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VAI TRÒ CỦA NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỆ THỐNG  

AN SINH XÃ HỘI 

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Hương, Ths. Đỗ Thị Thanh Huyền 

Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

                    

Tóm tắt: Công tác xã hội là hoạt động mang tính chuyên nghiệp nhằm huy động mọi 

nguồn lực của người dân, của cả cộng đồng để giải quyết các vấn đề phát sinh, các mâu thuẫn, 

bất bình đẳng, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi và hạnh phúc của con người, vì 

tiến bộ, công bằng, phồn vinh của xã hội. Với điều kiện ở Việt Nam, công tác xã hội càng có ý 

nghĩa to lớn góp phần hoàn thiện và quyết định sự thành công của hệ thống an sinh xã hội, thúc 

đẩy sự phát triển ổn định, bền vững.  

Từ khóa: Công tác xã hội, nghề công tác xã hội, An sinh xã hội 

Abstract: Social work is a highly professional activity  in order to mobilize all the social 

resources to address the arising problems, the contradictions, inequalities, in order to improve 

the quality of life, welfare and happiness of the people, for progress, justice, prosperity of 

society. With conditions in Vietnam, Social work has a significance as contributing to completion 

and decide the success of the social security system, promote the stable and sustainable 

development.  

Keywords: social work, social work career, Social Security 

 

 

1. Một số lý luận cơ bản về Nghề 

công tác xã hội 

 Khái niệm  

 Theo Hiệp hội quốc gia về nhân viên 

công tác xã hội Mỹ (NASW - 1970): “Công 

tác xã hội là một chuyên ngành để giúp đỡ 

cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng tăng cường 

hay khôi phục việc thực hiện các chức năng 

xã hội của họ và tạo những điều kiện thích 

hợp nhằm đạt được các mục tiêu đó”. 

Theo Hiệp hội nhân viên công tác xã 

hội Quốc tế thông qua tháng 7 năm 2000 tại 

Montréal, Canada (IFSW): "Nghề công tác 

xã hội thúc đẩy biến đổi xã hội, giải quyết 

vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ giữa con 

người với con người và tăng cường năng 

lực, sự tự do của con người nhằm cải thiện 

điều kiện sống nói chung (gia tăng phúc lợi 

xã hội)1. Bằng việc vận dụng các lý thuyết 

hành vi của con người và hệ thống xã hội, 

công tác xã hội can thiệp vào những thời 

điểm con người giao tiếp với môi trường 

của mình. Các nguyên tắc về quyền con 

                                         
1 Tiếng Anh là Enhance well-being 

http://baodansinh.vn/cong-tac-xa-hoi-c22/
http://baodansinh.vn/suc-khoe-cong-dong-c17/
http://baodansinh.vn/binh-dang-gioi-c80/
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người và công bằng xã hội là nền tảng cơ 

bản của nghề công tác xã hội”. 

Theo giáo trình của trường đại học 

New York, USA (2015): Nghề công tác xã 

hội thúc đẩy sự thay đổi xã hội, phát triển, 

gắn kết và trao quyền. Ngành công tác xã 

hội dựa vào các lý thuyết về khoa học xã 

hội và các nguyên tắc về  công bằng xã hội, 

quyền con người, trách nhiệm tập thể, tôn 

trọng sự khác biệt, đa dạng của nhu cầu và 

hành vi,  

Theo đề án 32 của Thủ tướng Chính 

phủ: Nghề công tác xã hội góp phần giải 

quyết hài hòa mối quan hệ giữa con người 

và con người, hạn chế phát sinh các vấn đề 

xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của 

thân chủ xã hội, hướng tới một xã hội lành 

mạnh, công bằng, hạnh phúc cho người dân 

và xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên 

tiến. 

 Đối tượng và nhiệm vụ của Nghề 

công tác xã hội  

Đối tượng là những người yếu thế trong 

xã hội: những người gặp khó khăn hoặc 

những người bị đẩy ra ngoài xã hội (người 

nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, phụ nữ, người già, người bị 

lạm dụng, bị bỏ rơi, coi thường ...).  

Nhiệm vụ của nghề công tác xã hội là 

các hành động nhằm giảm thiểu các rào 

cản trong xã hội, sự bất công và sự bất bình 

đẳng, thông qua: (1) thúc đẩy sự thay đổi 

của cá nhân và xã hội thông qua các dịch vụ 

cá nhân trực tiếp; (2) Cải thiện môi trường 

sống: Nghề công tác xã hội quan tâm tới 

môi trường sống của những người được 

giúp đỡ (gồm: môi trường tự nhiên, gia 

đình, bạn bè, họ hàng, hàng xóm, nhà 

trường, cơ quan & đồng nghiệp, chính 

quyền địa phương và hệ thống luật pháp...); 

(3) Tăng cường năng lực, trao quyền, đây là 

tiến trình nhân viên xã hội sử dụng những 

kiến thức, kỹ năng và phương pháp giúp 

thân chủ xác định vấn đề mà họ đang gặp 

phải và những nguồn lực cần thiết để giải 

quyết vấn đề giúp họ phát triển. 

  Chức năng của công tác xã hội  

 Thứ nhất, chức năng phòng ngừa : 

Công tác xã hội thông qua giải quyết các 

vấn đề xã hội thì việc ngăn ngừa những vấn 

đề mới phát sinh cũng là nhiệm vụ rất quan 

trọng. Chính vì vậy, với nhiệm vụ thực hiện 

các hoạt động hỗ trợ con người trong việc 

cải thiện điều kiện sống, phát hiện các vấn 

đề nảy sinh trong cuộc sống xã hội, công tác 

xã hội hướng đến vận động, tư vấn xây 

dựng các chính sách xã hội phù hợp nhằm 

ngăn ngừa sự phát sinh các vấn đề xã hội. 

 Thứ hai, chức năng chữa trị : Đối với 

các vấn đề xã hội đang tồn tại thì nhiệm vụ 

của nghề công tác xã hội là góp phần giải 

quyết các vấn đề đó thông qua việc cung 

cấp các dịch vụ xã hội như: chăm sóc sức 

khoẻ, cải thiện tình hình kinh tế, việc làm, 

hạ tầng cơ sở, nước sạch vệ sinh môi 

trường, hỗ trợ tâm lý tình cảm,... 

 Thứ ba, chức năng phục hồi : Có 

những người hoặc nhóm người khi gặp vấn 
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đề thì có những tổn thương về mặt thể chất 

cũng như tâm lý. Do vậy họ cần được giúp 

đỡ để có thể vượt qua và hoà nhập với xã 

hội. Ví dụ như một người bị tai nạn dẫn tới 

khuyết tật về vận động. Họ cần giúp đỡ để 

phục hồi khả năng vận động và vượt qua  

 Thứ tư, chức năng phát triển : Là việc 

hỗ trợ để cho người gặp khó khăn có thể 

phát huy được những khả năng của bản thân 

vượt qua khó khăn để vươn lên tự lập trong 

cuộc sống 

 Phương pháp tiếp cận công tác xã hội 

Dựa trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn về 

nhiều môn khoa học về xã hội học, tâm lý 

học.., bao gồm: lý thuyết về nhu cầu (tâm 

lý, sinh lý, chính trị..), lý thuyết về hành 

vi..; giảm nghèo, quản lý sự thay đổi, phát 

triển kỹ năng sống, phát triển cộng đồng, và 

các vấn đề có liên quan đến cuộc sống của 

cá nhân, gia đình và cộng đồng (chăm sóc 

sức khỏe, hoạch định kế hoạch tài chính…).  

2. An sinh xã hội và hệ thống an sinh 

xã hội 

Về bản chất, An sinh xã hội là sự bảo 

đảm an toàn mang tính kinh tế mà xã hội 

cung cấp cho người dân thông qua việc thực 

thi hệ thống các cơ chế, chính sách và can 

thiệp trước các nguy cơ, rủi ro có thể dẫn 

đến suy giảm hoặc mất đi nguồn thu nhập 

của các thành viên trong xã hội.  

Hệ thống an sinh xã hội là hệ thống cơ 

chế, chính sách, giải pháp tạo ra nhiều tầng, 

nấc bảo vệ cho các thành viên trong xã hội 

không bị rơi vào tình trạng bần cùng hoá do 

tác động tiêu cực của các loại hình rui ro.  

Về nguyên tắc tiếp cận của hệ thống 

ASXH : Dựa vào cơ sở lý thuyết về quản lý 

rủi ro bao gồm: phòng ngừa rủi ro, giảm 

thiểu rủi ro và khắc phục rủi ro. Trong dó 

các rủi ro tập trung vào nhóm rủi ro tác 

động liên quan đến mưu sinh tối thiểu của 

con người, như đói nghèo, thiếu sức khỏe, 

thiếu hoặc mất việc làm, già cả, tàn tật..   

Nhà nước có vai trò quan trọng trong 

việc xây dựng hệ thống luật pháp và tổ chức 

triển khai chính sách đến mọi thành viên 

trong xã hội.  

