ số lương cho các chức danh khác 

trong cả hệ thống thang, bảng lương.  

Nghiên cứu này chọn chức danh 

chuyên viên bậc 1, ngạch chuyên viên, khu 

vực hành chính để xác định hệ số lương 

trung bình. 

1.5. Hệ số lương cao nhất (bội số tiền 

lương) được xác định bằng tỷ số giữa mức 

lương cao nhất trong toàn hệ thống tiền 

lương hoặc trong từng khu vực, trong từng 

ngạch lương với mức lương thấp nhất của hệ 

thống tiền lương hoặc khu vực, ngạch lương.  

Hệ số lương cao nhất của hệ thống tiền 

lương hiện hành là 13,0 chức danh hưởng 

hệ số này là Chủ tịch nước, Tổng bí thư 

đảng. Trong khu vực hành chính, hệ số tiền 

lương cao nhất là 10,0 chức danh hưởng hệ 

số này là chuyên gia cao cấp bậc 3... 

1.6. Quan hệ tiền lương: Là sự so sánh 

giữa các mức lương cơ bản của các ngạch 

chức danh trong toàn bộ hệ thống tiền lương 

hoặc trong từng khu vực. Nó được xác định 

bằng tỷ số giữa mức lương của ngạch chức 

danh có mức lương cao hơn hoặc cao nhất so 

với ngạch chức danh có mức lương thấp hơn 

hoặc thấp nhất trong hệ thống tiền lương 

hoặc trong từng khu vực. 
 

2. Thực trạng quan hệ tiền lương theo hệ thống thang lương, bảng lương trong chế độ 

tiền lương hiện hành (ban hành năm 2004) 
TT Khu vực Thấp nhất Trung bình Cao nhất 
1 Quan hệ chung 

- Hệ số       (lần) 
- Mức lương (đ) 
- Chức danh 

 
1,00 

650.000 
N v. pv. bậc 1 

 
2,34 

1.521.000 
Công chức A1  

 
13,00 

8.450.000 
 Chủ tịch nước 

2  HCNN 
- Hệ số       (lần) 
- Mức lương (đ) 
-  Chức danh 

 
1,00 

650.000 
N v. pv. bậc 1 

 
2,34 

      1.521.000 
Công chức A1 

 
10,00 

6.500.000 
CGCC. bậc 1 

3 Sự nghiệp công 
- Hệ số       (lần) 
- Mức lương (đ) 
-  Chức danh 

 
1,00 

650.000 
N v. pv. bậc 1 

 
2,34 

      1.521.000 
Viên chức A1 

 
8,00 

5.2000 
V/chức A3.1 

4 Bầu cử 
- Hệ số       (lần) 
- Mức lương (đ) 
-  Chức danh 

 
1,75 

1.135.700 
U/V.UBNDxã/Phg 

 
- 
 

 
13,00 

8.450.000 
Chủ tịch nước 

5 SXKD (DNNN) 
- Hệ số       (lần) 
- Mức lương (đ) 
-  Chức danh 

 
1,00 

650.000 
N v. pv. bậc 1 

 
2,34 

      1.521.000 
    CV. bậc 1 

 
9,10 

5.915.000 
CTHĐQT 

6 LL.vũ trang 
- Hệ số       (lần) 
- Mức lương (đ) 
-  Chức danh 

 
2,95 

1.917.500 
QNCNSC  nhóm 2 

 
4,20 

2.730.000 
Thiếu úy 

 
10,40 

6.760.00   
Đại tướng 
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2.1. Những thành tựu đạt được của 

quan hệ tiền lương hiện hành: 

- Quan hệ tiền lương từ 1,00 – 1,90 - 

8,50 (CGCC3) hay 10,00 (chủ tịch nước) 

năm 1993 tăng lên 1,00 - 2,34 - 10,00 

(CGCC3) hay 13,00 (chủ tịch nước) năm 

2004 đã mở rộng hệ số lương trung bình, 

hệ số lương cao nhất (bội số); khắc phục 

một bước tính bình quân trong tiền lương, 

phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của 

đất nước trong giai đoạn vừa qua. 

- Tạo thành khung lương chung để các 

khu vực thiết kế các thang, bảng lương. 

Việc thiết kế thang, bảng lương thống nhất 

bằng hệ số mức lương thể hiện rõ quan hệ 

tiền lương trong từng khu vực và trong 

quan hệ tiền lương chung. 

-  Quan hệ tiền lương của lực lượng vũ 

trang bình quân cao gấp 1,8 lần hành chính, 

sự nghiệp thể hiện rõ quan điểm ưu tiên của 

Đảng, Nhà nước đối với lao động có tính 

chất đặc biệt của khu vực này. 

2.2. Một số tồn tại cơ bản:  

- Chưa thực hiện được quan hệ tiền 

lương theo thiết kế trong đề án cải cách 

tiền lương năm 2004 là 1,00 - 2,80 - 11,00 

(chuyên gia cao cấp bậc cuối cùng). 

 Nghị định 204/ 2004/NĐ-CP và 205/ 

2004/NĐ - CP của Chính phủ mới chỉ áp 

dụng quan hệ 1,00 - 2,34 – 10,00 (chuyên 

gia cao cấp bậc cuối cùng). 

- Hệ số tiền lương trung bình 2,34 (so với 

mức lương tối thiểu) chỉ bằng chế độ tiền 

lương năm 1960 (64 đ/27,3đ) là quá thấp; 

không phản ánh đúng mức độ phức tạp lao 

động của chức danh này, không khuyến 

khích người lao động nâng cao trình độ, 

chất lượng, hiệu quả. Trong thực tế hệ số 

tiền lương trung bình từ 3,54 - 4,48. 

- Mức lương của nhân viên phục vụ 

(bậc 1) bằng 1,00 nhân với mức lương tối 

thiểu là quá thấp, về quan hệ thấp hơn 

chế độ tiền lương năm 1960 (1,21 x 27,3 

đ = 33; lương tối thiểu là 27, 3 đồng; 

lương nhân viên bậc 1 là 33 đồng). Qua 

khảo sát cho thấy không có ai hưởng hệ 

số lương 1,00 so với mức lương tối thiểu, 

trong thực tế hệ số này là 1,5 so với tiền 

lương tối thiểu, do vậy quan hệ tiền 

lương không còn là 1,00 - 2,34 - 13,00     

- Với quan hệ tiền lương hiện hành, tiền 

lương cấp bậc, chức vụ theo thang, bảng 

lương chỉ chiếm khoảng 50% - 60% trong 

tổng thu nhập của người hưởng lương, làm 

cho tiền lương không phản ánh đúng thang 

giá trị lao động, đảo lộn quan hệ tiền lương 

trên thực tế, thang bảng lương chỉ mang 

tính hình thức.  

Bội số tiền lương trên thực tế lớn hơn 

nhiều lần so với thiết kế (chức danh cao 

nhất trong khu vực sản xuất kinh doanh 

phổ biến 50 đến 70 triệu đồng/ tháng, có 

doanh nghiệp trả 130 triệu đồng/tháng). 

- Các thang, bảng lương trong cải cách 

tiền lương năm 2004 ban hành theo hệ số 

tiền lương. Các mức lương tháng của người 

lao động được xác định bằng mức tiền 

lương tối thiểu nhân với hệ số. Cách thiết kế 

như vậy dẫn đến mức tiền lương tối thiểu, 

mức lương của các chức danh trong từng 

khu vực và giữa các khu vực gắn chặt, móc 

xích với nhau không phù hợp với kinh tế thị 

trường, bất lợi khi điều chỉnh tiền lương tối 

thiểu, tiền lương cho cán bộ, công chức... 

Trên thế giới không có một nước nào ban 

hành thang, bảng lương bằng hệ số tiền 

lương mà chỉ ban hành mức lương cho các 

vị trí, chức danh.  

3. Định hướng xây dựng quan hệ tiền 

lương chung, khu vực 

3.1. Mục tiêu: 
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- Đảm bảo quan hệ hợp lý giữa các khu 

vực, tính chất lao động và phù hợp với 

quan hệ thu nhập trong điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội; 

- Đảm bảo quan hệ tiền lương là khung 

lương hợp lý để thiết kế hệ thống thang, 

bảng lương cho các khu vực;  

- Khuyến khích người lao động đạt tới 

trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, 

chuyên gia giỏi. 

3.2. Quan điểm: 

- Lấy quan hệ tiền lương ở khu vực 

Hành chính Nhà nước (trên cơ sở độ 

phức tạp lao động; có tính đến quan hệ 

tiền lương thực tế trên thị trường; chủ 

trương, chính sách tiền lương của nhà 

Nước và cân đối với khả năng chi trả của 

ngân sách) làm quan hệ gốc để làm căn 

cứ cân đối, điều chỉnh quan hệ tiền lương 

ở các khu vực. 

- Xác định quan hệ tiền lương phải trên 

cơ sở phân biệt rõ hệ thống tiền lương của 

từng khu vực: Bầu cử, HCNN, Sự nghiệp, 

LLVT và SXKD, làm cơ sở thay đổi cơ 

chế trả lương; thống nhất trong việc 

thuyên chuyển, sắp xếp cán bộ. 

- Khu vực SXKD và sự nghiệp có thu, 

quan hệ tiền lương phải căn cứ vào quan hệ 

thực tế hình thành trên thị trường lao động 

để đảm bảo tiền lương vừa tính đúng, tính 

đủ chi phí sản xuất, vừa phản ánh quan hệ 

cung - cầu lao động. 

- Kế thừa tính tích cực trong quan hệ tiền 

lương năm 2004, đồng thời mở rộng quan 

hệ tiền lương từ 1,00- 2,34- 8,80 (Chuyên 

gia cao cấp bậc 1) hoặc 13,00 (Chủ tịch 

nước) lên 1,00 - 3,50 - 13, 00 (chuyên gia 

cao cấp bậc 1)   hoặc 20,00 (Chủ tịch nước) 

cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế 

- xã hội thời kỳ 2011 - 2020. 

Qua khảo sát và phân tích cho thấy tiền 

lương theo thang, bảng lương Nhà nước ban 

hành trong các khu vực so với thu nhập thực 

tế của người lao động là rất thấp. Việc nâng 

hệ số tiền lương cao nhất, hệ số tiền lương 

trung bình sẽ nâng tỷ trọng của phần tiền 

lương trong tổng thu nhập, nâng cao ý nghĩa 

của tiền lương theo thang, bảng lương Nhà 

nước ban hành. 

- Thực hiện trả lương đúng cho cán bộ, 

công chức và người lao động là đầu tư cho 

phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực để 

tăng trưởng kinh tế, tăng cường hiệu lực 

quản lý Nhà nước về tiền lương. 

3.3. Kiến nghị  phương án quan hệ tiền 

lương khu vực hành chính 

a) Tiếp cận từ phương pháp xác định độ 

phức tạp lao động 

 Phương pháp xác định độ phức tạp 

lao động trong cải cách tiền lương lần này 

kế thừa các phương pháp trong cải cách 

tiền lương năm 2004. Đó là phương pháp 

phân tích từng yếu tố liên quan độ phức tạp 

lao động từ thấp nhất đến cao nhất. Đánh 

giá, đo lường các yếu tố này bằng cách 

lượng hoá chúng theo phương pháp cho 

điểm. Kết quả điểm của các yếu tố phản 

ánh độ phức tạp lao động từ đó xác định 

quan hệ tiền lương. 

- Hệ số: 1,00 xác định cho chức danh 

nhân viên phục vụ bậc 1 và tương ứng mức 

lương thấp nhất áp dụng cho khu vực 

hưởng lương từ ngân sách (bằng 1,35 lần 

so với mức lương tối thiểu; năm 1960: 1,21 

lần so với lương tối thiểu). 

- Hệ số: 3,50 xác định cho chức danh 

chuyên viên bậc 1 (người tốt nghiệp đại 

học đã qua tập sự ). 

- Hệ số: 13,00 xác định cho chức danh 

chuyên gia cao cấp bậc 1(người có trình độ 

chuyên môn cao nhất).  
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- Hệ số: 15,00 xác định cho chức danh 

chuyên gia cao cấp bậc 3 (người có trình 

độ chuyên môn, thâm niên cao nhất cao 

nhất ngạch chuyên gia cao cấp). 

Trên cơ sở các chức danh được chọn, 

bằng phương pháp đánh giá độ phức tạp 

lao động và kế thừa kết quả nghiên cứu 

năm 2004, kiến nghị: 

 Đề xuất phương án quan hệ tiền lương 

khu vực hành chính như sau: 

Thấp nhất 

1,00 

Trung bình 

3,50 

Cao nhất 

15,00  

 Giải thích: 

- Thiết kế quan hệ tiền lương khu vực 

hành chính Nhà nước để xác định quan 

hệ tiền lương chung, quan hệ tiền lương 

của các khu vực khác. 

- So với phương án cải cách tiền lương 

năm 2004 thì quan hệ tiền lương theo độ 

phức tạp lao động này đã được mở rộng từ 

8,80 (CGCC bậc 1) lên 13,00 (CGCC bậc 

1) tăng 47,7 %. Việc xác định quan hệ tiền 

lương đến chức danh chuyên gia cao cấp 

bậc 1 là hợp lý vì: 

+ Thể hiện và lượng hoá được trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất của người 

lao động. Trên cơ sở đó xây dựng các bậc 

lương theo thâm niên cho các ngạch chức 

danh công chức, viên chức, đảm bảo ổn định 

chế độ tiền lương công chức. 

+ Hệ số tiền lương của chuyên gia cao cấp 

bậc 3 (bậc cuối) thiết kế theo thâm niên, 

không cùng tiêu chí để phản ánh độ phức tạp 

lao động và được xác định là 15, 00 

- Hệ số lương trung bình 3,50 tăng so với 

hệ số trung bình năm 2004 (2,34) là 49,5 

%, phù hợp với thực tế hiện nay. 

 

b) Tiếp cận từ quan hệ thu nhập thực tế.  

T

T 

Khu vực Thấp nhất Trung bình Cao nhất 

1 Hành chính Nhà nước
8
,
9
,
10

 1,00 3,45 15,50 

2  Sự nghiệp công
11

 1,00 3,54 16,64 

3 Hành chính sự  nghiệp
12

 1,00 4,08 18,30 

4 Doanh nghiệp Nhà nước
13

 1,00 4,48 23,57 

                                         
8
 Theo kết quả thí điểm thực hiện cải cách hành chính ở 50 tỉnh, thành phố năm 2004 của Bộ Nội Vụ: Bình 

quân thu nhập của công chức ra trường sau khi hết thời gian tập sự tăng 44,82%, chức danh cao nhất tăng 

172,5% so với tiền lương cơ bản. 
9
 Theo báo cáo thực trạng tổ chức, biên chế và tiền lương năm 2005 của Bộ Khoa học CN-MT: Bình quân 

thu nhập của các chức danh trung bình tăng 58,11%; hệ thống tiền lươg trong khu vực hành chính mới đạt 

63% so với thu nhập thực tế. 
10

 Kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà nước “Quan hệ phân phối tiền lương trong nền kinh tế thị trường định 

hướng XHCN” chỉ ra: mức lương hiện nay trong khu vực hành chính mới chỉ đáp ứng 70% so với mức lương 

cần thiết của người lao động. 
11

 Theo kết quả tính toán từ nguồn số liệu của viên chức thuộc ngành LĐ-TB-XH 
12

 Tính toán từ kết quả điều tra mức sống dân cư 
13

 Nguồn số liệu khảo sát của Phòng nghiên cứu Quan hệ lao động – Viện KHLĐ&XH: Thấp nhất áp dụng 

cho nhân viên phục vụ bậc 1, Trung bình áp dụng cho những người tốt nghiệp đại học đã hết thời gian tập sự 

và tối đa áp dụng cho chức danh có hệ số cáo nhất như Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc,… 
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- Theo kết quả nghiên cứu của các 

Bộ Nội vụ, Khoa học Công nghệ, Lao 

động – Thương binh và Xã hội từ  2004 

đến 2008 tiền lương cấp bậc, chức vụ của 

công chức hành chính chiếm từ 50% đến 

60% tổng thu nhập. 

Như vậy, nếu lấy chức danh cao nhất 

của khu vực hành chính là chuyên gia cao 

cấp bậc 1 (hệ số lương là 8,80), chức danh 

chuyên viên bậc 1 là 2,34 và chức danh 

thấp nhất là nhân viên phục vụ (hệ số 

lương là 1,00) thì quan hệ thu nhập thực tế 

của các chức danh này là 1,00 –  3,90 - 

22,00. Tuy nhiên quan hệ thu nhập này 

còn bao hàm cả các yếu tố thu nhập khác, 

nếu loại bỏ các yếu tố này thì quan hệ trên 

sẽ thấp hơn (1,00- 3,80 - 18,00). 

- Quan hệ thu nhập thực tế: 

Thấp nhất 

1,00 

Trung bình 

3, 80 

Cao nhất 

18,00  

c. Nhận xét từ 2 cách tiếp cận trên cho thấy: 

- Hệ số tối đa 13,0 áp dụng cho chuyên 

gia cao cấp bậc 1 theo cách tiếp cận từ độ 

phức tạp lao động so với hệ số tiền lương 

hiện tại 8,8 tăng 47,7 %.  

- Hệ số lương trung bình 3,5 tăng so 

với hệ số trung bình năm 2004 (2,34) là 

49,5 %, phù hợp với thực tế hiện nay. 

- Nếu áp dụng quan hệ tiền lương theo 

cách tiếp cận từ quan hệ tiền lương thực tế 

1,00 - 3,80 - 18,00 thì hệ số 3,8 tăng so với 

hệ số tiền lương hiện tại là 62,4% (3,8/2,34). 

Mức tăng đó quá cao khó khả thi. 

Do vậy việc lựa chọn phương án tiếp 

cận từ độ phức tạp lao động là hợp lý, khả 

thi nhất. Phương án này đảm bảo tiền 

lương đáp ứng 87% thu nhập thực tế, đồng 

thời khả năng chi trả của ngân sách có thể 

chấp nhận được. 

Trên cơ sở quan hệ tiền lương được xác 

định từ độ phức tạp lao động, quan hệ tiền 

lương chung và quan hệ tiền lương trong 

các khu vực cũng được xác định theo cách 

tiếp cận này. 

d. Đề xuất phương án quan hệ tiền 

lương khu vực HCNN:  1,00 – 3,50 – 15,00 

- Hệ số: 1,00 áp dụng cho nhân viên phục vụ 

bậc 1; 

- Hệ số: 3,50 áp dụng cho chuyên viên bậc 1; 

- Hệ số: 13,00 áp dụng cho chuyên gia cao 

cấp bậc 1; 

- Hệ số: 15,00 áp dụng cho chuyên gia cao 

cấp bậc 3. 

3.4.  Đề xuất quan hệ tiền lương chung:   

1,00 - 3,50 - 20,00 

- Hệ số: 1,00 áp dụng cho nhân viên phục 

vụ bậc 1; mức lương bậc 1 của chức danh 

này cao hơn  mức lương tối thiểu 1,35 lần.  

- Hệ số:  3,50 áp dụng cho chuyên viên bậc 

1 (người tốt nghiệp đại học đã qua tập sự ). 

- Hệ số:  20,00 áp dụng đối với chức 

danh Chủ tịch nước. 

3.5.   Đề xuất quan hệ tiền lương khu 

vực sự nghiệp: 

- Đối với sự nghiệp có thu, tự trang trải 

tiền lương hoặc được Nhà nước hỗ trợ một 

phần, phần còn lại phải lấy từ các nguồn thu 

để chi trả, thì quan hệ tiền lương có tính đến 

yếu tố thị trường và Nhà nước có cơ chế tiền 

lương để đảm bảo trả lương đúng với giá trị 

lao động; khu vực nay vận dụng hệ thống 

lương khu vực hành chính Nhà nước và áp 
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dụng cơ chế như doanh nghiệp Nhà nước 

hiện nay. 

- Quan hệ tiền lương trong khu vực sự 

nghiệp thuần tuý hưởng lương từ ngân 

sách Nhà nước được áp dụng như khu 

vực hành chính Nhà nước (nêu trên). Nhà 

nước có chính sách thưởng đối với lao 

động có trình độ cao, chuyên gia giỏi. 

- Chức danh thấp nhất, trung bình được 

xác định như khu vực hành chính. 

- Chức danh cao nhất được xác định 

cho viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) 

bậc cuối cùng 

- Căn cứ vào yếu tố điều kiện lao động 

trên mức bình thường và chính sách phát 

triển ngành (y tế, giáo dục...) của Nhà 

nước áp dụng hệ số điều chỉnh theo 

ngành, không thấp hơn hiện nay do 

Chính phủ quy định. Hệ số điều chỉnh 

ngành là phần mềm, không tính để đóng 

và hưởng BHXH. 

3.6. Đề xuất quan hệ tiền lương khu vực 

bầu cử: 

Các chức danh bầu cứ của Nhà nước: 

áp dụng như quan hệ tiền lương khu vực 

hành chính Nhà nước để đảm bảo tính 

thống nhất về tiền lương trong hệ thống 

chính trị. 

- Chức danh thấp nhất khu vực bầu cử 

là Uỷ viên UBND xã/phường, xác định 

ngang với trình độ của khu vực hành 

chính Nhà nước. 

- Chức danh cao nhất là Bộ trưởng và 

tương đương được xác định ngang chức 

danh chuyên gia cao cấp bậc 3 có hệ số 

tiền lương là 15,0. 

- Các chức danh từ Phó Thủ tướng 

Chính phủ, Đại tướng và tương đương trở 

lên được tách ra để xây dựng các mức 

lương riêng, cao nhất là Chủ tịch nước, 

Tổng bí thư có hệ số 20,00. 

3.7. Đề xuất quan hệ tiền lương khu vực 

lực lượng vũ trang: 

- Chức danh thấp nhất là Thiếu uý, hệ 

số tiền lương là 6,00 

- Chức danh cao nhất là Thượng tướng 

(bằng Bộ trưởng) có hệ số tiền lương là 

15,00. 

3.8.  Đề xuất quan hệ tiền lương khu 

vực sản xuất kinh doanh: 

- Chức danh thấp nhất là lao động có 

trình độ thấp nhất, làm công việc giản 

đơn, trong điều kiện lao động bình 

thường; chức danh cao nhất là Giám đốc 

doanh nghiệp (Tổng giám đốc Tập đoàn). 

- Quan hệ tiền lương: 1,00 - 3,50 - 

13,65   

4, Tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở khung quan hệ tiền lương 

chung và khung quan hệ tiền lương các khu 

vực, tiến hành thiết kế thang, bảng lương cụ 

thể cho từng khu vực (bầu cử, hành chính 

Nhà nước, sự nghiệp, LLVT, SXKD). 

Thang lương, bảng lương thiết kế, ban 

hành không theo hệ số tiền lương mà ban 

hành theo mức lương. 

 Căn cứ vào mức lương tối thiểu, mức 

lương thấp nhất và mức lương trung bình, 

cao nhất để tính nguồn và có cơ chế tạo 

nguồn để đảm bảo khả năng ngân sách 

Nhà nước có thể đáp ứng yêu cầu cải 

cách tiền lương./. 
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THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM 

XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN  

 
TS. Phạm Trường Giang  

 Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội 

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một bộ 

phận quan trọng của chính sách an sinh xã 

hội của mọi quốc gia nhằm bảo đảm về thu 

nhập cho người lao động trong những 

trường hợp bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao 

động và bệnh nghề nghiệp, hưu trí, chết… 

Từ đó góp phần ổn định đời sống không 

chỉ cho bản thân người lao động, gia đình 

họ mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã 

hội. Trong phạm vi bài viết này chủ yếu 

tập trung đánh giá thực trạng hoạt động 

BHXH giai đoạn 2007-2009, trên cơ sở đó 

định hướng phát triển BHXH trong thời 

gian tới. 

1. Thực trạng hoạt động BHXH giai 

đoạn 2007-2009 

BHXH ở Việt Nam được tổ chức thành 

một hệ thống độc lập bắt đầu từ năm 1995. 

Qua gần 15 năm hoạt động, hệ thống 

BHXH đã có rất nhiều đóng góp cho xã 

hội. Kết quả này thể hiện qua sự mở rộng 

diện bao phủ của hệ thống BHXH, sự lớn 

mạnh của quỹ BHXH đã góp phần làm đa 

dạng nguồn vốn đầu tư trong xã hội, đã thể 

hiện được vai trò của BHXH đối với toàn 

bộ nền kinh tế - xã hội. 

Về mặt chính sách, việc ra đời Luật 

BHXH cùng với các văn bản dưới Luật có 

những điểm mới liên quan đến chính sách 

BHXH so với thời điểm trước khi Luật 

BHXH có hiệu lực (01/01/2007) bao gồm: 

- Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 

trong giai đoạn này tiếp tục được mở rộng 

hơn so với giai đoạn trước 2007. Cụ thể: 

đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có 

thêm hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân 

và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân 

phục vụ có thời hạn.  

- Quy định quỹ BHXH được hạch toán 

theo các quỹ thành phần: Quỹ ốm đau và 

thai sản, quỹ tai nạ lao động – bệnh nghề 

nghiệp (TNLĐ-BNN), quỹ hưu trí và tử 

tuất, quỹ BHXH tự nguyện và quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp. 

Quy định mức đóng cho quỹ ốm đau, 

thai sản và TNLĐ-BNN từ người sử dụng 

lao động là 4% tổng quỹ lương đóng 

BHXH (Điều lệ ban hành kèm theo Nghị 

định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính 

phủ quy định là 5%), trong đó quỹ ốm đau 

và thai sản là 3%, quỹ TNLĐ-BNN là 1%; 

quỹ hưu trí và tử tuất là 16% tổng quỹ 

lương đóng BHXH (Điều lệ ban hành kèm 

theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 

của Chính phủ quy định là 15%) và từ năm 

2010 trở đi tăng dần mức đóng BHXH vào 

quỹ hưu trí, tử tuất để đến năm 2014 là 

22%, trong đó người lao động đóng 8%, 

người sử dụng lao động đóng 14% (đối 

tượng là hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân 

dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân 

dân phục vụ có thời hạn thì đóng BHXH 

vào quỹ TNLĐ-BNN, quỹ hưu trí, tử tuất 

và do người sử dụng lao động đóng trên 

mức lương tối thiểu chung). Riêng BHXH 

tự nguyện thì người tham gia đóng toàn bộ 

BHXH.  
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Để trả kịp thời chế độ ốm đau, thai sản 

cho người lao động, Luật BHXH quy định 

trách nhiệm của người sử dụng lao động 

hàng tháng giữ lại 2% để trả cho người lao 

động đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, 

thai sản và thực hiện quyết toán hàng quý 

với tổ chức BHXH.  

Mức tiền lương, tiền công tháng đóng 

BHXH thấp nhất bằng mức lương tối thiểu 

chung và cao nhất bằng 20 tháng lương tối 

thiểu chung. 

- Quy định các hành vi nghiêm cấm: 

Không đóng BHXH theo quy định; gian 

lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện 

BHXH; sử dụng quỹ BHXH sai mục đích; 

gây phiền hà, trở ngại, làm thiệt hại đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 

động, người sử dụng lao động; báo cáo sai 

sự thật, cung cấp thông tin, số liệu không 

đúng về BHXH. 

- Quy định cụ thể các hành vi vi phạm 

pháp luật BHXH đó là: Không đóng 

BHXH, đóng không đúng thời gian quy 

định, đóng không đúng mức quy định, đóng 

không đủ số người thuộc diện tham gia 

BHXH; cố tình gây khó khăn hoặc cản trở 

việc hưởng các chế độ BHXH của người 

lao động, không cấp sổ BHXH hoặc không 

trả sổ BHXH cho người lao động theo quy 

định; sử dụng tiền đóng và quỹ BHXH 

không đúng quy định; báo cáo sai sự thật, 

cung cấp thông tin, số liệu không đúng về 

tiền đóng và quỹ BHXH; gian lận; giả mạo 

hồ sơ, cấp giấy chứng nhận, giám định sai. 

Quy định về xử lý vi phạm đối với cơ 

quan, tổ chức có hành vi vi phạm tuỳ theo 

tính chất mức độ vi phạm bị xử phạt vi 

phạm hành chính, nếu gây thiệt hại phải 

bồi thường theo quy định; cá nhân có vi 

phạm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị 

xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật 

hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây 

thiệt hại phải bồi thường theo quy định; 

người sử dụng lao động vi phạm về đóng 

BHXH từ 30 ngày trở lên ngoài việc phải 

đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử 

lý theo quy định của pháp luật, còn phải 

đóng số tiền lãi của số tiền chưa đóng, chậm 

đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư 

từ quỹ BHXH trong năm. Nếu người sử 

dụng lao động không thực hiện thì theo yêu 

cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ 

chức tín dụng khác, kho bạc Nhà nước có 

trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi 

của người sử dụng lao động để nộp số tiền 

chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi. 

- Quy định về thủ tục thực hiện BHXH 

như: Sổ bảo hiểm xã hội, hồ sơ tham gia 

BHXH, hồ sơ và thời hạn cấp sổ BHXH, 

hồ sơ và thời hạn giải quyết cụ thể đối với 

từng loại chế độ BHXH. 

- Quy định về giải quyết khiếu nại 

BHXH: Luật BHXH đã quy định về thẩm 

quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại 

BHXH. 

Để tổ chức thực hiện chính sách BHXH 

liên quan đến công tác thu BHXH, Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết 

định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/06/2007 

về quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc. 

Tiếp đó, ngày 21/02/2008 Tổng giám đốc 

BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 

số 1333/QĐ-BHXH về việc Sửa đổi bổ 

sung một số điểm tại Quyết định số 

902/QĐ-BHXH ngày 26/06/2007 về quản 

lý thu BHXH, BHYT bắt buộc. Quyết định 

số 3339/QĐ-BHXH ngày 16/5/2008 ban 

hành mẫu và số sổ BHXH. Quyết định số 

3636/QĐ-BHXH ngày 16/6/2008 ban hành 
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quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH. 

Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 

13/05/2009 ban hành quy định cấp, quản lý 

và sử dụng sổ BHXH. 

Có thể nói việc ban hành những văn 

bản trên như là việc xây dựng một kênh 

truyền tải chính sách thu BHXH. Nếu kênh 

truyền tải này thực sự phù hợp với điều 

kiện khách quan và xu thế phát triển thì đã 

góp phần quan trọng đưa chính sách thu 

vào thực tiễn cũng như nâng cao hiệu quả, 

hiệu lực của chính sách BHXH.  

Thứ nhất, mở rộng đối tượng tham gia 

bảo hiểm xã hội. 

Năm 2007 đối tượng tham gia BHXH 

bắt buộc là 8,172 triệu người, tăng 21,1% 

so với năm 2006,  chủ yếu tăng trong khu 

vực kinh tế ngoài quốc doanh, đầu tư nước 

ngoài, hợp tác xã và đối tượng là chiến sỹ, 

hạ sỹ quan quân đội.  

Năm 2008 đối tượng tham gia BHXH 

bắt buộc là 8,539 triệu người, tăng 5% so 

với năm 2007, chủ yếu tăng trong khu vực 

kinh tế ngoài quốc doanh, đầu tư nước 

ngoài, hợp tác xã, lao động có thời hạn ở 

nước ngoài. 

Năm 2009 dự kiến đối tượng tham gia 

BHXH bắt buộc khoảng 8,947 triệu người 

(tăng hơn 400.000 người so với năm 

2008), đối tượng tham gia BHXH tự 

nguyện năm 2009 ước có khoảng 47.000 

người tham gia (kể cả số BHXH nông dân 

Nghệ An chuyển sang). 

Thứ hai, việc tổ chức thực hiện thu 

BHXH 

Để tổ chức thực hiện chính sách thu 

BHXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban 

hành Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 

26/06/2007 của Tổng giám đốc BHXH 

Việt Nam về quản lý thu BHXH, BHYT 

bắt buộc; Quyết định số 1333/QĐ-BHXH 

ngày 21/02/2008 Sửa đổi bổ sung một số 

điểm tại quyết định số 902/QĐ-BHXH 

ngày 26/06/2007.  

Cùng với số lao động tham gia BHXH 

tăng lên, số thu BHXH cũng không ngừng 

tăng lên qua từng năm. Số thu BHXH bắt 

buộc năm 2007 đạt 23.824 nghìn tỷ đồng, 

tăng 10,7% so với năm 2006 và tăng 5,1% 

so với chỉ tiêu giao dự toán thu BHXH 

năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 

2008 số thu BHXH đạt 30.821 tỷ đồng 

(trong đó có 10,8 tỷ đồng thu BHXH tự 

nguyện); dự kiến năm 2009 số thu BHXH 

là gần 36.800 tỷ đồng (trong đó có 69,5 tỷ 

đồng thu BHXH tự nguyện, 1.508,7 tỷ 

đồng thu bảo hiểm thất nghiệp. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, 

trong quá trình tổ chức thực hiện thu 

BHXH vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất 

định thể hiện qua số nợ đóng BHXH còn 

khá lớn. 

- Năm 2007, số nợ BHXH là 1.734 tỷ 

đồng, chiếm 7,7% tổng số phải thu theo chỉ 

tiêu được giao. 

- Năm 2008, số nợ BHXH là 2.286,2 tỷ 

đồng, chiếm 6,9% tổng số phải thu theo chỉ 

tiêu được giao. Trong đó: 

+ Nợ trên 1 năm là 437 tỷ đồng chiếm 

tỷ lệ 19%; 

+ Nợ từ 3 tháng đến dưới 1 năm là 

529,1 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 23%; 

+ Nợ dưới 3 tháng là 1.320,1 tỷ đồng 

chiếm 58% 

- Năm 2009, số nợ BHXH ước 2.961,5 

tỷ đồng, bằng 7,4% số phải thu BHXH 



Nghiªn cøu, trao ®æi                    Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 21/Quý IV- 2009 

 

     33  

+ Nợ trên 1 năm là 546,1 tỷ đồng 

chiếm tỷ lệ 18,5%; 

+ Nợ từ 3 tháng đến dưới 1 năm là 

650,4 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 22%; 

+ Nợ dưới 3 tháng là 1.765 tỷ đồng 

chiếm 59,5% 

Thứ ba, công tác thanh tra, kiểm tra 

Trong năm 2007, Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các 

Bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam tổ chức thanh tra tại 18 địa phương 

với 170 đơn vị và 3 ngành về việc thực hiện 

pháp luật lao động trong đó có thực hiện 

chính sách BHXH. Riêng quý 4/2007, tổ 

chức 4 cuộc thanh tra chuyên ngành về 

BHXH, đồng thời chỉ đạo các Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội địa phương thực 

hiện việc thanh tra, kiểm tra để có được 

những đánh giá và kiến nghị đầy đủ hơn về 

tình hình thực hiện Luật BHXH. Theo 

thống kế chưa đầy đủ, trong năm 2007 tại 

các địa phương đã tiến hành thanh tra, kiểm 

tra trên 1.400 đơn vị, trong đó Thành phố 

Hồ Chí Minh 115 đơn vị, Bình Dương 235 

đơn vị, Vĩnh Phúc 132 đơn vị.... 

Trong năm 2008, Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã phối hợp với 

các Bộ, ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra 

tại 46 địa phương với 443 đơn vị, 3 ngành 

và 5 Tổng công ty về thực hiện pháp luật 

lao động trong đó có thực hiện chính sách 

BHXH; tiến hành thanh tra việc thực hiện 

Luật BHXH tại cơ quan BHXH 4 tỉnh, 

thành phố; đồng thời chỉ đạo các Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội phối hợp 

thường xuyên với các ban ngành liên quan 

thực hiện việc thanh tra, kiểm tra tình hình 

thực hiện pháp luật lao động và chính sách 

BHXH của các doanh nghiệp trên địa bàn. 

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tổng số 

các đơn vị được thanh tra, kiểm tra là 

6.900 doanh nghiệp. 

2. Định hướng phát triển BHXH 

trong thời gian tới 

- BHXH hoạt động theo nguyên tắc lấy 

số đông bù số ít, nghĩa là phải có số đông 

người tham gia đóng BHXH để trợ giúp số 

ít người không may bị rủi ro ốm đau, tai 

nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, thất 

nghiệp... Đây chính là sự đoàn kết tương 

trợ cộng đồng mang tính nhân văn sâu sắc, 

đồng thời là sự điều tiết về tài chính bảo 

đảm cho xã hội an sinh. 

- Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, 

nước ta cũng cần thiết phải mở rộng các 

chế độ BHXH để đảm bảo quyền lợi về 

BHXH cho người lao động và hoà nhập 

với quốc tế. Song việc lựa chọn, mở rộng 

chế độ BHXH phải tuỳ thuộc vào nhu cầu 

và khả năng phát triển kinh tế xã hội chung 

của đất nước.  

- Các nguồn đóng BHXH phải đủ để 

đảm bảo thực hiện các chế độ trợ cấp cho 

những người tham gia BHXH và bảo đảm 

cân đối quỹ, đồng thời phải phù hợp với 

tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất 

nước từng thời kỳ. 

- Nghiên cứu mô hình quỹ hưu trí bổ 

sung nhằm hướng tới mục tiêu đa dạng hóa 

chế độ BHXH, đảm bảo ngày càng nâng 

cao đời sống của người lao động nghỉ hưu; 

- Nghiên cứu giới thiệu mô hình tài 

khoản cá nhân tượng trưng nhằm mục đích 

chuẩn bị áp dụng vào thời điểm thích hợp. 
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MỞ RỘNG ĐỘ BAO PHỦ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN: 

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 
 

Ths. Lưu Quang Tuấn 

Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

 

1. Giới thiệu 

Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) được 

Quốc hội thông qua năm 2006, trong đó 

BHXH tự nguyện có hiệu lực từ 1/1/2008 

đã mở ra môi trường rộng mở hơn, tạo cơ 

hội cho khoảng 30 triệu lao động không 

thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc có cơ 

hội tham gia BHXH tự nguyện để có 

lương hưu khi về già, tránh nguy cơ rơi 

vào nghèo đói. Trong thực tế, BHXH tự 

nguyện chính thức được cơ quan BHXH 

Việt Nam triển khai từ giữa năm 2008. 

Đến thời điểm hiện nay, số đối tượng tham 

gia BHXH tự nguyện đạt gần 50 ngàn 

người. Tuy nhiên, trong số này thì trên 40 

ngàn người là chuyển từ BHXH nông dân 

Nghệ An sang
14

. Trong số đối tượng còn 

lại thì 80% là những người trước đây đã 

từng tham gia BHXH bắt buộc nhưng 

chưa đủ điều kiện về thời gian tham gia 

nên họ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 

để được hưởng lương hưu khi đến tuổi 

nghỉ hưu. Như vậy, sau gần 2 năm thực 

hiện BHXH tự nguyện thì số đối tượng 

tham gia lần đầu thực ra không lớn. Thực 

tế này đặt ra một loạt các câu hỏi như: vì 

sao chỉ có số ít người dân tham gia BHXH 

tự nguyện? chính sách BHXH tự nguyện 

có hấp dẫn người dân tham gia không? Có 

cần điều chỉnh gì với chính sách BHXH tự 

nguyện để nâng cao độ bao phủ, góp phần 

                                         
14

 Chương trình BHXH nông dân Nghệ An được 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai từ năm 

1998. 

đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội (ASXH) 

trong dài hạn? 

Bài viết này trước hết tóm lược những 

đặc điểm chính của chính sách BHXH tự 

nguyện hiện hành. Sau đó, phân tích 

những điểm mạnh và yếu của chính sách. 

Cuối cùng, gợi mở một số điều chỉnh 

chính sách để nâng cao độ bao phủ của 

BHXH tự nguyện vì mục tiêu ASXH. 

2. Đặc điểm chính của chính sách 

BHXH tự nguyện hiện hành 

- Đối tượng không thuộc diện tham gia 

BHXH bắt buộc có quyền tham gia BHXH 

tự nguyện. Việc tham gia hay không tham 

gia BHXH tự nguyện là do đối tượng tự 

quyết định. 

- BHXH tự nguyện chỉ có 2 chế độ là 

hưu trí và tử tuất. 

- Mức thu nhập làm căn cứ tính phí 

đóng BHXH hàng tháng thấp nhất bằng 

mức tiền lương tối thiểu theo qui định tại 

thời điểm tham gia; mức cao nhất bằng 20 

lần mức tiền lương tối thiểu tại thời điểm 

tham gia. 

- Mức phí tối thiểu đóng BHXH tự 

nguyện là 16% mức lương tối thiểu. Từ 

năm 2010, cứ hai năm một lần, tỷ lệ này 

lại tăng thêm 2%, cho đến khi đạt mức 

22%. 

- Khi đến tuổi nghỉ hưu, đối tượng tham 

gia sẽ được nhận lương hưu hàng tháng nếu 

đã có tối thiểu 20 năm đóng bảo hiểm. Để 
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tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được 

hưởng lương hưu khi về già, đối tượng 

tham gia khi đến tuổi 60 đối với nam và 55 

đối với nữ mà đã có thời gian đóng BHXH 

trên 15 năm thì được đóng tiếp cho đến khi 

đủ 20 năm tham gia BHXH. 

- Mức lương hưu hằng tháng được tính 

bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng 

đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng 

BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng 

BHXH thì được tính thêm 2% đối với nam 

và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. 

Thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH 

được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI) để tính mức bình quân thu nhập 

tháng đóng BHXH tại thời điểm nghỉ hưu. 

- BHXH tự nguyện không áp dụng 

mức lương hưu thấp nhất bằng với mức 

tiền lương tối thiểu như BHXH bắt buộc. 

- Trong thời gian được hưởng lương 

hưu hàng tháng thì đối tượng cũng được 

hưởng bảo hiểm y tế do quỹ BHXH tự 

nguyện chi trả. 

- Đối tượng tham gia BHXH tự 

nguyện khi đến tuổi về hưu mà không đủ 

20 năm đóng BHXH tự nguyện thì được 

nhận trợ cấp một lần. Mức hưởng BHXH 

một lần được tính theo số năm đã đóng 

BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng 

mức bình quân thu nhập tháng đóng 

BHXH. Thu nhập làm căn cứ đóng BHXH 

được điều chỉnh theo CPI của năm trước 

đó để tính mức trả trợ cấp một lần. 

Trên cơ sở những qui định chính sách 

trên đây, một số nội dung cần được phân 

tích dựa trên những bằng chứng khoa học 

và thực tiễn để làm cơ sở khuyến nghị 

chính sách. 

 

3. Phân tích chính sách 

3.1. Quy định mức phí đóng hàng tháng 

thấp nhất bằng 16% mức tiền lương tối 

thiểu chung 

Có phải việc qui định mức phí đóng 

BHXH tự nguyện như hiện nay được cho 

là cao so với mức sống của một bộ phận 

dân cư và vì vậy mà hạn chế khả năng 

tham gia của bộ phận dân cư này do không 

đủ khả năng tài chính để tham gia? 

Cần khẳng định rằng việc qui định 

mức phí đóng BHXH tự nguyện như hiện 

nay là để đảm bảo mức lương hưu đủ sống 

cho đối tượng tham gia khi nghỉ hưu
15

. 

Nếu để mức đóng phí cho người dân tự 

quyết định thì đa số đối tượng có thể sẽ 

đóng phí ở mức thấp và kết quả là mức 

lương hưu sau này của họ sẽ không đảm 

tính an sinh. Trường hợp của chương trình 

BHXH nông dân Nghệ An là một minh 

chứng cho nhận định này. 

BHXH nông dân Nghệ An được thành 

lập và triển khai từ năm 1998 với qui định 

mức phí đóng tối thiểu là 10 ngàn 

đồng/tháng thì tính đến năm 2007, có 

75.134 người tham gia nhưng mức đóng 

bình quân chỉ là 25,8 ngàn 

đồng/người/tháng và chỉ có 5% số đối 

tượng có mức đóng từ 72 ngàn đồng/tháng 

trở lên là mức phí tương ứng với 16% mức 

tiền lương tối thiểu năm 2007
16

. 