Chức năng của hệ thống an sinh xã hội, 

gồm  

(1) Chủ động phòng ngừa rủi ro thông 

qua các biện pháp tích cực (chủ yếu thông 

qua giải pháp thị trường lao động tích cực và 

giảm nghèo); 

(2) Chủ động đối phó với tác động tiêu 

cực của rủi ro (giảm thiểu rủi ro) thông qua 

các chương trình bảo hiểm; 

(3) Khắc phục hậu quả của rủi ro thông 

qua các biện pháp cứu trợ, trợ giúp (gồm cả 

trợ giúp xã hội đặc thù). 

(4) Đảm bảo mức sống cơ bản của mọi 

người dân thông qua thúc đẩy tiếp cận các 

dịch vụ xã hội cơ bản 

3. Sự khác biệt giữa nghề công tác xã 

hội, chăm sóc xã hội và an sinh xã hội 

 Giữa nghề công tác xã hội và chăm 

sóc xã hội 
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Nghề công tác xã hội: đó là hoạt động 

chuyên môn, được pháp luật thừa nhận (có 

đăng ký, có tên gọi, mã nghề).  

Chăm sóc xã hội: bao gồm các hoạt 

động hỗ trợ cá nhân về các nhu cầu cá nhân 

trong cuộc sống cá nhân và thường ngày ở 

cộng đồng, với nguồn nhân lực giồm đa số 

là những người không có trình độ và không 

cần đăng ký).  

Về bản chất, chăm sóc xã hội thường 

tiếp cận trực tiếp với người dân hơn là nghề 

công tác xã hội. Tuy nhiên, xu hướng càng 

ngày càng đòi hỏi mối quan hệ ngày càng 

mật thiết hơn giữa nhân viên công tác xã 

hội và đối tượng tương tác.  

Nghề công tác xã hội, bên cạnh hệ 

thống dịch vụ chính thức do nhà nước thực 

hiện, còn rất nhiều các dịch vụ do các tổ 

chức, cá nhân thực hiện.  

Dịch vụ do cá nhân thực hiện, thường 

linh hoạt hơn các dịch vụ của nhà nước và 

có tiềm năng rất lớn. Các doanh nghiệp xã 

hội, thường cung cấp cho các nhân viên 

công tác xã hội cơ hội để nâng cao kỹ năng, 

kiến thức và kinh nghiệm để làm việc với 

nhóm người yếu thế theo cách không khuôn 

mẫu như khu vực chính thức.   

 Giữa An sinh xã hội và nghề công 

tác xã hội  

An sinh xã hội và nghề công tác xã hội 

đều là các hoạt động do chính phủ tổ chức 

thực hiện, hướng đến phòng ngừa, giảm 

thiểu và khắc phục rủi ro và thúc đẩy quá 

trình phát triển của con người, lấy con 

người làm trung tâm.  

Cả 2 hệ thống đều nhấn mạnh đến vai 

trò của chính phủ trong việc bảo đảm các 

phúc lợi tối thiểu cho người dân, thông qua 

cung cấp các phương tiện, công cụ (trong 

An sinh xã hội, đó là các vấn đề về thất 

nghiệp, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm hưu trí; trong công tác xã hội đó là các 

dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc… ).  

Tuy nhiên, phạm vi can thiệp có sự 

khác biệt, cụ thể là: 

- Về nội dung: An sinh xã hội chỉ 

hướng đến vấn đề về kinh tế (sinh kế, thu 

nhập, cú sốc dẫn đến mất, không còn khả 

năng bảo đảm phúc lợi mang tính kinh tế), 

ngược lại, công tác xã hội hướng đến sự 

phát triển của cá nhân, nhóm, cộng đồng để 

có thể tối đa hóa các lợi ích của chính sách 

an sinh xã hội và hoàn thiện các chính sách 

an sinh xã hội, đặc biệt nhấn mạnh đến tự 

giúp và sự hạn chế của chính phủ trong việc 

giải quyết các vấn đề của giảm nghèo, tăng 

cường sự tự tin và năng lực của người 

nghèo thông qua làm việc trực tiếp (thăm 

viếng và hỗ trợ tại hộ gia đình). .   

- Về phạm vi: Hoạt động của nghề Công 

tác xã hội rộng hơn, bao gồm: Giảm nghèo, 

phát triển năng lực cá nhân, phát triển cộng 

đồng, dịch vụ cá nhân tại cộng đồng..   

4. Vai trò của nghề công tác xã hội 

trong hệ thống An sinh xã hội  

 Công tác xã hội đặt nền móng cho 

phát triển của hệ thống An sinh xã hội 



Nghiªn cøu, trao ®æi                Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 49/Quý IV- 2016 

    9  

Theo các nhà nghiên cứu Anh, Nghề 

công tác xã hội đặt “nền tảng” cho phát 

triển hệ thống ASXH.  Hoạt động công tác 

xã hội bắt đầu là các hoạt động từ thiện, sau 

đó là các hoạt động quản trị xã hội, để đối 

phó với các hiện tượng xã hội và cuối cùng, 

là các hoạt động mang tính chính trị, giải 

quyết các vấn đề xã hội mang tính rộng lớn. 

Nghề công tác xã hội đã trải qua các 

giai đoạn phát triển và hoàn thiện theo thời 

gian. Theo các nhà nghiên cứu Anh, Nghề 

công tấc xã hội có 3 giai đoạn phát triển: 

Giai đoạn 1: Bắt đầu bắt đầu với các hoạt 

động chăm sóc cá nhân (tiền thân là các tổ 

chức từ thiện xã hội 2 từ giữa thế kỷ 19; 

Giai đoạn 2: là hoạt động quản trị xã 

hội3  bao gồm rất nhiều các hoạt động giảm 

nghèo do chính phủ thực hiện và được pháp 

luật hóa (từ hoạt động của tổ chức từ hiện 

xã hội). 

Giai đoạn 3: là các hành động xã hội: 

Thay vì giải quyết các vấn đề của cá nhân, 

mục tiêu tập trung vào các hành động chính 

trị thông qua các cộng đồng và nhóm để cải 

thiện vị trí xã hội của hộ, thông qua đó để 

giảm nghèo, các phong trào xã hội tham gia 

hàng loạt các vấn đề xã hội. 

 Công tác xã hội hoạt động nhằm 

thực hiện các chính sách an sinh xã hội 

đến người dân  

Cán bộ an sinh xã hội, lấy nền tảng của 

các can thiệp là hệ thống chính sách an sinh 

                                         
2 Charity Organisation Society 
3 Social administration 

xã hội, trong khi đó, công tác xã hội lấy nhu 

cầu và mong muốn của đối tượng chính 

sách làm căn cứ để triển khai các hoạt động 

can thiệp.   

Hiện tại nghề công tác xã hội được coi 

là cách tiếp cận tổng hợp để hiểu rõ và can 

thiệp vào các vấn đề xã hội (nghèo đói được 

hiểu là kết quả của các chính sách xã hội 

chứ không phải là vấn đề của cá nhân), kết 

quả là trao quyền về xã hội và cá nhân để 

thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội 

và phản hồi chính sách trên cơ sở tiếp cận 

người hưởng thụ.  

Có thể thấy rằng, công tác xã hội hoạt 

động trong phạm vi các chính sách an sinh 

xã hội nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện 

các chính sách một cách tốt nhất. 

Ví dụ: Các nhân viên xã hội về chăm 

sóc trẻ em sẽ sử dụng các chính sách về an 

sinh xã hội đối với trẻ em và qui trình giải 

quyết các vấn đề chính sách an sinh xã hội 

để can thiệp vào hoạt động của gia đình 

nhằm bảo đảm rằng các nhu cầu về được 

chăm sóc và bảo vệ của trẻ em được thực 

hiện. Các cán bộ công tác xã hội, dựa vào 

các chính sách và đối tượng ASXH để xây 

dựng kế hoạch tiếp cận và hỗ trợ đối tượng 

và kiểm soát tác động hỗ trợ của các chính 

sách tiến đến triển khai chính sách, hỗ trợ 

người dân tiếp cận các dịch vụ ASXH, phản 

hồi chính sách trên cơ sở các yếu tố về con 

người. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charity_Organisation_Society
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 Công tác xã hội lấy các đối tượng 

của hệ thống An sinh xã hội làm mục tiêu 

xây dựng kế hoạch thực hiện.  

Không chỉ đơn thuần triển khai chính 

sách an sinh xã hội, nhân viên công tác xã 

hội còn xây dựng các kế hoạch tiếp cận đối 

tượng và phát triển các dịch vụ xã hội, tuy 

nhiên các đối tượng ưu tiên là đối tượng của 

an sinh xã hội. Xây dựng và phát triển hệ 

thống an sinh xã hội vững chắc là cơ sở để 

hoạt động công tác xã hội phát triển toàn 

diện và đầy đủ trên phạm vi rộng khắp.  

Trong những năm qua, Để trợ giúp cho 

người dân, Đảng, Nhà nước đã ban hành 

nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về 

công tác xã hội, vừa mang đậm truyền 

thống nhân văn của dân tộc vừa bảo đảm 

tính hội nhập quốc tế. Một số chính sách, 

pháp luật tiêu biểu đã và đang được thực 

hiện như: Bộ Luật lao động, Luật Người cao 

tuổi, Luật Người khuyết tật, Luật Bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Phòng, 

chống lây nhiễm HIV/AIDS, Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình... Trên cơ sở chính 

sách được ban hành, hàng triệu người đã 

được giải quyết trợ cấp hàng tháng; trên 

chục triệu người nghèo và các đối tượng trợ 

giúp xã hội đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế 

miễn phí; hỗ trợ về nhà ở, giáo dục, dạy 

nghề, việc làm cho các đối tượng. Hàng 

triệu đối tượng đã được đánh giá nhu cầu để 

quản lý trường hợp; chưa được phát hiện 

sớm, can thiệp sớm và trợ giúp, chăm sóc, 

phục hồi theo hướng dựa vào cộng đồng. 

Hiện nay, số người cần được trợ giúp 

xã hội rất lớn và không ngừng tăng lên, 

gồm: hơn 10 triệu người cao tuổi, 6,7 triệu 

người khuyết tật, 1,5 triệu trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, khoảng 9,6% số hộ gia đình 

nghèo, hơn 200.000 người nhiễm HIV được 

phát hiện, gần 180.000 người nghiện ma 

tuý, hơn 15.000 người bán dâm, khoảng 2,7 

triệu đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện 

hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà 

nước; 22% gia đình có bạo lực và 21,1% 

phụ nữ bị bạo hành ở các cấp độ khác nhau; 

hàng ngàn xã đặc biệt khó khăn và có vấn 

đề xã hội (tệ nạn xã hội, cuộc sống nghèo 

khổ); hàng triệu cá nhân, gia đình, nhóm xã 

hội nảy sinh các vấn đề xã hội (ly thân, ly 

hôn, sao nhãng việc chăm sóc, giáo dục con 

cái, căng thẳng vì nghèo khổ, bị xâm hại 

tình dục, bỏ nhà đi lang thang, tệ cờ bạc,  

trộm cắp, tội phạm...)4. 

 Hỗ trợ thực hiện mục tiêu bao phủ 

toàn dân, bảo đảm không ai bị loại trừ ra 

khỏi hệ thống chính sách của hệ thống an 

sinh xã hội.   

Hệ thống an sinh xã hội cơ bản (tối 

thiểu/sàn ASXH) dựa trên quyền yêu cầu 

không ai bị loại trừ. Tuy nhiên, hệ thống 

chính sách thường không bao phủ hết các 

đối tượng. Nghề công tác xã hội, thông qua 

việc can thiệp ở cấp cộng đồng, hộ gia đình 

và cá nhân đã phát hiện các đối tượng bị 

loại trừ, bảo đảm phát triển hệ thống an 

sinh xã hội vững chắc, hướng tới nâng cao 

                                         
4 Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện đề án 32- Cục Bảo 

trợ xã hội 

http://baodansinh.vn/phap-luat-d7/
http://baodansinh.vn/phu-nu-tre-em-c65/
http://baodansinh.vn/giao-duc-d11/
http://baodansinh.vn/viec-lam-d76/
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năng lực cho cá nhân, gia đình và cộng 

đồng (đặc biệt với những người cỏ hoàn 

cảnh khó khăn) và tạo lập môi trường xã hội 

để cá nhân, gia đình và cộng đồng thực hiện 

các chức năng, vai trò xã hội có hiệu quả, 

bền vững.  

Như vậy, Công tác xã hội là cánh tay 

nối dài của việc thực hiện các chính sách 

phục vụ nhu cầu an sinh của con người 

trong xã hội trên quan điểm tiếp cận về 

hành vi và nhu cầu (chúng tôi hành động 

với niềm tin rằng, con người có thể thay 

đổi5). 

Nhu cầu an sinh xã hội của người dân 

dựa trên 3 thừa nhận: 

Thứ nhất, tính cách quan trọng của mỗi 

cá nhân, mỗi gia đình, mỗi nhóm, mỗi tổ 

chức, đoàn thể, và cộng đồng trong xã hội, 

bất kể giàu nghèo, chủng tộc, địa vị, tôn 

giáo, văn hóa, tính dục. 

Thứ hai, do những nguyên nhân nội tại 

cũng như ngoại lai, luôn luôn có vấn nạn 

xảy ra cho cá nhân, cho gia đình, và cho các 

thành phần nhóm khác của xã hội. 

Thứ ba, tìm giải pháp cho những vấn 

nạn này là điều cần thiết trong một xã hội 

có tổ chức cao. 

 Bảo đảm thực hiện an sinh xã hội 

lấy con người làm trung tâm 

Bảo đảm hoạt động của nghề công tác 

xã hội có hiệu quả là hướng đến mục tiêu 

                                         
5 We work from the stance that people can change'  
 

của an sinh xã hội là vì an sinh của mọi 

người dân trong xã hội, đảm bảo công bằng 

xã hội và tạo sự phát triển xã hội.   

Nội dung hoạt động của công tác xã hội 

hướng đến: 

- Hỗ trợ và huy động các cá nhân, gia 

đình, nhóm và cộng đồng nâng cao năng lực 

giải quyết vấn đề và chất lượng sống 

- Xóa bỏ những rào cản, thách thức, bất 

bình đẳng trong xã hội 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho những 

nhóm người dễ bị tổn thương hay đang bị 

tổn thương hòa nhập cộng đồng. 

- Bảo vệ những người khi trong hoàn 

cảnh khó khăn (không còn khả năng tự bảo 

vệ) theo pháp luật, chính sách an sinh xã 

hội. 

- Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các 

chính sách phù hợp, đảm bảo sự công bằng, 

nhân đạo vả quyền con người. 

- Khuyến khích các cá nhân, tổ chức 

tham gia vào các hoạt động có liên quan ở 

tầm quốc gia, hay quốc tế. 

5. Các khó khăn của nghề công tác xã 

hội trong việc bảo đảm an sinh xã hội 

 Hệ thống pháp lý chưa hoàn thiện 

và dịch vụ phát triển chậm 

Cho đến nay, mặc dù đã có một số văn 

bản quản lý nhà nước ban hành nhưng chưa 

đủ, thiếu các văn bản quy phạm pháp luật 

quan trọng như xác định vai trò, vị trí của 
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nhân viên Công tác xã hội, việc làm của 

nhân viên Công tác xã hội.  

Thêm vào đó, mạng lưới tổ chức cung 

cấp dịch vụ Công tác xã hội tuy đã được 

hình thành nhưng hoạt động về cung cấp 

dịch vụ Công tác xã hội mang tính chuyên 

môn và tính chuyên sâu còn hạn chế. 

Trong số 21 nhóm dịch vụ Công tác xã 

hội mà nhiều nước trên thế giới đang thực 

hiện thì ở Việt Nam6, mới chỉ thực hiện 

được khoảng 1/3 đặc biệt là các dịch vụ 

mang tính chuyên môn và chuyên sâu như 

đánh giá mức độ tổn thương, đánh giá nguy 

cơ rủi ro, đánh giá sức khoẻ…  

Đối tượng của Nghề công tác xã hội ở 

nước ta là rất lớn. Hiện cả nước đã hình 

thành, phát triển được 408 cơ sở trợ giúp xã 

hội công lập và ngoài công lập. Số lượng 

các cơ sở đào tạo chuyên ngành công tác xã 

hội tăng nhanh với 55 trường đại học, cao 

đẳng và 21 cơ sở dạy nghề. Các tỉnh, thành 

phố đã hình thành mạng lưới 80.000 cán bộ, 

nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã 

hội ở các hội, đoàn thể các cấp, góp phần 

trợ giúp cho người nghèo, người có hoàn 

cảnh khó khăn tiếp cận, thụ hưởng các 

chính sách phúc lợi xã hội, y tế, tìm việc 

làm để ổn định cuộc sống. 

Đề án Nghề Công tác xã hội giai đoạn 

2010- 2020 (Đề án 32/2010/QĐ-TTg) có 

mục tiêu nhằm cải thiện hệ thống an sinh xã 

hội, dịch vụ công ở phạm vi rộng lớn và bền 

                                         
6 Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện đề án 32 - Cục Bảo 

trợ xã hội 

vững. Đề án đã tăng cường công tác đào tạo 

nghề Công tác xã hội ở các bậc học, hàng 

năm có hơn 10.000 lượt cán bộ, nhân viên 

và cộng tác viên được bồi dưỡng nghiệp vụ; 

Thông tư số 07/2013/ TT-BLĐTBXH ban 

hành hướng dâñ tiêu chuẩn côṇg tác viên 

công tác xa ̃hôị cấp xa/̃phường. Đến nay,đa ̃

có 21 tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch 

thành lập mạng lưới cộng tác viên công tác 

xã hội với tổng số 8.784 người. 

 Công tác xã hội không chỉ dừng lại 

ở chính sách, mà còn yêu cầu phải có kỹ 

năng và kiến thức trong quá trình triển 

khai trong thực tế.  

Vai trò lich sử và bản chất sự của nghề 

công tác xã hội là tập trung vào phúc lợi của 

cá nhân trong môi trường xã hội và phúc lợi 

của xã hội. Nhân viên công tác xã hội thúc 

đẩy sự công bằng xã hội và thay đổi xã hội 

phù hợp của “khách hàng”, trong đó khách 

hàng bao gồm cá nhân, gia đình, nhóm, tổ 

chức và cộng đồng.  