                                         
15

 Năm 2007, tiền lương tối thiểu theo qui định là 

450 ngàn đồng. Giả định rằng tiền lương tối thiểu 

không thay đổi thì mức lương hưu thấp nhất của 

đối tượng có 20 năm tham gia BHXH tự nguyện là 

55% * 450 ngàn = 247 ngàn đồng, không thấp hơn 

chuẩn nghèo. 
16

 Nguồn từ Cơ quan BHXH nông dân Nghệ An, 

tháng 10/2007. 
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Bảng 1. Thành viên tham gia BHXH nông dân Nghệ An phân theo nhóm tuổi và mức đóng 

trung bình 

Tuổi Số người 

% trên tổng 

số thành 

viên 

Mức đóng 

trung bình 

(đ/tháng) 

Tỷ lệ đóng từ 

72.000đ/tháng 

trở lên 

15 - 19 tuổi 133 0,2 22.737 4,5 

20 - 24 tuổi 1.545 2,1 22.144 4,5 

25 - 29 tuổi 4.550 6,1 22.070 3,2 

30 - 34 tuổi 10.353 13,8 21.656 3,0 

35 - 39 tuổi 15.513 20,6 22.180 3,1 

40 - 44 tuổi 17.838 23,7 23.167 3,3 

45 - 49 tuổi 16.033 21,3 27.165 4,9 

50 - 54 tuổi 7.239 9,6 38.691 11,4 

55 - 64 tuổi 1.930 2,6 55.360 26,5 

Tổng số 75.134 100,0 25.843 4,9 

Nguồn: BHXH Nông dân Nghệ An 2007 

Số liệu điều tra hộ gia đình tham gia 

BHXH nông dân Nghệ An cũng cho thấy tỷ 

lệ cao hộ gia đình có đủ năng lực tài chính 

tham gia BHXH tự nguyện với mức phí 

đóng theo qui định. Sử dụng “ngưỡng tiết 

kiệm bình quân 86.400 đồng/tháng” để đo 

lường khả năng tham gia BHXH tự nguyện 

của hộ gia đình, số liệu cho thấy 65% số hộ 

trong mẫu có khả năng tiết kiệm ở mức này 

trở lên. Điều này cũng có nghĩa là đơn 

thuần về tài chính thì 65% số hộ có khả 

năng đóng phí BHXH tự nguyện ở mức tối 

thiểu 86.400 đồng/tháng. Đặc biệt, tỷ lệ hộ 

có khả năng đóng phí BHXH tự nguyện ở 

mức tối thiểu theo quy định của Luật 

BHXH giữa các nhóm chi tiêu khá đồng 

đều, dao động từ 61% - 68,1%. 

 

-  

Đơn vị: Phần trăm 

 Thu-chi > 86.400 đ Thu-chi ≤ 86.400 đ 

Q1 67,2 32,8 

Q2 68,1 31,9 

Q3 62,8 37,2 

Q4 65,6 34,4 

Q5 61,0 39,0 

Chung 65,0 35,0 

540.000 đồng áp 

dụng từ 1/1/2008. Q1 là nhóm 20% hộ gia đình có mức chi tiêu thấp nhất, … Q5 là nhóm 

20% hộ gia đình có mức chi tiêu cao nhất. 

Nguồn: Điều tra hộ gia đình tham gia BHXH nông dân Nghệ An năm 2007. 
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Như vậy, qui định mức phí BHXH như 

hiện hành không hẳn là nhân tố chính dẫn 

đến độ bao phủ thấp của BHXH tự nguyện. 

Vấn đề là các qui định khác của chính sách 

có đủ hấp dẫn, có tạo môi trường để người 

dân có cơ hội tham gia hay không? 

3.2. Qui định thời gian tham gia BHXH 

tự nguyện tối thiểu từ 20 năm trở lên thì 

được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng 

Các chế độ bảo hiểm hưu trí tuổi già 

luôn qui định đối tượng tham gia bảo hiểm 

phải có một thời gian đóng phí bảo hiểm 

nhất định thì mới có quyền hưởng lương 

hưu. Qui định này nhằm đảm bảo giá trị tồn 

tích của quĩ hưu trí đủ lớn để tránh sự mất 

cân đối về tài chính giữa giá trị hiện tại của 

các khoản đóng phí bảo hiểm với mức trợ 

cấp hưu trí mà người đó được hưởng. 

Tuy nhiên, điều này cũng làm giảm sự 

tham gia của những lao động cao tuổi có 

nguyện vọng và đủ khả năng tài chính để 

tham gia BHXH nhưng không còn đủ thời 

gian đóng BHXH để được hưởng lương 

hưu hàng tháng bởi nếu tham gia thì họ sẽ 

chỉ được thanh toán bảo hiểm một lần mà 

mức hưởng một lần lại thấp. Mức hưởng 

BHXH một lần được tính theo số năm đã 

đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 

tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng 

BHXH
17

. Trong khi đó, mỗi năm tham gia 

BHXH thì số tiền đóng của đối tượng đã 

là: 16% * mức bình quân thu nhập tháng 

đóng BHXH * 12 tháng = 1,92 tháng mức 

bình quân thu nhập tháng đóng BHXH 

(chưa tính lãi từ đầu tư tiền nhàn rỗi). Khi 

mức phí đóng BHXH tăng lên 22% mức 

thu nhập tháng đóng BHXH vào vài năm 

                                         
17

 Điều 74 của Luật BHXH. 

tới đây thì mức chênh lệch còn lớn hơn 

nhiều. 

Qui định thời gian tham gia BHXH tự 

nguyện tối thiểu từ 20 năm trở lên thì được 

hưởng chế độ hưu trí hàng tháng cũng có 

nghĩa là nam giới từ 46 tuổi và nữ giới từ 

41 tuổi trở lên có nhiều khả năng không 

tham gia bởi không thể có đủ 20 năm tham 

gia đóng BHXH. Số liệu điều tra mức sống 

hộ gia đình 2006 cho thấy trong tổng số 

trên 28 triệu người từ 15-65 tuổi đối với 

nam và từ 15-60 tuổi đối với nữ mà việc 

làm chính của họ không phải là làm công 

hưởng lương thì nam tuổi từ 46-65 và nữ 

tuổi từ 41-60 chiếm 42,2%. Như vậy, trên 

12 triệu lao động này sẽ không có cơ hội 

tham gia BHXH. 

Quy định này cũng làm giảm tính hấp 

dẫn đối với người nghèo và cận nghèo bởi 

khi mức sống của họ khá hơn thì có thể khi 

đó họ đã trên 40 tuổi đối với nữ và trên 45 

tuổi đối với nam. 

Tóm lại, với qui định chặt về thời gian 

20 năm tham gia BHXH mới được hưởng 

lương hàng tháng khi đến tuổi nghỉ hưu 

làm cho một tỷ lệ đáng kể người lao động 

không có cơ hội tham gia BHXH tự 

nguyện. Kết quả là BHXH tự nguyện khó 

gia tăng được độ bao phủ và như vậy thì 

trong dài hạn cũng chỉ có số ít người già là 

có lương hưu. 

3.3. Qui định mức lương hưu cao nhất 

bằng 75% mức bình quân thu nhập 

tháng đóng BHXH đối với nam giới có 

thời gian đóng BHXH 30 năm và nữ giới 

có thời gian đóng BHXH 25 năm 

Với mức đóng bình quân tháng là 

16%-22% mức bình quân thu nhập tháng 

đóng BHXH và với thời gian hưởng lương 
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hưu bình quân của đối tượng nghỉ hưu (nữ 

sau 55 và nam sau 60 tuổi) dài khoảng 22 

năm
18

 thì việc qui định mức lương hưu cao 

nhất bằng 75% mức bình quân thu nhập 

tháng đóng BHXH đối với nam có 30 năm 

đóng BHXH và nữ có 25 năm đóng BHXH 

là tương đối cao. Qui định này khuyến 

khích đối tượng tham gia vào hệ thống. 

Tuy nhiên, kể từ năm thứ 31 trở đi đối 

với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ 

tham gia đóng BHXH thì chỉ được hưởng 

trợ cấp một lần với mức trợ cấp cho mỗi 

năm tham gia bằng 0,5 tháng mức bình 

quân thu nhập tháng đóng BHXH
19

. Qui 

định này rõ ràng không khuyến khích đối 

tượng tham gia hệ thống lâu hơn 30 năm 

đối với nam và 25 năm đối với nữ bởi chỉ 

với mức đóng hằng tháng bằng 16% mức 

thu nhập tháng đóng BHXH thì mỗi năm 

đối tượng đã đóng một khoản tiền tương 

ứng bằng 1,92 lần mức thu nhập tháng đóng 

BHXH (chưa tính số lãi từ đầu tư), trong 

khi lại chỉ được hưởng 0,5 tháng mức bình 

quân thu nhập tháng đóng BHXH. 

Do mức hưởng lợi cao nhất đối với đối 

tượng tham gia BHXH là có 30 năm đóng 

BHXH đối với nam và 25 năm đóng 

BHXH đối với nữ nên đối tượng tham gia 

có thể hoặc là trì hoãn tham gia vào hệ 

thống khi còn trẻ (dưới 35 tuổi đối với nam 

và 30 tuổi đối với nữ) hoặc là sẽ dừng 

không tham gia BHXH khi đã có đủ thời 

gian tham gia để được hưởng 75% mức 

bình quân thu nhập tháng đóng BHXH dù 

chưa đến tuổi nghỉ hưu. Điều này cũng làm 

giảm khả năng gia tăng độ bao phủ của 

BHXH tự nguyện. 

                                         
18

 Theo bảng sống của Tổng Điều tra Dân số và 

Nhà ở 1999. 
19

 Khoản 2, Điều 72 của Luật BHXH. 

Từ những phân tích chính sách ở trên, 

bài viết này đề xuất một số khuyến nghị 

chính sách dưới đây. 

4. Khuyến nghị chính sách 

4.1. Hỗ trợ đối tượng có thu nhập thấp 

tham gia BHXH tự nguyện 

Đối tượng có thu nhập thấp khi còn sức 

lao động thì nguy cơ rơi vào cảnh đói 

nghèo khi về già là rất lớn. Như vậy, sẽ 

làm tăng gánh nặng đối với Ngân sách Nhà 

nước để thực hiện các chính sách xã hội 

(XH) trong đó có chi trợ cấp XH hàng 

tháng và bảo hiểm (BH) y tế miễn phí. 

Bảng sống năm 1999 cho thấy nam giới 

65 tuổi và nữ giới 60 tuổi bình quân có thể 

sống được thêm 17 năm nữa, trong đó nam 

sống thêm được 14,6 năm và nữ sống thêm 

được 19,4 năm
20

. Thực tế này có nghĩa là 

Ngân sách Nhà nước cần đảm bảo cuộc 

sống cho những đối tượng già nhưng nghèo 

này do họ không có nguồn thu nhập. Theo 

Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ 

thì người cao tuổi không có nguồn thu nhập 

thuộc hộ gia đình nghèo được hưởng trợ 

cấp hàng tháng là 120 ngàn đồng và được 

hưởng BH y tế miễn phí. 

Dự kiến từ năm 2010, mức lương hưu 

XH sẽ tăng lên 180 ngàn đồng và tiền 

lương tối thiểu sẽ là 730 ngàn đồng. Giả 

định rằng mức trợ cấp 180 ngàn 

đồng/tháng và tiền lương tối thiểu 730 

ngàn đồng/tháng không thay đổi thì bình 

quân Ngân sách Nhà nước chi cho một đối 

tượng bảo trợ này sẽ là: 180 ngàn * 12 

tháng * 17 năm cho trợ cấp hàng tháng và 

                                         
20

 Do mức sống được cải thiện, chăm sóc y tế ngày 

càng hiện đại hơn và kiến thức chăm sóc sức khỏe, 

phòng bệnh của người dân ngày càng được cải thiện 

nên tuổi thọ của người dân hiện nay có thể cao hơn 

cao hơn và tiếp tục gia tăng trong tương lai. 
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4,5% * 730 ngàn * 17 năm cho BH y tế 

miễn phí. Như vậy, tổng số tiền mà Ngân 

sách Nhà nước cần chi cho một đối tượng 

này là: 36.720 ngàn đồng trợ cấp hàng 

tháng + 558 ngàn BH y tế miễn phí = 

37.278 ngàn đồng. 

Nếu đối tượng trên có lương hưu từ 

BHXH thì Ngân sách Nhà nước sẽ không 

phải chi khoản tiền trên và mức sống của 

đối tượng này cũng được đảm bảo hơn do 

mức lương hưu tối thiểu là: 55% * 730 

ngàn = 401 ngàn đồng/tháng và đối tượng 

này còn có bảo hiểm y tế do quỹ BHXH tự 

nguyện chi trả. 

Vậy, Nhà nước nên hỗ trợ mức phí 

là bao nhiêu cho người lao động có thu 

nhập thấp tham gia BHXH tự nguyện? câu 

trả lời là sự hỗ trợ sẽ khả thi nếu mức hỗ 

trợ này của Nhà nước không vượt quá số 

tiền 37.278 ngàn đồng/người mà Nhà nước 

sẽ phải chi như đã tính ở trên. 

Số liệu điều tra mức sống hộ gia đình 

2006 của Tổng cục Thống kê cho thấy 

chênh lệch giữa mức thu nhập bình 

quân/người/tháng so với chi tiêu bình 

quân/người tháng của các hộ gia đình năm 

2006 là khá lớn giữa các nhóm ngũ phân vị 

chi tiêu. Hình 1 cho thấy mức chênh lệch 

này của nhóm 20% chi tiêu thấp nhất (Q1) 

chỉ là 43 ngàn đồng vào năm 2006. Như 

vậy, người lao động thuộc nhóm Q1 không 

đủ khả năng tham gia BHXH vì qui định 

mức phí BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 

22% * 730 ngàn đồng = 99 ngàn đồng là 

cao so với năng lực tài chính của họ. 

 

Hình 1. Chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu bình quân đầu người phân theo ngũ phân vị 

chi tiêu hộ gia đình 
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Nguồn: Tính từ số liệu VHLSS 2006 của GSO 
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Nếu phần thiếu này được Nhà nước hỗ 

trợ thì mức hỗ trợ sẽ là: 22% * 450 ngàn – 

43 ngàn = 56 ngàn đồng hay tương đương 

56,6% mức phí tối thiểu tham gia BHXH 

tự nguyện. Như vậy, nếu Nhà nước hỗ trợ 

phần chênh lệch này cho người lao động 

thuộc nhóm Q1 tham gia BHXH tự nguyện 

trong cả 20 năm thì mức hỗ trợ vẫn thấp 

hơn nhiều so với trường hợp Nhà nước 

phải chi lương hưu xã hội và bảo hiểm y tế 

cho họ trong tương lai. 

 

Bảng 3. So sánh chi phí bình quân của NSNN cho một người cao tuổi và lao động có thu 

nhập thấp tham gia BHXH tự nguyện 

Chi cho người cao tuổi (trợ cấp hàng 

tháng và BH y tế trong 17 năm, MW = 

730 ngàn đồng) 

Hỗ trợ phí cho lao động có thu nhập thấp 

tham gia BHXH tự nguyện (56,6% MW trong 

20 năm, tỷ lệ phí đóng = 22% MW, MW = 

730 ngàn đồng) 

180 ngàn * 12 tháng * 17 năm cho lương 

hưu XH + 4,5% * 730 ngàn * 17 năm cho 

BH y tế tế miễn phí = 37.278 ngàn đồng.  

56,6% * 22% * 730 ngàn * 12 tháng * 20 năm 

= 21.816 ngàn đồng. 