Thực hành công tác xã hội phải tuân 

thủ theo các tiêu chuẩn đạo đức của nghề 

Công tác xã hội do Hiệp hội quốc gia về 

nhân viên công tác xã hội7: (1) Hỗ trợ con 

người về nhu cầu và giải quyết các vấn đề 

xã hội; (2) Công bằng xã hội và thách thức 

không công bằng;(3) Coi trọng mối quan hệ 

con người; (4) Thái độ trung trực, liêm 

chính và tin tưởng; (5) Có năng lực thực 

tiễn trong lĩnh vực của mình và phát triển 

kỹ năng chuyên môn. 

                                         
7 National Association of Social Workers (NASW) 



Nghiªn cøu, trao ®æi                Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 49/Quý IV- 2016 

    13  

Các tiêu chuẩn chuyên môn này, đã bắt 

đầu được giảng dạy trong nhà trường, song 

trong thực tế, việc ứng dụng các lý thuyết 

này xuống thực tiễn là một thách thức.  

 Các thách thức đối với Nghề công 

tác xã hội hiên tại 

-  Kinh tế chưa phục hồi : Thất nghiệp, 

thiếu việc làm, thu nhập thấp và bấp bênh 

trog điều kiện kinh tế chưa phục hồi hoặc 

phục hồi chậm là những yếu tố làm tăng 

gánh nặng cho công tác xã hội. Do vậy, việc 

bảo đảm các mức lương đủ sống, và phát 

triển kinh tế để tăng việc làm và thu nhập là 

các yếu tố quan trọng giảm số lượng người 

dân tìm kiếm hỗ trợ về an sinh xã hội.  

-  Xu hướng già hóa dân số : Việc gia 

tăng số lượng người già trong bối cảnh già 

hóa dân số là thách thức đối với hệ thống an 

sinh xã hội chưa phát triển đầy đủ. Bên 

cạnh đó, người già đối mặt với các vấn đề 

về sức khỏe. Điều này dẫn đến gia tăng đối 

tượng có nhu cầu dịch vụ công tác xã hội về 

sức khỏe, tài chính…  

- Quản lý đối tượng ngày một khó hơn: 

Việc xuất hiện các hình thức giao lưu qua 

mạng (trực tuyến, Facebook.. ) tạo ra nhóm 

yếu thế mới với nhiều dạng khác nhau (tăng 

động hoặc ích kỷ) và các vấn đề có liên

  quan khác như bị trầm cảm, bị xâm phạm 

thân thể, quấy rối tình dục, cưỡng bức trẻ 

em, mãi dâm trẻ em, kinh doanh dâm qua 

mạng…  

- Vấn đề về công nghệ: Công nghệ có 2 

vai trò trái ngược: một mặt đó là bảo đảm 

cho các dịch vụ phục vụ cá nhân được tốt 

hơn,  tuy nhiên lại thách thức về vị trí việc 

làm và số người có việc làm nghề công tác 

xã hội.  
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THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC   

NGHỀ NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 

 
                                                                        PGS.TS. Mạc Văn Tiến 

Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề 

 
Tóm tắt: Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã được Quốc hội thông qua ngày 27 

tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 7 năm 2015. Ngày 03 tháng 09 năm 2016 

Chính phủ đã Ban hàn Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ, trong đó có giao 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về GDNN. Theo Luật 

GDNN, hệ thống GDNN Việt nam bao gồm các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng và các cơ 

sở GDNN bao gồm trung tâm GDNN, trường trung cấp, trường cao đẳng. Luật GDNN đã tạo 

hành lang pháp lý quan trọng cho việc đổi mới và phát triển GDNN, thực hiện chủ trương Đổi 

mới căn bản và toàn diện GD- ĐT mà Nghị quyết số 29 của BCH TW (khoá XI)  đã đề ra. Tuy 

nhiên, GDNN Việt nam còn nhiều vấn đề phải giải quyết, nhất là trong bối cảnh nước ta đang 

Hội nhập sâu và rộng với thế giới. Bài viết này sẽ phân tích  những nét cơ bản về thực trạng và 

một số vấn đề đặt ra  phát triển GDNN Việt nam trong bối cảnh Hội nhập. 

Từ khóa: giáo dục nghề nghiệp, hội nhập 

Abstract. Vocational Education Law was approved by National Assembly by November 

27, 2014 and it took effect from July 1, 2015. By 03 May 2016 the Government had approved the 

Resolution at the regular meeting in the August, in which the Ministry of Labour, Invalids and 

Social Affairs was allocated as the state management agencies on Vocational Education. 

According Vocational Education Law, the Vietnamese Vocational Education system includes 

primary level, secondary and colleges. Vocational Education institutions include central for 

Vocational Education, secondary Vocational Education schools, Vocational Education colleges. 

The Vocational Education law has created an essential legal framework for innovation and 

development of Vocational Education, undertakings fundamental and Comprehensive Innovation 

in Vocational Education as indicated in the Resolution No. 29 of the Central Committee (course 

XI). However, many issues in the Vietnamese Vocational Education are still need to be 

addressed, especially in the context of integration with the world. This article will analyze the 

basic features and a number raised issues of the Vocational Education development in the 

context of  Integration. 

Keywords: vocational education, integration 

 

1. Một số kết quả đạt được 

  - Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho 

các ngành, các địa phương, mạng lưới cơ sở 

GDNN phát triển rộng khắp cả nước, đa 

dạng về loại hình, trình độ đào tạo và mô 

hình hoạt động. Tính đến năm 2015, cả nước 

có 1.990 cơ sở GDNN, gồm 410 trường cao 

đằng (CĐ), trong đó có 190 trường cao đẳng 

nghề (CĐN); 583 trường trung cấp (TC), 

trong đó có 279 trường trung cấp nghề 

(TCN); 997 trung tâm GDNN. Đã hình thành 

một số trường chất lượng cao với sứ mạng 
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đào tạo nhân lực đạt trình độ khu vực và 

quốc tế. 

- Cùng với mở rộng mạng lưới, số lượng 

người vào học trong các cơ sở GDNN đã 

từng bước tăng lên. Tính chung, cả giai đoạn 

2011-2015, các cơ sở GDNN tuyển sinh 

được 11,843 triệu người, trong đó trình độ 

cao đẳng (bao gồm cả CĐ và CĐN) được 

1,636 triệu; người trình độ trung cấp được 

1,867 triệu người. 

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào 

tạo, được chú trọng đầu tư nên đã từng bước 

được cải thiện. Trong đó đáng chú ý nhât là 

đội ngũ giáo viên đã phát triển nhanh cả về 

số lươṇg và chất lượng.  

Tính đến cuối năm 2015 cả nước có 

khoảng 84.560 nhà giáo giảng dạy tại các cơ 

sở GDNN, trong đó: 41.649 nhà giáo tại các 

trường cao đẳng. Chất lượng đội ngũ giáo viên 

trong các cơ sở GDNN đã được cải thiện và  

bước đầu được chuẩn hóa  về trình độ chuyên 

môn, kỹ năng sư phạm, kỹ năng nghề. Nhà 

nước cũng đã chú trọng đầu tư để nâng cao 

chất lượng đội ngũ giáo viên GDNN, thông 

qua việc gửi đi đào tạo ở nước ngoài và đào 

tạo, bồi đưỡng nghiệp vụ ở trong nước bằng 

NSNN và bằng nguồn vốn ODA. 

Một trong những yếu tố quan trọng đảm 

bảo chất lượng là chương trình đào tạo đã 

được chú trọng phát triển. Các chương trình 

đào tạo được phát triển dựa trên cơ sở phân 

tích nghề, phân tích công việc với sự tham 

gia của doanh nghiệp nên phù hợp với yêu 

cầu cơ bản của thị trường lao động. Chương 

trình đào tạo được thiết kế tích hợp kiến 

thức, kỹ năng và thái độ, để hình thành năng 

lực nghề nghiệp cho người học. Đến hết năm 

2015, đã xây dựng và ban hành được chương 

trình khung dạy nghề (theo quy định trước 

đây của Luật dạy nghề) trình độ CĐN, TCN 

cho 265 nghề, làm cơ sở để các cơ sở dạy 

nghề xây dựng chương trình đào tạo. Tổ 

chức tiếp nhận, chuyển giao 20 bộ chương 

trình nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (8 bộ 

chương trình đào tạo từ Malaysia, 12 chương 

trình đào tạo từ Australia). 

- Phương pháp dạy và học từng bước 

được đổi mới theo hướng phát huy tính chủ 

động, tích cực, độc lập, tăng thời gian tự rèn 

luyện tay nghề và làm việc theo nhóm của 

học sinh, sinh viên trong quá trình học và 

thực tập, thực hành. 

- Trong hoạt động đào tạo đã có sự tham 

gia ở mức độ nhất định của các doanh 

nghiệp, như tham gia xây dựng danh mục 

nghề đào tạo; tham gia xây dựng chương 

trình đào tạo; tham gia đánh giá kết quả học 

tập của người học… Công tác đào tạo của 

các cơ sở GDNN đã có sự chuyển từ hướng 

“cung” sang hướng “cầu”, của thị trường lao 

động, nên “sản phẩm”- người tổt nghiệp, đã 

được các doanh nghiêp chấp nhận và công 

nhận kỹ năng. 

Nhờ có sự đầu tư các điều kiện đảm bảo 

chất lượng và nhờ có sự gắn kết giữa cơ sở 

GDNN với doanh nghiệp, nên chất lượng và 

hiệu quả đào tạo đã có bước chuyển biến tích 

cực. Theo báo cáo của các địa phương, sau 

khi tốt nghiệp 70% số sinh viên tìm được 

việc làm hoặc tự tạo việc làm, tỷ lệ này ở 

một số nghề và một số cơ sở GDNN đạt trên 

90%. Đặc biệt là nhiều doanh nghiệp đã 

không phải tổ chức đào tạo lại cho những 

sinh viên đã tốt nghiệp các trường nghề (đối 

với một số nghề) và được tiếp nhận vào làm 

việc tại doanh nghiệp với mức lương khởi 

điểm bình quân đạt 3,0-3,5 triệu đồng/tháng.  
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2. Cơ hội và thách thức đối với GDNN 

khi hội nhập 

Cơ hội 

Trong thời gian qua, Việt nam đã ký kết  

nhiều Hiệp định thế hệ mới với các nước 

trong khu vực và thế giới, như Hiệp định 

thương mại tự do (FTA) giữa EU và Việt 

Nam; Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) đã được ký kết giữa 12 nước – 

được kỳ vọng trở thành hình mẫu cho phát 

triển thương mại khu vực và thế giới với yêu 

cầu cao hơn trong bối cảnh lực lượng sản 

xuất phát triển rất nhanh và hội nhập quốc tế 

ngày càng sâu rộng. 

Cùng với việc hình thành cộng đồng 

kinh kế ASEAN (AEC), các nước trong khu 

vực đã có thỏa thuận công nhận kỹ năng 

nghề đối với 8 lĩnh vực ngành nghề (tức là 

có 8 ngành nghề được tự do di chuyển) gồm: 

Dịch vụ kỹ thuật, điều dưỡng, kiến trúc, 

khảo sát, y khoa, nha khoa, kế toán và du 

lịch. Cũng theo các thỏa thuận, nhân lực chất 

lượng cao (các chuyên gia, thợ lành nghề), 

trong đó có nhân lực được đào tạo chuyên 

môn hoặc có trình độ từ đại học trở lên, 

thông thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, 

được di chuyển tự do hơn8. Việt Nam sẽ có 

rất nhiều cơ hội để phát triển GDNN và được 

hưởng lợi lớn trong vấn đề tạo việc làm, 

nâng cao đời sống vật chất thông qua dịch 

chuyển cơ cấu và phát triển kinh tế, cụ thể 

như sau:  

- Đối với GDNN, hội nhập tạo ra nhiều 

cơ hội trong việc hợp tác lẫn nhau giữa các 

cơ sở GDNN của Việt nam và các cơ sở 

                                         
8 Asean Framework Agreement on mutual recognition 

arrangements, 

http://www.asean.org/communities/asean-economic-

community/ 

GDNN của những nước tiên tiến trong khu 

vực và thế giới; đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý GDNN nước   có cơ hội học tập, bồi 

dưỡng, trao đổi nâng cao trình độ ở ngoài 

nước và ở trong nước qua các chương trình 

hợp tác quốc tế; sẽ có thêm nhiều nguồn lực 

đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp.v.v… Người học có nhiều cơ hội hơn 

trong học tập, tiếp cận với các chương trình 

đào tạo tiên tiến của nước ngoài và có cơ hội 

tốt hơn trong việc tìm kiếm việc làm sau quá 

trình học tập, bởi không gian của thị trường 

lao động đã rộng mở hơn, không ở trong nước 

mà còn cả thị trường rộng lớn của khu vực 

ASEAN. Văn bằng, chứng chỉ sau quá trình 

đào tạo của người học tại các cơ sở GDNN 

Việt nam cũng có cơ hội được công nhận ở các 

nước trong khu vực, tạo điều kiện để dễ dàng 

được công nhận bởi các nước khác trên thế 

giới.  

- Ở tầm quốc gia, lợi thế lớn nhất của 

Việt Nam là lực lượng lao động dồi dào và 

cơ cấu lao động trẻ. Nếu biết phát huy lợi thế 

này, sẽ tạo sự phát triển mới cho nền kinh tế 

Việt nam. Điều này cũng tạo động lực cho hệ 

thống GDNN phát triển, mở rộng quy mô và 

nâng cao chất lượng đào tạo.  

- Hội nhập tạo cơ hội cho Việt Nam gia 

tăng dòng đầu tư quốc tế, giúp tăng những 

dự án đầu tư mang tính tiên phong về công 

nghệ hoặc quy mô lớn giúp thu hẹp khoảng 

cách về năng suất lao động, cùng với nâng 

cao trình độ quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, 

góp phần tạo ra nhiều việc làm mới cho 

người lao động… Điều này cũng thúc đẩy sự 

phát triển của GDNN, đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của nền kinh tế. 

 

 

http://dddn.com.vn/nhan-luc.tag
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/
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Thách thức  

Bên cạnh những thuận lợi, có nhiều khó 

khăn, thách thức lớn đặt ra đối với hệ thống 

GDNN, đó là: 

- Di chuyển lao động sẽ tạo nên môi 

trường vừa hợp tác vừa cạnh tranh lành 

mạnh nhưng rất gay gắt. Thách thức lớn nhất 

là tính cạnh tranh trong thị trường nhân lực 

sẽ rất cao, trong khi mức độ sẵn sàng của 

GDNN Việt Nam còn chậm. Cạnh tranh giữa 

nước ta với các nước trên thế giới trong việc 

cung cấp nguồn lao động chất lượng cao 

ngày càng tăng, đòi hỏi chất lượng GDNN 

nghiệp phải được cải thiện đáng kể theo 

hướng tiếp cận được các chuẩn của khu vực 

và thế giới nhằm tăng cường khả năng công 

nhận văn bằng chứng chỉ giữa Việt Nam và 

các nước khác. Trong khi đó hệ thống 

GDNN, hiện đang tồn tại những hạn chế, đó 

là: 

+ Chất lượng đào tạo nghề, mặc dù đã 

có chuyển biến, nhưng vẫn chưa đáp ứng 

được nhu cầu của thị trường lao động, chưa 

gắn bó hữu cơ với nhu cầu nhân lực của từng 

ngành, từng địa phương; chưa đáp ứng được 

nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao 

cho sản xuất và thị trường lao động; mối 

quan hệ trường và doanh nghiệp còn lỏng 

lẻo. Chương trình, giáo trình chưa được 

thường xuyên cập nhật, bổ sung theo sự thay 

đổi của kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất 

của doanh nghiệp, chưa có sự kết hợp chặt 

chẽ giữa các doanh nghiệp và cơ sở dạy 

nghề. Đội ngũ nhà giáo thiếu về số lượng, 

trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề, kỹ 

năng sư  phạm chưa đáp ứng yêu cầu; cán bộ 

quản lý thiếu tính chuyên nghiệp. Phương 

pháp đào tạo còn lạc hậu, việc ứng dụng 

công nghệ thông tin vào giảng dạy còn hạn 

chế. Chưa hình thành hệ thống quản lý chất 

lượng; hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng có một số nội dung chưa phù 

hợp với điều kiện thực tế. Thiết bị dạy nghề 

mặc dù đã được Nhà nước quan tâm đầu tư 

trong những năm qua nhưng còn thiếu, lạc 

hậu  hoặc chưa đồng bộ, nên giảm hiệu quả 

thực hành, thực tập của học sinh. 

+ Tình trạng mất cân đối trong cơ cấu 

ngành nghề đào tạo, giữa các vùng miền 

chậm được khắc phục, chưa đáp ứng được 

nhu cầu nhân lực của xã hội. Mạng lưới cơ 

sở GDNN phân bố chưa hợp lý, chưa bám 

sát vào nhu cầu và định hướng phát triển 

kinh tế- xã hội và sử dụng nhân lực của từng 

ngành, từng địa phương. 

+ Việt nam là một trong số nước cuối 

cùng của ASEAN chưa có khung trình độ 

quốc gia về giáo dục tương thích với khu 

vực và quốc tế, ảnh hưởng không nhỏ tới 

hoạt động đào tạo của các cơ sở GDNN theo 

hướng chuẩn đầu ra. 

- Khả năng hội nhập của học viên sau tốt 

nghiệp trong môi trường lao động khu vực và 

toàn cầu là thách thức không nhỏ đối với Việt 

nam. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, để hội 

nhập được sinh viên cần phải giỏi ngoại ngữ 

(nhất là tiếng Anh) và tác phong làm việc công 

nghiệp. Nhưng hiện tại hai yếu tố này đều là 

hạn chế của sinh viên nước ta.  Khả năng thích 

ứng với thay đổi, kỹ năng thực hành và kỹ năng 

làm việc trong môi trường đa văn hoá cũng là 

những thách thức không nhỏ đối với lao động 

Việt Nam.  