 

Trong thực tế thực hiện, dù có chính 

sách hỗ trợ của Nhà nước thì cũng không 

phải 100% người lao động thuộc nhóm chi 

tiêu thấp nhất Q1 (gần 8,7 triệu người) sẽ 

tham gia mà chỉ một số trong số họ tham 

gia mà thôi. Mặc dù vậy, giả định rằng 

100% đối tượng có thu nhập thấp sẽ tham 

gia thì số tiền tối đa trong 1 năm mà 

NSNN cần chi để hỗ trợ phí tham gia 

BHXH tự nguyện sẽ là 56,6% * 22% * 730 

ngàn đồng * 12 tháng * 8,7 triệu người = 

9.490 tỷ đồng, hay tương đương với 

khoảng 0,5% GDP năm 2010
21

. 

Tóm lại, bằng việc hỗ trợ một phần phí 

tham gia BHXH tự nguyện cho đối tượng 

có thu nhập thấp, BHXH tự nguyện có cơ 

                                         
21

 Giả định tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 là 

5,2%, lạm phát 7%; tăng trưởng kinh tế năm 2010 

là 6,5%, lạm phát là 7%. 

hội để gia tăng độ bao phủ mà không ảnh 

hưởng nhiều đến chi Ngân sách Nhà nước 

xét trong dài hạn. 

4.2. Hỗ trợ lao động trẻ tham gia BHXH 

tự nguyện 

Do mức sống của người dân còn thấp 

và trình độ hiểu biết của người dân về tầm 

quan trọng của BHXH còn hạn chế nên để 

khuyến khích người lao động sớm tham 

gia BHXH tự nguyện, giảm thiểu thời gian 

trì hoãn tham gia hoặc thậm chí là không 

tham gia BHXH, Nhà nước cần hỗ trợ một 

phần phí đóng BHXH cho lao động trẻ 

trong thời kỳ đầu tham gia BHXH tự 

nguyện. 

Số liệu của BHXH nông dân Nghệ An 

cho thấy số lao động dưới 25 tuổi tham gia 

BHXH nông dân Nghệ An chỉ chiếm 2,3% 

tổng số đối tượng tham gia trong khi số 
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liệu điều tra mức sống dân cư 2006 cho 

thấy trong số trên 28 triệu lao động là nông 

dân và người tự tạo việc làm tuổi từ 15-64 

thì có 5,1 triệu người thuộc nhóm tuổi 15-

24, chiếm 18%. Thực tế này cho thấy cần 

có chính sách khuyến khích lao động trẻ 

tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Hình 2. Cơ cấu đối tượng tham gia BHXH 

nông dân Nghệ An theo nhóm tuổi 

(Từ 15-64 tuổi) 

 

 

Hình 3. Cơ cấu nông dân, lao động tự tạo 

việc làm toàn quốc theo nhóm tuổi 

(nam 15-64, nữ 15-59 tuổi) 

40-44 

tuổi: 
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33.5%

30-39 

tuổi: 
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25-29 
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6.1%

15-24 

tuổi: 
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    Nguồn: Cơ quan BHXH Nông dân Nghệ An 

(2007) 

25-29 

tuổi: 
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24.9%
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18.0%

> 45 

tuổi: 

34.1%

 
     Nguồn: VHLSS 2006 

 

Thời gian hỗ trợ một phần phí đóng 

BHXH là 1 năm, 2 năm hay lâu hơn cần 

được nghiên cứu thêm trên cơ sở các bằng 

chứng về mức thu nhập và chi tiêu của 

nhóm lao động trẻ và khả năng ngân sách 

của Nhà nước. Do hạn chế của số liệu hiện 

có, nghiên cứu này không xác định được 

thời gian và mức hỗ trợ nên là bao nhiêu. 

Tóm lại, với chính sách hỗ trợ này, 

ngoài việc sẽ góp phần gia tăng độ bao phủ 

của BHXH tự nguyện thì còn đảm bảo cho 

đối tượng tham gia đáp ứng điều kiện có 

tối thiểu 20 năm tham gia BHXH để được 

hưởng lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu 

bởi nông dân cũng như lao động trong khu 

vực phi kết cấu không hẳn sẽ có đủ khả 

năng để đóng phí BHXH một cách liên tục 

và đều đặn do việc làm và thu nhập của họ 

phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan 

như điều kiện thời tiết, mùa vụ và dịch 

bệnh, v.v. 

4.3. Xây dựng chính sách thích hợp để 

tạo cơ hội cho đối tượng nữ trên 40 tuổi 

và nam trên 45 tuổi tham gia BHXH tự 

nguyện 

Do hệ thống BHXH tự nguyện hiện 

hành được thiết kế theo nguyên lý vận hành 

“tọa thu tọa chi” với mức hưởng được tính 

theo công thức đã xác định trước (Defined 

Benefit) nên rất cần phải qui định có một 

khoảng thời gian tối thiểu tham gia đóng 

BHXH thì mới được hưởng chế độ hưu trí 

hàng tháng để đảm bảo tính bền vững của 

quỹ BHXH. Chính sách BHXH tự nguyện 
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hiện hành qui định khoảng thời gian này là 

20 năm. Vì vậy, như đã phân tích thì có tới 

42,2% số nông dân và người tự tạo việc làm 

ở tuổi từ 15-65 với nam và 15-60 với nữ 

không thể tham gia BHXH tự nguyện do đã 

trên 45 tuổi đối với nam và trên 40 tuổi đối 

với nữ. Đây là một tỷ lệ không nhỏ. Việc có 

chính sách phù hợp để những đối tượng này 

có cơ hội tham gia BHXH tự nguyện sẽ làm 

tăng đáng kể độ bao phủ của chính sách 

BHXH, góp phần đảm bảo mục tiêu ASXH 

cho mọi người dân. 

Để đảm bảo tính an sinh cả về mức 

hưu trí của đối tượng cũng như tính an 

toàn của quỹ BHXH, chính sách BHXH 

đối với nhóm đối tượng này có thể thiết kế 

theo dạng tài khoản cá nhân tương trưng 

(Notional Defined Contribution). Một số 

gợi ý ban đầu như sau: 

- Trên cơ sở độ tuổi bắt đầu tham gia 

BHXH và tuổi nghỉ hưu theo qui định (nam 

65, nữ 60 tuổi), xác định thời gian (số tháng) 

tham gia đóng BHXH của đối tượng; 

- Trên cơ sở dự báo tốc độ tăng chỉ số 

giá sinh hoạt và tốc độ trưởng kinh tế hàng 

năm từ thời điểm đối tượng tham gia 

BHXH tới thời điểm đối tượng nghỉ hưu, 

xác định mức tiền lương tối thiểu tại thời 

điểm đối tượng nghỉ hưu để tính mức 

lương hưu thấp nhất của đối tượng tham 

gia (55% tiền lương tối thiểu tại thời điểm 

đối tượng nghỉ hưu); 

- Trên cơ sở kỳ vọng sống trung bình 

của đối tượng tính từ thời điểm đối tượng 

nghỉ hưu, dự báo tốc độ tăng chỉ số giá 

sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế, mức 

lương hưu mà đối tượng hưởng tại thời 

điểm nghỉ hưu, xác định tổng số lương hưu 

mà đối tượng sẽ hưởng; 

- Trên cơ sở dự tính lãi suất từ đầu tư 

tiền nhàn rỗi tính từ thời điểm đối tượng 

nghỉ hưu và tổng số lương hưu mà đối 

tượng sẽ hưởng, chi phí đóng bảo hiểm y 

tế và chi phí quản lý, xác định số tiền cần 

tích lũy được trong tài khoản tượng trưng 

của đối tượng tại thời điểm nghỉ hưu; 

- Trên cơ sở dự tính lãi suất từ đầu tư 

tiền nhàn rỗi trong những năm đối tượng 

tham gia đóng BHXH, số tiền cần tích lũy 

được trong tài khoản tượng trưng, xác định 

mức phí BHXH hàng tháng thấp nhất mà 

đối tượng cần đóng vào quỹ BHXH. 

Việc có chính sách cho lao động trên 

45 tuổi với nam và trên 40 tuổi với nữ 

tham gia BHXH không chỉ mở rộng được 

độ bao phủ của chính sách BHXH tự 

nguyện do ở độ tuổi này, người lao động 

chú ý nhiều hơn đến cuộc sống khi về già 

và tiềm lực tài chính của những lao động 

này cũng tốt hơn do không còn phải chi 

phí nhiều cho nuôi dạy con cái mà còn là 

bước khởi đầu cho quá trình chuyển đổi 

mô hình BHXH tọa thu tọa chi như hiện 

nay sang mô hình tài khoản cá nhân tượng 

trưng NDC để tiến tới hình thành một hệ 

thống BHXH công bằng, minh bạch và bền 

vững, loại bỏ được những yếu điểm của hệ 

thống BHXH hiện hành, cụ thể: 

- Tính công bằng cho các nhóm đối 

tượng ở các khu vực kinh tế và giữa các 

thế hệ trong tham gia và thụ hưởng chính 

sách BHXH bắt buộc cũng như tự nguyện 

được đảm bảo; 

- Tính bền vững của tài chính quỹ BHXH 

được đảm bảo do mức hưởng được tính dựa 
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trên tổng số tiền đã tích lũy được (phí đóng 

BHXH, lãi từ đầu tư tiền nhàn rỗi, phí mua 

BH y tế và chi phí quản lý) và kỳ vọng sống 

trung bình tính từ tuổi nghỉ hưu của đối 

tượng. Mức lương hưu có thể được điều 

chỉnh trên cơ sở số tiền còn tồn tích trong tài 

khoản tượng trưng của người hưởng; 

- Khuyến khích được đối tượng tham 

gia BHXH với thời gian dài hơn 30 năm 

đối với nam và 25 năm đối với nữ do càng 

tham gia lâu thì mức lương hưu càng cao. 
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GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM: CƠ HỘI, THÁCH THỨC  

VÀ MỘT SỐ Ý TƯỞNG GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

                                                                                          

                                                                                           Ths. Thái Phúc Thành 

                                                                                 Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

 

1. Giảm nghèo ở Việt Nam trong thời 

gian qua 

Xóa đói giảm nghèo đã được Đảng và 

nhà nước Việt Nam quan tâm từ rất sớm.  

Ngay từ ngày thành lập nước (1945), 

trong bối cảnh thiếu lương thực trầm 

trọng trên phạm vi cả nước, đói đã được 

xem là giặc, “diệt giặc đói” trở thành khẩu 

hiệu thi đua trong tăng gia sản xuất.   

Đến thời kỳ Đổi mới và Mở cửa, nền 

kinh tế Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh 

mẽ, nhưng cùng với tăng trưởng là phân 

hóa giàu nghèo có xu hướng ngày càng 

tăng và xóa đói giảm nghèo đã chính thức 

trở thành một chương trình nghị sự quốc 

gia vào những năm cuối của thập niên 90. 

Đánh dấu bằng chương trình mục tiêu 

quốc gia xóa đói giảm nghèo giai đoạn 

1998-2000, sau đó là giai đoạn 2001-

2005, 2006-2010, PRSP, CPRGS, … và 

những cam kết quốc tế về thực hiện mục 

tiêu giảm nghèo. 

Một số kết quả cơ bản về xóa đói 

giảm nghèo: 

Nhờ tác động của tăng trưởng và các 

chương trình giảm nghèo, nghèo đói ở 

Việt Nam dù xem xét theo bất kỳ chuẩn 

nghèo nào cũng đều đã giảm một cách ấn 

tượng. Theo chuẩn nghèo của Ngân hàng 

Thế giới và Tổng cục Thống kế (sử dụng 

trong phân tích mức sống dân cư Việt 

Nam), tỷ lệ nghèo của Việt Nam đã giảm 

từ 37,4% năm 1998 xuống 16% năm 2006 

và khoảng 14% năm 2008 (xem hình 1). 

Theo chuẩn nghèo quốc gia (điều chỉnh 

tăng theo từng giai đoạn), tỷ lệ hộ nghèo 

cả nước đã giảm từ 15,7% năm 1998 

xuống 10% năm 2000 (theo chuẩn nghèo 

98-2000), từ 17,2% năm 2001 xuống dưới 

8% năm 2005 (theo chuẩn nghèo 2001-

05) và từ 20% đầu năm 2006 xuống 

khoảng 10-11 % năm 2009 (theo chuẩn 

nghèo 2006-10). 
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Hình 1. Tỷ lệ nghèo giai đoạn 1993-2008 (theo chuẩn nghèo chung của WB và GSO) 
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Nguồn: Vietnam continuous to achieve the MDGs, Hanoi, 2008 và số liệu 2008 là chưa chính thức 

 

Tình trạng nghèo đã giảm cả ở nông 

thôn và thành thị, đồng bằng và miền núi, 

các nhóm dân tộc thiểu số. 

Tình trạng nghèo lương thực thực 

phẩm (theo chuẩn 2100 Kcalo) gần như đã 

được xóa bỏ ở thành thị - năm 2008, tỷ lệ 

nghèo lương thực thực phẩm đã giảm còn 

khoảng 1% và khoảng 6% ở nông thôn; 

thành tích xóa bỏ tình trạng đói kinh niên 

(theo chuẩn quốc gia) đã được công bố 

trong báo cáo tổng kết thực hiện chương 

trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 1998-

2000.  

Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc việc 

thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ về xóa 

đói giảm nghèo trước thời hạn và là một 

quốc gia điển hình về giảm nghèo trên thế 

giới. 

Chất lượng cuộc sống của người dân 

trên pham vi toàn quốc, đặc biệt là người 

nghèo được cải thiện đáng kể thông qua 

các chỉ số cơ cấu chi tiêu, về tỷ lệ nhập 

học, tỷ lệ tốt nghiệp các cấp, cấp thẻ 

BHYT, khám chữa bệnh, cải thiện nhà ở, 

dạy nghề, tăng cường công trình giao 

thông và các cơ sở hạ tầng thiết yếu 

khác,… 

Thu nhập của nhóm dân cư có thu nhập 

thấp đã tăng lên – phân bố thu nhập dân cư 

đã có những thay đổi đáng kể theo chiều 

hướng tỷ lệ người có mức thu nhập thấp 

giảm xuống. Tình trạng bất bình đẳng 

không bị trầm trọng hóa như nhiều nước 

đang phát triển phải đối mặt - chỉ số GINI 

chi tiêu của Việt Nam chỉ dao động trong 

khoảng 0,35-0,37 trong nhiều năm qua. 

Giảm nghèo, tới thời điểm hiện nay nó 

không chỉ đơn giản là hướng đến mục tiêu 

xóa đói, giảm số hộ, số người hay tỷ lệ hộ 

nghèo, thu nhập thấp mà đã bắt đầu phát 

triển đến các khía cạnh phi tiền tệ là một 

trụ cột đề giải quyết các vấn đề xã hội và 

phát triển bền vững.  

Giảm nghèo nhanh trong những năm 

qua là kết quả của những chủ trương đúng, 

chính sách hiệu quả và là thành quả của 

những nỗ lực của toàn xã hội, đặc biệt là 

của Chính phủ trước hết là thông qua các 
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chính sách đầu tư, tăng trưởng hướng đến 

mục tiêu giảm nghèo và sau đó là các 

chương trình giảm nghèo hay đảm bảo 

công bằng và an sinh xã hội. 