 - Cạnh tranh về nhân lực chất lượng 

cao sẽ diễn ra mạnh mẽ trên bình diện thế 

giới, khu vực và quốc gia. Việc mở ra khả 

năng di chuyển lao động giữa các nước đòi 

hỏi người lao động phải có kỹ năng nghề 
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cao, có năng lực làm việc trong môi trường 

quốc tế với những tiêu chuẩn, tiêu chí do thị 

trường lao động xác định. Theo các chuyên 

gia Ngân hàng Thế giới (WB), sự chuẩn bị 

kiến thức, kỹ năng; thái độ và tâm lý để sẵn 

sàng di chuyển sang làm việc tại các nước 

ASEAN của lao động Việt Nam là chưa cao. 

Điều này tác động rất lớn đến các cơ sở 

GDNN, buộc các cơ sở GDNN và cả hệ 

thống GDNN phải thay đổi để đáp ứng. 

- Năng suất lao động của Việt Nam còn 

thấp. Mặc dù năng suất lao động bị tác động 

bởi nhiều nhân tố khác, nhưng chất lượng 

đào tạo, sự tương thích trong đào tạo nghề 

nghiệp có “đóng góp” không nhỏ. Điều này 

cũng tạo ra sức ép đối với hệ thống GDNN, 

cần phải nhanh chóng gia tăng chỉ số 

“thuận” trong đóng góp cho năng suất lao 

động của nước ta, qua đó góp phần nâng cao 

năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

- Chất lượng việc làm còn thấp, trong 

khi khả năng tạo việc làm  mới của nền kinh 

tế trong giai đoạn suy giảm, tăng trưởng kinh 

tế không cao đã ảnh hưởng đến kết quả giải 

quyết việc làm cho người lao động. Chuyển 

dịch cơ cấu lao động còn chậm, lao động làm 

việc trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm 

tỷ trọng cao; chất lượng lao động thấp, tỷ lệ 

lao động qua đào tạo chung 51,6%, trong đó 

qua đào tạo từ 3 tháng trở lên (có bằng cấp 

chứng chỉ) mới đạt khoảng 21,9%. Điều này 

dường như là mâu thuẫn với việc mở rộng 

quy mô đào tạo để nâng tỷ lệ lao động qua 

đào tạo, gia tăng nguy cơ thất nghiệp nếu 

quy mô không gắn với chất lượng đào tạo. 

- Thị trường lao động trong nước và thế 

giới đòi hỏi người lao động phải đạt được 

chuẩn nghề nghiệp, nhưng hệ thống tiêu 

chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đang xây dựng 

và mới bước đầu hướng tới chuẩn khu vực 

và thế giới. Việc tăng cường hệ thống đánh 

giá kỹ năng nghề nghiệp là một trong những 

thách thức đối với hệ thống GDNN của Việt 

nam. 

3. Định hướng và giải pháp phát triển 

Định hướng chung là tạo chuyển biến 

mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả đào tạo 

nghề nghiệp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân 

lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao 

động trong nước và quốc tế, góp phần nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao 

chất lượng cạnh tranh quốc gia. 

 Để thực hiện định hướng trên, trong 

thời gian tới cần tập trung vào những giải 

pháp chủ yếu sau đây:  

- Thứ nhất, mạnh mẽ đổi mới quản lý 

nhà nước về GDNN: Xây dựng, ban hành 

đồng bộ hệ thống các văn bản quy phạm 

pháp luật hướng dẫn thi hành Luật GDNN và 

các Luật có liên quan theo hướng đổi mới 

căn bản, toàn diện GDNN; đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính trong lĩnh GDNN; 

tách bạch công tác quản lý với quản trị nhà 

trường, hoàn thiện cơ chế tự chủ, nâng cao 

tính tự chủ của các cơ sở GDNN; hoàn thiện 

hành lang pháp lý về GDNN để gắn dạy 

nghề với việc làm và thị trường lao động 

trong nước và quốc tế. 

 Tiếp tục đầu tư đồng bộ cho đào tạo 

nhân lực thuộc các ngành, nghề trọng điểm 

quốc gia, các ngành, nghề tiếp cận với trình 

độ tiên tiến của khu vực, quốc tế; nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực thông qua đẩy 

mạnh đào tạo kỹ năng, năng lực thực hành; 

tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, đa dạng nguồn 

lực cho phát triển GDNN trong đó nguồn 

ngân sách nhà nước là quan trọng. 
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Chuẩn hóa, nâng cao năng lực của đội 

ngũ cán bộ QLNN các cấp, đáp ứng yêu cầu 

của nhiệm vụ mới, trên cơ sở hoàn thiện vị 

trí việc làm trong các cơ quan quản lý nhà 

nước ở trung ương và địa phương. 

- Thứ hai, hoàn thiện quy hoạch mạng 

lưới cơ sở GDNN: Rà soát, sắp xếp mạng lưới 

cơ sở GDNN theo hướng nâng cao chất lượng 

và hiệu quả đào tạo, phù hợp với định hướng 

sử dụng lao động của từng ngành, lĩnh vực, địa 

phương. Chuẩn hóa cơ sở GDNN, trong đó 

một số trường đạt chất lượng cao tiếp cận 

chuẩn khu vực và quốc tế.  

- Thứ ba, phát triển đội ngũ giáo viên và 

cán bộ quản lý GDNN: Rà soát tổng thể đội 

ngũ nhà giáo GDNN (cả giáo viên trong các 

trường TCCN và CĐ) để thực thiện chuẩn 

hóa và xây dựng lộ trình chuẩn hóa để đáp 

ứng mục tiêu đào tạo nghề nghiệp đến năm 

2020. Hình thành Học viện Giáo dục nghề 

nghiệp với chức năng nghiên cứu khoa học, 

đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản 

lý GDNN theo hướng chuẩn hóa, chuyên 

nghiệp. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên, cán bộ quản lý GDNN thông qua các 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở ngoài 

nước và ở trong nước qua các chương trình 

hợp tác quốc tế. 

- Thứ tư, triển khai và quản lý khung trình 

độ quốc gia (cấu phần GDNN) khi được Chính 

phủ phê duyệt; xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng 

nghề quốc gia, thiết lập hệ thống đánh giá, cấp 

chứng chỉ nghề quốc gia:  

+ Rà soát mục tiêu đào tạo của các 

ngành,nghề theo trình độ đào tạo và hệ thống 

văn bằng chứng chỉ. Xây dựng và ban hành 

cơ chế quản lý Khung trình độ quốc gia, (cấu 

phần GDNN) phù hợp với cơ chế chung của 

khung trình độ quốc gia và tương thích với 

khung tham chiếu trình độ ASEAN 

+ Cập nhật, chỉnh sửa các tiêu chuẩn 

nghề quốc gia đã ban hành; xây dựng tiêu 

chuẩn nghề quốc gia cho các nghề trọng 

điểm chưa có tiêu chuẩn nghề quốc gia tiến 

tới hội nhập khu vực về tiêu chuẩn nghề. 

Tiếp tục tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia cho người lao động, nhất 

là những ngành nghề có khả năng di chuyển 

trong thị trường lao động ASEAN.   

+ Thí điểm thành lập các Hội đồng kỹ 

năng ngành, gắn kết giữa quản lý nhà nước, 

chủ sử dụng lao động và người lao động. 

- Thứ năm phát triển chương trình  theo 

hướng mềm dẻo đáp ứng sự thay đổi của 

công nghệ sản xuất. 

+ Đẩy nhanh việc xây dựng các chuẩn 

đầu ra dựa trên tiêu chuẩn kỹ năng nghề phù 

hợp với Khung trình độ quốc gia, trước mắt 

tập trung vào các nghề trọng điểm, các nghề 

có trong danh mục thi tay nghề ASEAN, các 

nghề có thể di chuyển lao động trong 

ASEAN. 

+ Xây dựng khung pháp lý, tạo cơ sở để 

các trường tự xây dựng chương trình đào tạo, 

đảm bảo nguyên tắc đáp ứng chuẩn đầu ra 

đối với từng nghề 

+ Lựa chọn một số nước tiên tiến để tổ 

chức tiếp nhận và sử dụng đồng bộ chương 

trình, giáo trình  đào tạo nghề nghiệp phù 

hợp với thị trường lao động Việt Nam cho 

các nghề trọng điểm cấp độ khu vực và quốc 

tế. 

- Thứ sáu, phát triển hệ thống đảm bảo 

chất lượng:  

+ Rà soát, thống nhất các tiêu chí, tiêu 

chuẩn kiểm định chất lượng GDNN; xây 

dựng các cơ chế, quy định về đảm bảo chất 
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lượng; các cơ chế, quy định và phát triển hệ 

thống quản lý và đảm bảo chất lượng trong 

các cơ sở GDNN;  

+ Phát triển 03 Trung tâm Kiểm định 

công lập tại 03 vùng và một số Trung tâm 

Kiểm định chất lượng do tổ chức, cá nhân 

thành lập; phát triển đội ngũ kiểm định viên, 

từng bước hoàn thiện quy trình cấp thẻ kiểm 

định viên. 