Một số tồn tại, hạn chế trong xóa đói 

giảm nghèo: Nhiều báo báo, nghiên cứu 

đã đề cập đến những hạn chế trong xóa đói 

giảm nghèo những năm qua, có thể tổng 

hợp một số hạn chế liên quan đến thiết kế 

và điều hành như sau: 

Không có thể tách bạch được mức độ 

đóng góp của các chương trình giảm nghèo 

và tăng trưởng trong kết quả giảm nghèo. 

Nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng đã và 

đang đóng vài trò tác động chủ đạo đến 

giảm nghèo. Các chương trình giảm nghèo 

chủ yếu là mang tính hỗ trợ. Bằng chứng 

cụ thể là đoạn 1993-1998, mặc dù không 

có các chương trình giảm nghèo, nhưng 

nghèo đói vẫn giảm mạnh.. Do vậy cần 

phải có những thay đổi hợp lý trong thiết 

kế chương trình hỗ trợ thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo (khác với chương trình thực 

hiện mục tiêu theo cách hiểu thông thường 

như hiện nay).  

Việc đồng thời triển khai thực hiện quá 

nhiều các chương trình, chính sách, dự án 

về giảm nghèo như một vài năm vừa qua 

dễ dẫn đến tình trạng chồng chéo, quản lý 

không hiệu quả, lãng phí nguồn lực, đặc 

biệt ở những nơi thiếu năng lực, nhất là 

năng lực cán bộ. Năm 2008, ngoài 3 

chương trình, chính sách lớn là chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai 

đoạn 2006-2010; chương trình 135giai 

đoạn II, Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP còn 

gần 40 chương trình, chính sách, dự án 

khác liên quan trực tiếp đến các mục tiêu 

giảm nghèo
22

. Điều này đòi hỏi phải có 

những thay đổi hợp lý hơn trong điều hành 

vĩ mô về giảm nghèo. 

Việc thiết kế từng chương trình cũng 

đã bộc lộ những hạn chế. Một số chương 

trình thiếu luận chứng kỹ thuật về quan hệ 

giữa mục tiêu đề ra và các hoạt động, cũng 

như công tác tổ chức hay bố trí ngân sách 

(ví dụ: mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng 

năm của các tỉnh gần như không có mối 

liên hệ kỹ thuật với ngân sách đầu tư) . 

Điều này đòi hỏi phải thay đổi phương 

pháp tiếp cận và nâng cao năng lực thiết kế 

các chương trình, chiến lược. 

Tính gắn kết mục tiêu giảm nghèo với 

các chương trình, chiến lược phát triển 

chung đã được thể hiện, cụ thể như chiến 

lược tăng trưởng và giảm nghèo toàn diện 

–GPRGS. Nhưng triển khai thực tế ở các 

địa phương chưa thực sự rõ ràng, ví dụ như 

lồng ghép giảm nghèo với các chương 

trình phát triển nông nghiệp, phát triển 

nông thôn mới, dạy nghề và tạo việc làm,... 

phối hợp trong triển khai các hợp phần 

khác nhau trong cùng một chương trình 

cũng có nhiều khó khăn, bất cập – ví dụ 

giữa hợp phần khuyến nông với chính sách 

tín dụng trong khuôn khổ chương trình 

MTQG về giảm nghèo;… Điều này đòi hỏi 

phải có những thay đổi hợp lý trong công 

tác điều hành tổ chức thực hiện.  

Hệ thống tổ chức làm công tác giảm 

nghèo đã được quan tâm nhưng thực sự 

chưa được đầu tư, kiện toàn hợp lý, đặc 

biệt ở cấp huyện và xã. Bên cạnh đó là hệ 

thống cơ chế “cứng nhắc”, đặc biệt là cơ 

chế tài chính đã và đang hạn chế tính sáng 

tạo, hiệu quả của các ý tưởng và giải pháp. 

                                         
22

 UNDP, rà soát tổng quan các chương trình dự án 

giảm nghèo ở Việt Nam, Hà Nội, 11/2009 
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Công tác theo dõi, giám sát, đánh giá thực 

hiện các chương trình giảm nghèo thiếu 

tính hệ thống và hiệu quả thấp. Quản lý 

không tốt không chỉ hiệu quả thấp mà còn 

có thể dẫn đến tình trạng tham nhũng (ví 

dụ: tiền hỗ trợ hộ nghèo Tết năm Kỷ Sửu). 

Điều này đòi hỏi có những thay đổi hợp lý 

hơn trong thiết kế hệ thống tổ chức, hệ 

thống theo dõi giám sát. 

Năng lực người nghèo (vốn nhân lực, 

vốn xã hội, tài chính, tài sản,…) thực sự 

còn nhiều hạn chế, khó tham gia vào các 

chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng cao nên 

thu nhập thấp và không ổn định, nên rất dễ 

bị ảnh hưởng từ các cú sốc. Tình trạng tái 

nghèo vẫn khá phổ biến, đặc biệt tập trung 

ở những vùng thiên tai. Mặt khác, năng lực 

thấp dẫn đến tình trạng tham gia vào quá 

trình quyết định của người nghèo nhiều khi 

chỉ mang tính hình thức. Điều này đòi hỏi 

có những thay đổi hợp lý về các tiếp cận 

và phương pháp hỗ trợ hiệu quả. 

Tăng trưởng và phát triển không đều 

và giảm nghèo chưa hiệu quả ở một số nơi 

đang tạo ra bức tranh về tình trạng nghèo 

“co cụm” ngày càng rõ ở một số vùng, đặc 

biệt là những vùng thiếu các nguồn lực và 

điều kiện phát triển (ví dụ: 62 huyện 

nghèo). Điều này đòi hỏi tiếp tục có những 

thay đổi trong cách tiếp cận giảm nghèo 

theo vùng trong điểm, nhóm ưu tiên,… 

Tình trạng rò rỉ trong việc xác định 

chính xác đối tượng của các chương trình 

và tỷ lệ bao phủ chưa cao vẫn chưa được 

cải thiện đáng kể. Một mặt do năng lực và 

trách nhiệm cán bộ ở cơ sở (nhất là cấp xã) 

còn hạn chế. Mặt khác do tính phức tạp 

của các công cụ và phương pháp xác định 

hộ nghèo nhất là khi nghèo vẫn đang phải 

xác định dựa trên thu nhập. Điều này đòi 

hỏi có những thay đổi hợp lý về các tiếp 

cận và phương pháp xác định và quản lý 

đối tượng. 

2. Cơ hội và thách thức đối với giảm 

nghèo giai đoạn 2011-2020: Bước sang 

giai đoạn mới, giảm nghèo ở Việt Nam có 

nhiều cơ hội những cũng phải đối mặt với 

thách thức. 

Những cơ hội quan trọng: 

Sự “trưởng thành” thực sự và những 

bài học kinh nghiệm của chính Việt Nam, 

cùng với những bài học kinh nghiệm lớn 

từ nhiều nước trên thế giới về giảm nghèo 

tiếp tục giúp cho Việt Nam xây dựng mục 

tiêu hợp lý và tìm kiếm những giải pháp 

hiệu quả. 

Mô hình tăng trưởng của Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập, đặc biệt là sau 2 

năm Việt Nam gia nhập WTO vẫn tiếp tục 

thể hiện những ảnh hưởng có lợi đến nhóm 

nghèo ngay cả khi chịu ảnh hưởng của 

khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 

Khả năng tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp 

tục cao và bền vững và Việt Nam sẽ  trở 

thành nước có thu nhập trung bình, quá 

trình đô thị hóa sẽ diễn ra nhanh hơn, hội 

nhập kinh tế quốc tế tiếp tục được đẩy 

mạnh tạo ra nhiều cơ hội việc làm và việc 

làm có thu nhập cao hơn. Mặt khác tăng 

trưởng cao cũng sẽ tạo ra nhiều nguồn lực 

hơn cho giảm nghèo. 

Các chính sách và định hướng đầu tư 

phát triển nông nghiệp, nông thôn sẽ phát 

huy tác dụng một cách mạnh mẽ, tạo ra 

những điều kiện quan trọng để cải thiện 

chất lượng sống, điều kiện sản xuất, thu 

nhập của người dân và sẽ tạo ra những ảnh 

hưởng đặc biệt tích cực đến các mục tiêu 

giảm nghèo.  
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Trong giai đoạn tiếp theo, giảm nghèo 

tiếp tục được đặt trong chương trình nghị 

sự quốc gia, được xác định là một mục tiêu 

trong Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước. Mặt khác giảm nghèo sẽ có 

thể được triển khai trong khuôn khổ một 

Chiến lược An sinh xã hội toàn diện và 

không tách biệt với các chiến lược quan 

trọng như dạy nghề, việc làm,…. Điều đó 

tạo ra những điều kiện mới về pháp lý và 

thực tiễn để thay đổi cách tiếp cận, xử lý 

hiệu quả các vấn đề tồn tại trong giai đoạn 

hiện nay và hướng đến giảm nghèo bằng 

các giải pháp mới phù hợp trong bối cảnh 

mới.  

Những thách thức lớn: 

Nghèo đói ở Việt Nam đã có những 

thay đổi về đặc điểm – không còn dàn trải 

trên diện rộng như nhiều năm trước; nghèo 

đói trở nên trầm trọng hơn đối với các 

nhóm dân tộc thiểu số khi so sánh với nhóm 

Kinh và Hoa; nghèo đô thị sẽ trở nên bức 

xúc hơn về quy mô khi mức độ đô thi hóa 

tăng lên và trầm trọng hơn khi xem xét 

nghèo đói tính đa chiều; nhiều nhóm đối 

tượng mới cần được quan tâm hơn như 

nghèo trẻ em, lao động nghèo di cư, phụ nữ 

nghèo, nông dân mất đất, thất nghiệp,.… 

Yêu cầu thay đổi và xử lý nhiều tồn tại, 

hạn chế về cách tiếp cận, xác định và quản 

lý đối tượng, thiết kế, điều hành và cách 

thức tổ chức thực hiện trong bối cảnh thay 

đổi.  

Sự tụt hậu của người nghèo theo cả 

nghĩa tương đối và tuyệt đối, đặc biệt là về 

năng lực trong bối cảnh phát triển sẽ là 

những cản trở rất lớn đối với người nghèo 

trong việc tham gia một cách chủ động, 

đầy đủ và hiệu quả vào các thị trường, 

trước hết là thị trường lao động và tham 

gia vào các chuỗi giá trị, cũng như tham 

gia các hoạt động tại cộng đồng,…  

Trong một vài năm tới, Việt Nam sẽ 

trở thành một nước có thu nhập trung bình 

và quy cơ giảm các nguồn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) – theo cam kết của các 

nhà tài trợ, riêng năm 2010, nguồn hỗ trợ 

này là hơn 8 tỷ đô la Mỹ, trong đó phần 

lớn sẽ hướng đến thực hiện các mục tiêu 

giảm nghèo. Đó sẽ là thách thức không 

nhỏ về nguồn lực.  

Tác động của tăng trưởng đến giảm 

nghèo (giảm tỷ lệ nghèo) trong giai đoạn tới 

sẽ khó khăn hơn so với giai đoạn trước đây 

và hiện nay do mô hình phân bố thu nhập 

của dân cư đã có những thay đổi. Nếu xem 

xét theo chuẩn nghèo của Ngân hàng thế 

giới và Tổng cục Thống kê những năm 

trước đây một tỷ lệ rất cao hộ nghèo nằm 

ngay dưới chuẩn nghèo nên tác động của 

tăng trưởng dễ dàng “đẩy” thu nhập của 

nhóm nghèo vượt qua chuẩn nghèo. Nhưng 

trong những năm tới tình hình đã thay đổi, 

tỷ lệ hộ nghèo có thu nhập sát với chuẩn 

nghèo đã giảm xuống đáng kể (xem hình 2). 

Nên tác động của tăng trưởng để nhiều hộ 

thoát nghèo sẽ trở nên khó khăn hơn. 

Sau nhiều năm, một tỷ lệ khá cao hộ 

nghèo đã thoát nghèo nhưng nằm ngay trên 

đương nghèo
23

 hay còn gọi là hộ cận 

nghèo (xem hình 2). Thu nhập của nhóm 

này rất dễ bị tác động bởi các cú sốc. Đặc 

biệt khi mà nguy cơ rủi ro ngày càng cao 

trong quá trình hội nhập kinh tế, nguy cơ 

khủng hoảng kinh tế khu vực và toàn cầu, 

hay tính bất thường của thiên tai đang gia 

tăng trong bối cảnh biến đổi khí hậu.  

                                         
23

 Xem xét trên cơ sở chuần nghèo của WB và GSO 
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Hình 2. Phân bố thu nhập 1993-2006 (theo giá 1993) 

 

Nguồn: Nguyễn Thắng, New Economic Context and Poverty Reduction, VIE/02-001  

 

Khoảng ¼ số hộ nghèo (theo điều tra 

VLSS 2002, 2004 và 2006) là có tính kinh 

niên. Như vậy có thể hiểu, tăng trưởng và các 

chương trình giảm nghèo đang có dấu hiệu 

“bất lực” về giảm nghèo đối với nhóm này.  

Cơ cấu kinh tế đã thay đổi một cách 

tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng 

công nghiệp, dịch vụ giảm tỷ trọng nông 

nghiệp. Nhưng chuyển dịch cơ cấu lao 

động chậm và không tương xứng với 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong khi 

người nghèo, hộ nghèo đang tập trung 

chính ở khu vực nông thôn, nông nghiệp 

những khả năng tạo việc làm mới ở khu 

vực này đang và sẽ rất khó khăn. Tình 

trạng năng suất lao động khu vực nông 

nghiệp thấp khó có thể có những thay đổi 

đột phát trong một thời gian ngắn. Đây là 

thách thức khá cơ bản đối với giảm nghèo, 

cải thiện cuộc sống người dân ở khu vực 

nông thôn. 

 

3. Một số ý tưởng về giảm nghèo trong 

giai đoạn 2011-2020: 

Trong giai đoạn tiếp theo, giảm nghèo 

nên được xem xét với nghĩa rộng hơn (so 

với nghèo theo nghĩa thu nhập) là nâng cao 

chất lượng cuộc sống, tạo cơ hội phát triển 

bền vững và giảm bất bình đẳng; từng bước 

tiếp cận và giải quyết nghèo đói đa chiều.  

Chính phủ phải tiếp tục giữ vai trò điều 

phối các hoạt động giảm nghèo trên phạm 

vi quốc gia. Nhất thiết phải thiết kế, điều 

hành và triển khai thực hiện giảm nghèo 

trên cơ sở một chương trình/chiến lược 

giảm nghèo tổng thể. Xử lý một các triệt 

để tình trạng “quá tải”, chồng chéo chương 

trình, chính sách, dự án và không hiệu quả. 

Và nên cân nhắc việc áp dụng phương thức 

quản lý theo kết quả trong giảm nghèo 

trong một viễn cảnh dài hạn. 

Mục tiêu giảm nghèo vẫn phải được 

xem xét là một trong những mục tiêu phát 

triển kinh tế xã hội của đất nước. Mô hình 

tăng trưởng cần tiếp tục hướng đến các mục 
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tiêu giảm nghèo. Đồng thời, giảm nghèo 

cần được xem xét trong một chiến lược An 

sinh xã hội quốc gia (bao gồm các chính 

sách thị trường lao động, hệ thống bảo hiểm 

và trợ giúp xã hội,…). Để đảm bảo chắc 

chắn hai trụ cột quan trọng của phát triển là 

tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội. 

Các giải pháp giảm nghèo, tăng thu 

nhập cần phải hướng đến mục tiêu phát 

triển sinh kế bền vững, gắn hoạt động sinh 

kế của người nghèo với các chuỗi giá trị và 

hỗ trợ để người nghèo tham gia hiệu quả 

các thị trường, trước hết là thị trường lao 

động và hàng hóa, tín dụng. Trong thời 

gian trước mắt phải tạo điều kiện đưa các 

thị trường đến với người nghèo… Đồng 

thời phải từng bước nâng cao năng lực của 

người nghèo, nhất là vốn nhân lực, vốn tài 

chính, vốn xã hội (thông qua dạy nghề, hỗ 

trợ giáo dục, BHYT, tín dụng, thiết lập các 

hiệp hội, liên kết…) để người nghèo tham 

gia một cách chủ động, đầy đủ và hiệu quả 

hơn trong các thị trường. 

Tháo bỏ tất cả các rào cản di chuyển, 

nhập cư trong nước, tạo điều kiện để người 

người dân, trước hết là người lao động tự do 

di chuyển tìm kiếm việc làm và tìm kiếm cơ 

hội cải thiện phúc lợi cho bản thân và gia 

đình. Tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ lao 

động nghèo đi làm việc ở nước ngoài. 

Đầu tư phát triển nông nghiệp, nông 

thôn đặc biệt là đầu tư phát triển khoa học, 

kỹ thuật công nghệ; đặc biệt ưu tiên đầu tư 

nâng cao phúc lợi dân cư nông thôn; tiếp 

tục hỗ trợ các vùng khó khăn các điều kiện 

để phát triển. 

Nhất thiết phải xác định chính xác các 

nhóm đối tượng giảm nghèo, việc này 

chưa thực sự làm tốt trong thời gian trước, 

còn nhầm lẫn đối tượng giảm nghèo với 

trợ giúp xã hội,… Nên cần tách biệt các 

nhóm đối tượng ưu tiên, các nhóm đối 

tượng theo những đặc trưng riêng (như 

nhóm dân tộc, địa lý, thành thị - nông thôn, 

thất nghiệp,…) để có những giải pháp cụ 

thể và hiệu quả. 

Phân cấp đầu tư và quản lý phải được 

thể hiện mạnh hơn và rõ ràng hơn trong 

giảm nghèo giữa các cấp Trung ương và địa 

phương, giữa tỉnh và huyện, cần làm rõ bổn 

phận/trách nhiệm của người nghèo. Bên 

cạnh đó, hệ thống theo dõi, đánh giá phải 

được thực sự chú trọng ngay từ khâu thiết 

kế đến điều hành và tổ chức thực hiện. 

Một số nhóm đối tượng cần được ưu 

tiên là: đồng bào dân tộc thiểu, trẻ em 

nghèo, lao động di cư nghèo, hộ nghèo 

trong khu vực đô thị hóa,… 

Một số khu vực nghèo cần được ưu 

tiên: những vùng, điểm nghèo tập trung 

như các điểm “đen” (về nghèo) trong các 

đô thị, các xã nghèo trong huyện, các 

huyện nghèo trong tỉnh và các tỉnh 

nghèo,… 

Tài liệu tham khảo: 

1. Bộ LĐTBXH, tài liệu hội thảo Định hướng 

chính sách giảm nghèo tương lai của Việt 

Nam, Hà nội, 7/2009 

2. Bộ LĐTBXH, các báo cáo thực hiện 

chương trình giảm nghèo 2000, 2001-2005. 

3. Bộ LĐTBXH-UN Việt Nam, Báo cáo đánh 

giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo, giai đoan 2006-2008 

4. MPI, Vietnam continuous to achieve the 

MDGs, Hanoi, 2008 

5. UNDP, rà soát tổng quan các chương 

trình dự án giảm nghèo ở Việt Nam, Hà 

Nội, 11/2009 

6.  Nguyễn Thắng, Báo cáo chuyên đề: New 

Economic Context and Poverty Reduction, 

VIE 02-001, 2008. 
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THÔNG TIN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 

 

1. Cân đối hài hòa giữa an ninh và linh hoạt 

hướng tới việc làm bền vững ở Việt Nam: 

Nhằm mục tiêu tìm hiểu các nội dung của an 

ninh và linh hoạt ở Việt Nam, các quy định 

luật pháp về bảo hộ việc làm, dịch vụ việc làm, 

đào tạo nghề, bảo hiểm thất nghiệp và đối 

thoại xã hội, hội thảo  dưới sự tài trợ của ILO 

đã được tổ chức ngày 13 tháng 2 năm 2009 tại 

The Press Club – 59A Lý Thái Tổ, Hà Nội. 

Hội thảo đã nhận được đóng góp nhiệt tình của 

các tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước. Hổi 

thảo cũng đã thống nhất một số nội dung, kế 

hoạch hoạt động cũng như chương trình hợp 

tác trong những năm tới.  

2. Đánh giá tác động một số chương trình 

giảm nghèo: Trong khuôn khổ phối hợp giữa 

Viện Khoa học Lao động và Xã hội với Mạng 

lưới Nghiên cứu Chính sách Kinh tế và Nghèo 

đói (PEP), ngày 16 tháng 2 năm 2009 tại Viện 

khoa học Lao động và xã hội đã diễn ra hội 

thảo do dự án VIE tài trợ. Tại hội thảo các diễn 

giả đã trình bày 2 báo cáo nghiên cứu: “Xác 

định đối tượng và tác động của chương trình 

tín dụng vi mô đến giảm nghèo” và nghiên 

cứu “Già hóa. Nghèo và vai trò của hệ thống 

hưu trí xã hội tại Việt Nam”. Các báo cáo đi 

sâu vào nghiên cứu vấn đề xác định đối tượng 

giảm nghèo và tác động của chương trình tín 

dụng vi mô. Những phát hiện cho thấy, xét về 

khía cạnh xác định đối tượng cho vay ưu đãi, 

chương trình chưa thực sự vì mục tiêu giảm 

nghèo. Hội thảo cũng đã cho thấy hệ thống 

hưu trí xã hội có tác động lớn trong việc giảm 

nghèo cho người cao tuổi ở Việt Nam. Hội 

thảo đã thu hút được đông đảo sự góp ý từ các 

vụ viện, các nghiên cứu viên trong viện và 

ngoài viện. 

3. Nghiên cứu tác động của khủng hoảng 

kinh tế thế giới dến lao động – việc làm: 

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa 

Viện Khoa học Lao động và Xã hội và FES 

của Đức, Viện khoa học Lao động và Xã hội 

đã tổ chức hội thảo.  Tại hội thảo đã trình bày 

tình hình khủng hoảng ở Việt Nam và trình 

bày tác động của khủng hoảng đến việc làm. 

Cũng trong hợp tác này, kết quả nghiên cứu đã 

trình bày kết quả tác động của hội nhập tới thị 

trường lao động ở tỉnh Vĩnh Phúc. Hội thảo đã 

thu hút được sự quan tâm của các cơ quan 

quản lý, các nhà nghiên cứu và các nghiên cứu 

viên trong và ngoài nước. 

4.  Đánh giá thực trạng dịch vụ Xã hội đối 

với người lao động và nhóm yếu thế tại Việt 

Nam: Hội thảo được tổ chức ngày 11/3/2009, 

trình bày kinh nghiệm quốc tế và thực trạng 

chính sách Dịch vụ xã hội đối với người lao 

động và nhóm yếu thế 

5. Cải cách tuổi nghỉ hưu cho phụ nữ trong 

bối cảnh hội nhập và phát triển: ngày 3 tháng 

4 năm 2009, Bộ Lao động-Thương binh và Xã 

hội phối hợp với Ngân hàng thế giới đã tổ 

chức hội thảo Hội thảo do Ông Nguyễn Thanh 

Hòa – Thứ trưởng Bộ Lao động-TBXH và 

Ông Martin Rama – Giám đốc điều hành Ngân 

hàng Thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì. Bà 

Phạm Hải Chuyền, Ủy viên trung ương Đảng, 

Phó Ban Kiểm tra Trung ương và Bà Nguyễn 

Thị Thanh Hòa, Ủy viên trung ương Đảng, 

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã 

tham dự và phát biểu tại hội thảo. Hội thảo đã 

thu hút sự quan tâm và tham dự của gần 100 

đại biểu từ các cơ quan hoạch định chính sách, 

cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính 

trị - xã hội, đại diện các doanh nghiệp và một 

số tổ chức quốc tế tại Hà nội. Nhiều cơ quan 

truyền thông như đài truyền hình, thông tấn xã 

Việt nam, các cơ quan báo chí đã tham dự và 

đưa tin về hội thảo. Trong cuộc hội thảo, các 

đại biểu đã đánh giá cao việc Bộ Lao động - 

TBXH đã tổ chức nghiên cứu vấn đề cải cách 

tuổi nghỉ hưu của lao động nữ, cũng như tổ 

chức 2 cuộc hội thảo tại Hà Nội và Thành phố 

Hồ Chí Minh, coi đây là các diễn đàn quan 

trọng để thu nhận các ý kiến đóng góp cho cải 

cách tuổi nghỉ hưu của lao động nữ.  

6. Dự án nâng cao năng lực phân tích chính 

sách tiền lương – Bảo hiểm Xã hội: Trong 

khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Lao 
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động và Xã hội (ILSSA) với World Bank về 

nâng cao năng lực phân tích tiền lương bảo 

hiểm xã hội, Viện Khoa học đã hội thảo lấy ý 

kiến của các cơ quan, tổ chức, các địa phương 

về góp ý cho kết quả dự án, hội thảo đã trình 

bày, xin ý kiến về một số báo cáo như: Phương 

pháp dự báo và mô hình mô phỏng về bảo 

hiểm xã hội ở Việt Nam; Tách dần tiền lương 

tối thiểu ra khỏi hệ thống chinh sách xã hội. 

Hoàn thiện cơ chế trả lương trong khu vực 

công, các nghiên cứu đã được sự đóng góp 

nhiệt tình của các tư vấn độc lập trong nước và 

quốc tế, các nhà hoạch định chính sách ở 

Trung ương và địa phương. 

7. Bản đồ nghèo (A + B): Trong khuôn khổ 

hợp tác giữa Viện Khoa học Lao động và Xã 

hội (ILSSA) với World Bank . Hội thảo được tổ 

chức tại Viện khoa học Lao động và xã hội, các 

diễn giả đã trình bày phương pháp xác định hộ 

nghèo và phương pháp vẽ bản đồ nghèo của 

Việt Nam, hội thảo đã thu được nhiều đóng 

góp, xây dựng vào báo cáo từ các nhà nghiên 

cứu, các nhà quản lý trong và ngoài nước.  

8. Chiến lượng An sinh xã hội: Trong khuôn 

khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Lao động và 

Xã hội (ILSSA) với GTZ, ILSSA đã tổ chức 

hội thảo lấy ý kiến đóng góp về Chiến lược 

này có tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân 

dân, bảo đảm ổn định xã hội, tăng cường quản 

lý Nhà nước trong lĩnh vực xã hội. Các bài 

trình bày trong hội thảo đã đánh giá các chính 

sách xã hội của nhiều lĩnh vực thuộc hệ thống 

an sinh xã hội, đánh giá chung những mặt 

được và các mặt tồn tại khá đầy đủ và mang 

tính khách quan, xây dựng. Một số thảo luận 

được trình bày như: Dự báo về đối tượng của 

hệ thống an sinh xã hội 2011-2020, trình bày 

chương trình việc làm công, nội dung chính 

của chiến lược an sinh xã hội 2011-2020. Hội 

thảo đã diễn ra ở nhiều nơi, được được sự quan 

tâm và chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ, sự quan tâm 

của các sở ban ngành ở các vùng, miền, địa 

phương để xin ý kiến đóng góp, hoàn thiện 

chiến lược này. 

9. Báo cáo Xu hướng lao động và xã hội Việt 

Nam 2009: Trong khuôn khổ hợp tác giữa 

Viện Khoa học Lao động và Xã hội với ILO, 

ngày 6 tháng 11 năm 2009 tại khách sạn 

Fortuna, Hà Nội đã diễn ra hội thảo nhằm mục 

đích lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, 

tổ chức trong nước và các chuyên gia tư vấn 

nước ngoài về nội dung báo cáo , đây là báo 

cáo đầu tiên của Việt Nam về tình hình Lao 

động và Xã hội các năm vừa qua và xu hướng 

biến động trong giai đoạn 2009-2015. Báo cáo 

này cũng là một trong các báo cáo của các 

nước trong khu vực do ILO tài trợ để xây dựng 

thành những báo cáo thường niên cập nhật tình 

hình biến động lao động và xã hội của các 

nước trong khu vực. Hội thảo đã thu hút đông 

đảo các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính 

sách, các nhà báo trong nước và quốc tế. 

10. An ninh – linh hoạt: Kinh nghiệm của 

Hàn Quốc:  Trong khuôn khổ hợp tác giữa viện 

nghiên cứu Khoa học lao động và Xã hội với 

Viện nghiên cứu lao động Hàn Quốc, ngày 24 

tháng 3 năm 2009 tại Viện khoa học Lao động 

xã hội đã tổ chức hội thảo Hội thảo đã trình bày 

kinh nghiệm của Hàn Quốc về xây dựng thị 

trường An ninh linh hoạt, hội thảo đã thu hút và 

nhận được nhiều sự đóng góp từ nhiều cán bộ, 

nghiên cứu viên trong nước.  

11. Hệ thống An sinh nông thôn: Viện khoa 

học Lao động và Xã hội đã tổ chức hội thảo 

lấy ý kiến đóng góp cho bản dự thảo. Hội thảo 

đã trình bày những quan điểm, chủ trương của 

Đảng, thực trạng hệ thống ASXH với dân cư 

nông thôn, chính sách ASXH với dân cư nông 

thôn giai đoạn 2011-2020. Hội thảo đã được sự 

góp ý nhiệt tình của đông đảo các nhà quản lý, 

chính sách, các nhà nghiên cứu, các địa 

phương để hoàn thiện đề án. 

12. Tác động của biến đổi  khí hậu đến lao 

động và xã hội:  Viện khoa học lao động và Xã 

hội đã tổ chức hội thảo nhằm tiếp cận vấn đề 

nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến 

lao động và xã hội,  một số nội dung như vấn 

đề tổng quan về biến đổi khí hậu, tác động của 

biến đổi khí hậu đến lao động và xã hội. Hội 

thảo đã thu hút được số lượng đông đảo những 

nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách. 