- Thứ bảy, gắn kết với doanh nghiệp 

trong đào tạo nghề nghiệp 

+ Doanh nghiệp được tham gia xây dựng 

chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức 

giảng dạy, hướng dẫn thực tập và đánh giá 

kết quả học tập của người học tại cơ sở 

GDNN; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

kỹ năng nghề và đào tạo lại nghề cho người 

lao động của doanh nghiệp; 

+ Doanh nghiệp có trách nhiệm cung 

cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao 

động của doanh nghiệp theo ngành, nghề và 

nhu cầu tuyển dụng lao động hàng năm cho 

cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề 

nghiệp. 

+ Các cơ sở GDNN có trách nhiệm cung 

cấp thông tin về ngành nghề, quy mô đào tạo 

của trường, đảm bảo các quyền lợi của người 

từ doanh nghiệp đến tham gia giảng dạy; 

điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với 

thay đổi công nghệ của doanh nghiệp. 

+ Thường xuyên tổ chức khảo sát nhu 

cầu của doanh nghiệp và thu thập thông tin 

phản hồi của doanh nghiệp về kết quả đào 

tạo, về chất lượng làm việc của người lao 

động đã qua đào tạo tại các cơ sở GDNN. 

- Thứ tám, đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức về phát triển 

GDNN: 

+ Tăng cường và đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, tư vấn để tạo được sự chuyển 

biến sâu sắc trong nhận thức về tầm quan 

trọng của GDNN đối với toàn xã hội. 

+ Xây dựng các sản phẩm tuyên truyền, 

tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng học sinh 

trong nhà trường phổ thông; giới thiệu việc 

làm trong trường nghề. 

- Thứ chín, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác 

quốc tế về GDNN 

+ Tiếp tục hợp tác với Chính phủ Hàn 

Quốc, Đức, Italia và Nhật Bản, tổ chức 

GIZ... trong triển khai các dự án ODA trong 

lĩnh vực GDNN đã ký kết; thực hiện đám 

phán với các nhóm nước trong ASEAN để 

tiến tới công nhận văn bằng, chứng chỉ và kỹ 

năng nghề giữa các nước; 

+ Hoàn thiện các chính sách, khuyến 

khích các cơ sở GDNN trong nước mở rộng 

hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào 

tạo ở nước ngoài; hợp tác nghiên cứu khoa 

học; thu hút các nhà đầu tư nước ngoài phát 

triển cơ sở GDNN, hợp tác đào tạo, mở văn 

phòng đại diện tại Việt Nam. 
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TÁC ĐỘNG CỦA CHI TIÊU CÔNG CHO GIÁO DỤC ĐẾN NĂNG SUẤT LAO 

ĐỘNG CÁC NƯỚC ASEAN 6 GIAI ĐOẠN 2000-2015 

                                                            

                                                                        Ths. Bùi Hoàng Ngọc,  Ths.  Phan Thị Liệu 

Trường Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở II) 

 

 Tóm tắt: Năm 2015, trong 6 nước Asean gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, 

Singapore, Thailand, Việt Nam thì Việt Nam có tốc độ tăng trưởng năng suất lao động xã hội 

(NSLĐ) ấn tượng nhất, nếu tính trung bình cả giai đoạn 2000-2015 thì Việt Nam cũng có tốc độ 

tăng NSLĐ cao nhất (trung bình 4,41%/năm). Để đạt được kết quả này, Việt Nam đã có khoảng 

thời gian khá dài dành tỉ lệ ngân sách đáng kể chi cho lĩnh vực giáo dục (trên 20%). Nhưng nếu 

so sánh với Singapore, quốc gia chỉ dành trung bình 16% Ngân sách chi cho Giáo dục, mà NSLĐ 

xã hội năm 2015 của Singapore cao gấp 13 lần NSLĐ xã hội của Việt Nam. Vậy câu hỏi đặt ra là 

liệu tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục đã thực sự hợp lý và số tiền chi cho giáo dục ở Việt Nam có 

phát huy hết hiệu quả ? 

Từ khóa: Chi tiêu công, năng suất lao động, ASEAN 

Abstract: In 2015, in ASEAN - 6 countries, (includes Indonesia, Malaysia, Philippines, 

Singapore, Thailand, and Vietnam), Vietnam had the most impressive rate of social labor 

productivity growth. In the period 2000-2015, Vietnam also had the highest level of labor 

productivity growth rate (annually rate was at 4.41% per year). To achieve this result, Vietnam 

had spent a considerable budget on education for a long period of time (over 20%). However, as 

compared with Singapore, They just spent only 16% Budget for education, their social labor 

productivity in 2015 was 13 times higher than Vietnam. Therefore, the question is that whether 

the rate of spending on education was really reasonable? and the money spent on education in 

Vietnam can promote effective? 

Keywords: Public spending, labor productivity, ASEAN 

 

Giới thiệu 

Năng suất là thước đo mức độ hiệu quả 

do con người và các đơn vị sản xuất (doanh 

nghiệp) chuyển đổi nguồn lực sản xuất (ví 

dụ như lao động và vốn) để tạo ra sản phẩm 

là hàng hóa và dịch vụ cho xã hội. Nó phản 

ánh năng lực tạo ra của cải, hiệu suất của 

lao động cụ thể trong quá trình sản xuất, 

được đo bằng số sản phẩm hay lượng giá trị 

tạo ra trong một đơn vị thời gian, hay lượng 

thời gian lao động hao phí để sản xuất ra 

một đơn vị sản phẩm.  

Ở Việt Nam, theo Hệ thống chỉ tiêu 

Thống kê Quốc gia, NSLĐ xã hội là chỉ tiêu 

phản ánh hiệu suất làm việc của lao động, 

được đo bằng GDP tính bình quân một lao 

động trong thời kỳ tham chiếu, thường là 

một năm.  
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                     Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 

NSLĐ xã hội =  
                          Tổng số người làm việc bình quân 

Chi tiêu cho giáo dục bao trùm toàn bộ 

các nguồn lực tài chính sử dụng để huy 

động nguồn lực con người và vật chất cần 

thiết cho sự vận hành của hệ thống giáo dục 

quốc gia (không bao gồm: chi phí cơ hội, 

chi phí tư nhân và chi phí xã hội. Khoản chi 

tiêu này chịu tác động bởi số lượng và giá 

cả của các hàng hoá, dịch vụ khác nhau sử 

dụng cho mục đích giáo dục, cũng như số 

lượng người học, cơ chế tổ chức và vận 

hành của các cơ quan giáo dục. Có ba yếu 

tố ảnh hưởng lớn đến mức chi tiêu công cho 

giáo dục: (1) cấu trúc dân số và nhu cầu đi 

học; (2) các điều kiện cho dành cho người 

học và quản lý người học (điều kiện học 

tập); (3) các điều kiện làm việc và thu nhập 

của giáo viên9.  

 Nếu tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào 

sự gia tăng năng suất, thì chắc chắn kiến 

thức và kỹ năng của lực lượng lao động sẽ 

đóng vai trò quyết định. Do đó, việc tăng 

đầu tư cho giáo dục nói chung, đặc biệt là 

các khoản chi tiêu công cho giáo dục đại 

học nói riêng là hết sức cấp thiết, sẽ tác 

động không nhỏ đến năng suất lao động xã 

hội của quốc gia. Vai trò quan trọng của 

nguồn nhân lực trong tăng trưởng năng suất 

được công nhận rộng rãi trong các tài liệu 

kinh tế từ hội thảo của Schultz (1961), 

Becker (1964), Welch (1970) và Mincer 

(1974). “Vốn con người”10 luôn được coi là 

                                         
9 Hội thảo Xây dựng Năng lực Thống kê (2006), Huế, 

Việt Nam. 
10 Ý tưởng “vốn con người” lần đầu tiên được 

Theodore Schultz đưa ra năm 1961, đã được kinh tế 

yếu tố chính ảnh hưởng đến sự tăng trưởng 

của lý thuyết kinh tế. Lý thuyết “vốn con 

người” dựa trên giả định rằng giáo dục làm 

tăng năng suất biên của lao động. Tuy 

nhiên, sự ra đời của yếu tố đầu vào nguồn 

nhân lực trong các mô hình tăng trưởng đã 

không được thực hiện cho đến những năm 

1980 trong các tác phẩm của Lucas (1988), 

Romer (1990), Stokey (1988) và Mankiw 

(1992)... Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

sự tích lũy “vốn con người” có thể duy trì 

tăng trưởng trong dài hạn 11. Đen và Lynch 

(1996) sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas 

để phân tích những tác động ở các khía 

cạnh khác nhau của nguồn nhân lực và đào 

tạo đến năng suất lao động. Họ phát hiện ra 

năng suất lao động cao hơn ở các công ty có 

trình độ học vấn của nhân viên trung bình 

cao hơn. Tuy nhiên nghiên cứu của 

Goedhuys và cộng sự (2006) lại cho thấy 

không có tác động của các chỉ số nguồn 

nhân lực đến năng suất lao động trong sản 

xuất trừ trình độ học vấn của người quản lý.  

Gần đây, những nghiên cứu của Forbes 

(2010), Chansarn (2010), Afrooz et al. 

(2010), Qu và Cai (2011),  Fleisher et al. 