Tæng môc lôc                                  Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 21/Quý IV- 2009 

 

 53 

TỔNG MỤC LỤC NĂM 2009 

TÊN BÀI TÊN TÁC GIẢ SỐ/QUÝ Trang 

- Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu 

đến việc làm ở Việt nam 

Ths. Lưu Quang Tuấn 18/quý 1 4 

- Chính sách an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt 

Nam trong đổi mới 

TS. Nguyễn Hữu Dũng 18/quý 1 12 

- Khó khăn và thách thức đối với lao động, việc 

làm ở nông thôn trong bối cảnh khủng hoảng 

Ths. Thái Phúc Thành 18/quý 1 17 

- Xu hướng tăng tiền lương, thu nhập của người lao 

động trong doanh nghiệp (2003 – 2007) 

TS. Nguyễn Quang Huề 18/quý 1 23 

- Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới đến 

Việt Nam 

Trần Bích Thủy 18/quý 1 29 

- Biến động lao động, việc làm trong các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2006 - 2008 

Ths. Nguyễn Trung Hưng 18/quý 1 35 

- Giải quyết việc làm cho lao động vùng thu hồi đất 

ở tỉnh Khánh Hòa 

Ths. Nguyễn Huyền Lê 18/quý 1 41 

- Chiến lược An sinh xã hội Việt Nam thời kỳ 2001 

- 2020 

TS. Nguyễn Thị Lan Hương 19/quý 2 3 

- An sinh xã hội trong chiến lược Phát triển kinh tế 

- xã hội thời kỳ 2011 - 2020 

TS. Nguyễn Hữu Dũng 19/quý 2 6 

- Thiết chế xã hội và các thiết chế trong hệ thống 

An sinh xã hội 

Ths. Nguyễn Thị Vĩnh Hà 19/quý 2 12 

- Mô hình An sinh xã hội ở Việt Nam trong tương lai Ths. Bùi Xuân Dự 19/quý 2 19 

- Các loại hình thất nghiệp: Nguyên nhân và giải pháp TS. Nguyễn Bá Ngọc 19/quý 2 25 

- Đánh giá một số chính sách thị trường lao động 

chủ động hỗ trợ nhóm lao động yếu thế 

Ths. Nguyễn Trung Hưng 19/quý 2 30 

- Một số ý kiến về mô hình quản lý Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam 

Nguyễn Bích Ngọc 19/quý 2 37 

- Chế độ hưu trí bổ sung – Kinh nghiệm quốc tế và 

khả năng áp dụng ở Việt Nam 

Ths. Bùi Xuân Dự 

Ths. Đặng Đỗ Quyên 

19/quý 2 44 

- Tình hình thực hiện chính sách ưu đãi xã hội 

trong những năm qua 

Ths. Tạ Vân Thiều 

Ths. Đặng Đỗ Quyên 

19/quý 2 51 

- Một số vấn đề về định hướng chiến lược giảm 

nghèo giai đoạn 2011 - 2020 

Ngô Trường Thi 19/quý 2 57 

- Chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết 

tật nhìn nhận trên giác độ hộ gia đình 

Ths. Nguyễn Ngọc Toản 

Nguyễn Bao Cương 

19/quý 2 64 

- Cải thiện điều kiện lao động – Tiền đề cho phát 

triển bền vững 

Đoàn Minh Hòa 20/quý 3 3 
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- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xã hội 

hóa công tác an toàn – vệ sinh lao động 

TS. Nguyễn Hữu Dũng 20/quý 3 7 

- An toàn vệ sinh lao động trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu toàn cầu 

Ngô Vân Hoài 20/quý 3 13 

- Tiếp cận vấn đề nghiên cứu tác động của biến đổi 

khí hậu đến lao động và xã hội 

Nguyễn Thanh Vân 20/quý 3 23 

- Phương pháp phân loại điều kiện lao động nặng 

nhọc, độc hại trên cơ sở đánh giá chỉ số mệt mỏi 

các nghề bằng đo đạc trực tiếp sự biến đổi các chỉ 

tiêu sinh lý của người lao động 

Trần Văn Hoan 20/quý 3 32 

- Đình công trong các doanh nghiệp ở Việt Nam, 

thực trạng và giải pháp 

Nguyễn Văn Dư 20/quý 3 38 

- Điều tra doanh nghiệp về tác động của khủng 

hoảng kinh tế thế giới đến sản xuất, việc làm 

TS. Nguyễn Bá Ngọc 

Ngô Vân Hoài 

20/quý 3 44 

- Khoảng cách tiền lương theo giới, so sánh giữa 

Việt Nam và Hàn Quốc 

Giản Thành Công 20/quý 3 54 

- Hệ thống chính sách An sinh xã hội ở nước ta 

trong giai đoạn phát triển mới 

Nguyễn Trong Đàm 21/quý 4 3 

- Về đinh hướng chiến lược lĩnh vực Lao động, 

Người có công và xã hội giai đoạn 2011 - 2020 

TS. Nguyễn Hữu Dũng 21/quý 4 7 

- Phát triển dạy nghề hiện đại hội nhập với khu vực 

và Thế giới 

PGS.TS. Mạc Văn Tiến 21/quý 4 14 

- Thị trường lao động Việt Nam giai đoạn hậu 

khủng hoảng kinh tế toàn cầu: 3 vấn đề cơ bản 

PGS.TS. Nguyễn Bá Ngọc 21/quý 4 20 

- Quan hệ tiền lương chung, khu vực: Thực trạng 

và định hướng thiết kế 

TS. Nguyễn Quang Huề 21/quý 4 23 

- Thực trang và định hướng phát triển bảo hiểm xã 

hội trong thời gian tới 

TS. Phạm Trường Giang 21/quý 4 30 

- Mở rộng độ bao phủ của Bảo hiểm xã hội tự 

nguyện: Một số khuyến nghị và chính sách 

Ths. Lưu Quang Tuấn 21/quý 4 34 

- Giảm nghèo ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và 

một số ý tưởng giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2020 

Ths. Thái Phúc Thành 21/quý 4 44 

 

 

 

 

 

 



Giíi thiÖu s¸ch míi                       Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 21/Quý IV- 2009 

 

 55 

Giíi thiÖu s¸ch míi 

1. Kinh tế Việt Nam 2008 – Suy giảm và 

thách thức đổi mới (Báo cáo thương niên 

kinh tế Việt Nam của CEPR 2009).- TS. 

Nguyễn Đức Thành.- NXB Tri thức, 2009 

Báo cáo gồm 8 chương và 2 phụ lục: Mở 

đầu: Khủng hoảng tài chính và kinh tế thế 

giới năm 2008; Chương 2: Tổng quan kinh tế 

Việt Nam 2008; Chương 3: Quản lý tổng cầu 

trong môi trường bất ổn vĩ mô; Chương 4: 

Chính sách thương mại quốc tế trong bối 

cảnh suy thoái toàn cầu; Chương 5: Biến 

động của thị trường chứng khoán dưới góc 

nhìn kinh tế vĩ mô; Chương 6: Năng lực 

cạnh tranh ngành công nghiệp Việt Nam 

trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới; 

Chương 7: Vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam: nên tăng cường thu hút hay tăng cường 

quản lý; Chương 8: Viễn cảnh kinh tế của 

năm 2009, những khó khăn trong việc thực 

hiện các chính sách vĩ mô trong bối cảnh 

hiện thời; Phụ lục: Hệ thống số liệu vĩ mô 

của Việt nam trong giai đoạn gần đây và hệ 

thống các chính sách bình ổn vĩ mô. 

2. Từ nông thôn mới đến đất nước mới.- Cát 

Chí Hoa.- NXB Chính trị Quốc gia, 2009. 

Trên cơ sở phác họa bức tranh toàn cảnh 

thực trạng và biến động của nông thôn Trung 

Quốc, nội dung sách tập trung làm rõ khái 

niệm, nguồn gốc hình thành và đặc trưng của 

vấn đề “tam nông”. Tác giả làm rõ vấn đề 

xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa 

được coi là nhiệm vụ trọng đại, đồng thời đi 

sâu phân tích bối cảnh, yêu cầu, mục tiêu, 

con đường, phương thức giải quyết vấn đề 

“tam nông” và những thành tựu to lớn mà 

trung Quốc đã giành được trong công cuộc 

xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. 

3. Quản lý dự án – cơ sở lý thuyết và thực 

hành.- TS. Nguyễn Văn Phúc.- NXB Đại 

học Kinh tế Quốc dân, 2008. 

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở hệ 

thống hóa những kiến thức cơ bản về quản lý 

dự án và tập hợp những kết quả nghiên cứu 

thực tiễn quản lý dự án ở Việt Nam với nội 

dung: Khái quát chung về dự án, chu kỳ dự 

án và quản lý dự án; Chuẩn bị và lập kế 

hoạch dự án; Quản lý quá trình thực hiện dự 

án; Kết thúc dự án và khai thác các kết quả 

do dự án tạo ra 

4. Biến đổi khí hậu và năng lượng.- 

Nguyễn Thọ Nhân.- NXB Tri thức, 2009 

Nội dung cuốn sách bao gồm: 

   Biến đổi khí hậu – các mô hình khí hậu; 

Hiện tượng nhà kính, các tác nhân gây hiện 

tượng nhà kính; Biểu hiện của biến đổi khí 

hậu; Kỹ thuật địa cầu; Biến đổi khí hậu và 

nguồn tài nguyên nước; Biến đổi khí hậu và 

các vùng ven biển; Biến đổi khí hậu và các 

hệ thống nông nghiệp và sinh vật; Năng 

lượng và sử dụng năng lượng; Các nhiên liệu 

hóa thạch; Năng lượng hạt nhân; Giảm nhu 

cầu năng lượng, giảm khí thải qua tiết kiệm 

năng lượng; Năng lượng tái tạo. 

5. Phát triển bền vững – từ quan điểm đến 

hành động.- Hà Huy Thành, Nguyễn Ngọc 

Khánh.- NXB Khoa học xã hội.- 2009. 

Cuốn sách nhằm góp phần nghiên cứu, tìm 

hiểu một cách đầy đủ hơn quan niệm, nội 

dung và bản chất của phương thức phát 

triển bền vững cũng như hành động thực 

hiện phương thức phát triển này ở các nước 

trên thế giới và khu vực, trên cơ sở đó rút ra 

những bài học bổ ích cho Việt Nam trong 

quá trình hiện thực hóa định hướng chiến 

lược phát triển bền vững đất nước. 

6. Gia đình nông thôn Việt Nam trong 

chuyển đổi.- Trịnh Duy Luân.- NXB Khoa 

học xã hội, 2008. 

Tuyển tập này là một trong những thành quả 

của Dự án nghiên cứu về gia đình nông thôn 

trong chuyển đổi. Các chương trong tập sách 

này làm nổi bật những cách mà các gia đình 

nông thôn ngày nay ở cả ba miền Bắc, Trung, 

Nam Việt Nam nhìn nhận cũng như thực hiện 

cuộc sống gia đình ở gốc độ cư trú, lao động, 

giáo dục con cái, các khuôn mẫu hôn nhân, tìm 
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hiểu làm quen, các phong tục cưới hỏi, hành vi 

tình dục, quyền lực và bạo hành. 

7. Hợp tác công tư vì người nghèo.- 

VCCI, Sida, ILO.- NXB Chính trị quốc 

gia, 2009. 

Cuốn sách được biên soạn dựa trên các tài 

liệu trong khuôn khổ dự án “Giảm nghèo 

thông qua trợ giúp tổng thể phát triển doanh 

nghiệp nhỏ”. Nội dung tài liệu không chỉ 

giới thiệu những vấn đề chung về quan hệ 

Hợp tác Công – Tư nói chung, trình bày kỹ về 

Hợp tác Công – Tư vì người nghèo; mà còn đi 

sâu vào các vấn đề cụ thể như: kế hoạch kinh 

doanh, khung pháp lý, đàm phán và danh một 

phần quan trọng hướng dẫn tổ chức thực hiện. 

Đây là một công cụ đào tạo hỗ trợ các chuyên 

gia hợp tác công – tư trong việc phổ biến, áp 

dụng mô hình hợp tác này ở các địa phương. 

8. Kết quả điều tra Cơ sở sản xuất kinh 

doanh cá thể phi nông nghiệp 2008.- Tổng cục 

Thống kê.- NXB Thống kê, 2009 

9. Tổng quan tác động của hội nhập kinh 

tế tiểu vùng sông Mê kông đến đói nghèo.- 

CIEM.- NXB Tài chính, 2008. 

Nội dung cuốn sách bao gồm: Giới thiệu 

về dự án RETA (Tổng quan tác động của hội 

nhập kinh tế tiểu vùng sông Mê kông đến đói 

nghèo) và phương pháp nghiên cứu; Tổng 

quan về đói nghèo của các tỉnh hành lang 

biên giới; Các loại hình và nội dung các hoạt 

động kinh tế qua biên giới và hội nhập; Ảnh 

hưởng của hội nhập khu vực và hoạt động 

qua biên giới đến người nghèo; Kiến nghị và 

kết luận. 

10. Báo cáo thường niên doanh nghiệp 

Việt Nam 2008 (Chủ đề: Thị trường tài 

chính và tài chính doanh nghiệp).- VCCI.- 

NXB Chính trị quốc gia, 2009. 

Báo cáo giới thiệu bức tranh tổng quát về 

tình hình doanh nghiệp Việt Nam trên một 

phạm vi rộng lớn và với chủ đề cấp thiết, 

phục vụ cho chính cộng đồng doanh nghiệp, 

các nhà nghiên cứu và quản lý. Báo cáo phân 

tích những biến đổi chính trong môi trương 

kinh doanh, đặc biệt là những biến động của 

thị trường tài chính thế giới và trong nước, 

thực trạng năng lực tài chính doanh nghiệp. 

Đặc biệt báo cáo đã kịp thời đưa ra những 

đánh giá sát sao về năng lực cạnh ranh của 

các doanh nghiệp ngay trong bối cảnh khủng 

hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. 

11. Báo cáo Quốc gia lần thứ ba và thứ tư 

Việt Nam thực hiện công ước quốc tế 

quyền trẻ em giai đoạn 2002 – 2007. 

Báo cáo gồm 4 phần: Những vấn đề chung; 

Việt Nam thực hiện Công ước quyền trẻ em 

và hai Nghị định thư bổ sung; Kết luận; Phụ 

lục (chính sách, luật pháp liên quan; một số 

chỉ tiêu cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội và 

dân số) 

12. Đánh giá nghèo có sự tham gia của 

người dân 2008.- Viện Khoa học Xã hội 

Việt Nam.- NXB Thế giới, 2009. 

Báo cáo gồm các nội dụng: Tổng quan 

nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Diễn 

biến nghèo giai đoạn 2006 – 2008; Rủi ro và 

bảo trợ xã hội; Đất và giảm nghèo; Khuyến 

nghị chính sách và hướng nghiên cứu. 

13. Nhìn lại quá khứ, đối mặt thách thức 

mới – Đánh giá giữa kỳ chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo, giai đoạn 2006 – 

2008.- Bộ Lao động – Thương binh và xã 

hội, 2009. 

Nội dung báo cáo bao gồm: Bối cảnh đánh 

giá giữa kỳ; Mục tiêu và thực hiện đánh giá 

giữa kỳ; Đánh giá tổng quan; Các phát hiện 

chính của đánh giá giữa kỳ; Các khuyến nghị 

của đánh giá giữa kỳ. 
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