(2011),  Umoru và Yaqub (2013), Rivera và 

Currais (2013) đã khẳng định mối quan hệ 

tích cực giữa trình độ học vấn và năng suất 

lao động thực sự tồn tại. Theo những nghiên 

cứu này, giáo dục dẫn đến sự tích tụ các kỹ 

                                                               
học tăng trưởng áp dụng như là cách lý giải cho 

khoảng cách ngày càng tăng giữa các nước giàu và 

nghèo. 
11 Niringiye Aggrey, Effect of human capital on labor 

productivity in Sub Sahara African manufacturing 

firms, Faculty of Economics and Management, 

Makerere University, Malasia. 
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năng giúp người lao động làm việc có hệ 

thống và năng động hơn, dẫn đến năng suất 

lao động cao hơn12.  

Trong khuôn khổ nghiên cứu của bài 

viết này, nhóm tác giả sẽ đi vào phân tích 

tác động của chi tiêu công cho giáo dục đến 

năng suất lao động ở các nước ASEAN 6 

giai đoạn 2000 - 2015. 

2. Mô hình phân tích và số liệu 

2.1. Số liệu 

Các nghiên cứu về vai trò của “vốn con 

người” đối với tăng trưởng kinh tế hay tăng 

năng suất lao động ở thời kỳ đầu thường sử 

dụng số liệu chéo hay chuỗi thời gian. Tuy 

nhiên các kết quả sử dụng số liệu chéo 

thường bất định, còn số liệu chuỗi thì 

thường không có ý nghĩa. Jodson (1995) lập 

luận rằng, nếu một nghiên cứu không sử 

dụng hết các khía cạnh thời gian của số liệu, 

thì nghiên cứu đó đã lãng phí rất nhiều 

thông tin mà số liệu có thể cung cấp13. Do 

đó, trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng 

dữ liệu bảng để phân tích. 

Các số liệu cho 6 nước thuộc ASEAN 6 

(bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, 

Singapore, Thailand, Vietnam) giai đoạn 

2000-2015, được thu thập từ nguồn dữ liệu 

chính thức của Ngân hàng Thế giới (WB), 

Tổ chức Lao động thế giới (ILO), có đối 

chiếu với dữ liệu của Tổ chức Năng suất 

                                         
12 Mohd Nahar Mohd Arshad and Zubaidah Ab Malik 

(2015), International Journal of Economics, 

Management and Accounting, The International 

Islamic University Malaysia. 
13 Trần Thọ Đạt (2011), Vai trò của vốn con người 

trong các mô hình tăng trưởng, Nghiên cứu kinh tế số 

393. 

Châu Á (APO) trong 16 năm, 6 quốc gia, 

với 96 mẫu nghiên cứu. 

2.2. Mô hình phân tích  

Theo Park (1992) và Nguyễn Thị Cành 

(2004), hàm sản xuất Cobb-Douglas thường 

được áp dụng cho một ngành sản xuất nhằm 

xác định mối liên hệ giữa tổng sản phẩm 

sản xuất ra của ngành với vốn (K) và lao 

động (L). Hàm này đã được một số nhà 

nghiên cứu sử dụng để đánh giá các yếu tố 

tác động đến năng suất lao động như: 

Bloom, Canning and Sevilla (2003), Afrooz 

và cộng sự (2010), Jajri and Ismail (2010), 

Mohd Nahar Mohd Arshad and Zubaidah 

Ab Malik (2015), Lê Anh Đức và cộng sự 

(2016) hoặc để phân tích tác động của chi 

tiêu công lên tăng trưởng kinh tế như Sử 

Đình Thành (2011). 

Để nghiên cứu tác động của chi tiêu công 

cho giáo dục đến năng suất lao động ở các 

nước ASEAN 6, tác giả cũng áp dụng hàm 

sản xuất Cobb-Douglas: Yt = A.K 

t  L 

t  

Để kiểm định mô hình, tác giả sử dụng 

phương trình tuyến tính sau: 

Ln(NSLD)it = 0 it + 1 (TL_CHIGD)it + 

2 Ln(VONDTU)it + 3 Ln(DANSO)it + 4

Ln(GIOLV)it + uit 

Trong đó: i = 1,2,3,4,5,6 tương ứng với 

Indonesia, Malaysia, Philippines, 

Singapore, Thailand, Vietnam. 

t : là năm nghiên cứu (từ 2000 đến 2015) 

uit: là biến kiểm soát, tương ứng với các 

nhân tố khác tác động đến năng suất lao 

động. 
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Trong đó NSLD: Biến năng suất lao 

động xã hội trung bình trong năm (đơn vị: 

USD/người); TL_CHIGD (+): Biến tỷ lệ chi 

cho giáo dục trong chi tiêu của Chính phủ 

(đơn vị: %); VONDTU (+): Biến số vốn 

đầu tư thêm mới vào nền kinh tế mỗi năm 

(đơn vị: tỉ USD); DANSO (-): Biến quy mô 

dân số của quốc gia (đơn vị: triệu người); 

GIOLV (-): Biến số giờ làm việc trung bình 

của lao động trong 1 năm (đơn vị: giờ). 

Tổng quan mối quan hệ giữa chi tiêu 

công cho giáo dục và năng suất lao động 

các nước ASEAN 6 giai đoạn 2000-2015 

Hình 3.1: Tỷ lệ chi tiêu công cho giáo dục ở 

các nước ASEAN giai đoạn 2000-2015 

Nguồn: Ngân hàng thế giới, WB 2015 

 

Theo kết quả khảo sát từ Bộ dữ liệu của 

World Bank, trong giai đoạn từ 2000-2015, 

các nước nằm ASEAN 6 đã có chi tiêu ngân 

sách đáng kể cho giáo dục. Những năm cuối 

thế kỷ 20, đầu 21, các nước ASEAN 6 dành 

khoảng dưới 7% trong việc chi tiêu cho giáo 

dục (cao nhất là Thái Lan 6,64%). Tuy 

nhiên đến những năm gần đây, các nước đã 

trích một khoảng lớn chi tiêu Ngân sách để 

đầu tư cho lĩnh vực này, tiêu biểu như 

Indonesia dành khoảng 32,34% (năm 2014) 

và Việt Nam dành khoảng 35,6% (2014). 

Nếu so sánh giữa các nước ASEAN 6 với 

nhau thì Việt Nam, Indonesia, Malaysia là 

những nước đang dẫn đầu về tỷ lệ chi tiêu 

cho giáo dục. Thái Lan và Singapore vẫn là 

những nước mà có tỷ lệ chi cho giáo dục ít 

nhất. 

Tuy nhiên, khi chúng ta khảo sát cho 

năng suất lao động của nhóm các nước 

này thì kết quả lại không hoàn toàn tỷ 

lệ thuận với mức chi tiêu công cho giáo 

dục mà các nước trên đã thực hiện. 

Điều dễ dàng nhận thấy là năng suất lao 

động bình quân/năm của Singapore, đất 

nước có tỷ lệ chi cho giáo dục thấp nhất 

lại cao nhất, cách xa các nước còn lại 

trong khu vực. Đối với Việt Nam, 

Indonesia, những nước có tỷ lệ chi 

ngân sách cho giáo dục khá cao thì lại 

có năng suất lao động bình quân thấp. 

Mặc dù so với năm trước đó, năm 2015 

năng suất lao động (theo giá hiện hành) 

của Việt Nam, Indonesia có tốc độ tăng 

nhanh nhất (Việt Nam 6,9%, Indonesia 

4,62%). Tuy nhiên năng suất lao động 

bình quân của một lao động của Việt 

Nam vẫn còn cách xa so với các nước 

trong khu vực (năm 2015, năng suất lao 

động bình quân của Việt Nam kém 

Singapore gần 13 lần, kém Malaysia 

gần 6 lần). 

  

Indonesia

Malaysia

Philippine

Singapore

Thailand

Vietnam
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 Nguồn : Tổ chức Lao động thế giới, ILO 2015 

 

Kết quả phân tích và thảo luận 

Việc phân tích hồi quy về tác động của 

chi tiêu công cho giáo dục đến năng suất lao  

 

 

 

động nhóm tác giả thực hiện theo 3 mô hình 

Pooled (OLS), Fixed Effect Model (FEM) 

và Random Effect Model (REM). Kết quả 

phân tích hồi quy như sau :  

 

Biến phụ thuộc:  

Năng suất lao động (L_NSLD) 
Hệ số hồi quy   

Biến độc lập POOLED FEM REM 
FEM 

(hiệu chỉnh) 

TL_CHIGD -0.0241*** 0.0039*** 0.0031** 0.0045** 

L_VONDTU 0.7121*** 0.1332*** 0.1864*** 0.2147*** 

L_DANSO -0.6976*** 0.4688*** 0.0055 -0.6490*** 

L_GIOLV -0.2601 0.1490 -0.0782 -0.5588** 

Hằng số 17.252*** 3.3825 9.9567*** 20.631*** 

Độ phù hợp mô hình 

Thống kê Durbin-Watson 0.1528 0.5609 0.5126  

Thống kê F 190.51 3689.31 126.20  

Prob (Thống kê F) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Lựa chọn mô hình  

R2 89,33% 

Kiểm định Hausman (FEM và REM) 33.180*** 

Ký hiêụ *** , ** và * lần lượt biểu thi ̣cho mức ý nghiã 1%; 5% và 10%. 
Nguồn: Theo tính toán của nhóm tác giả 

Hình 3.2 (a): NSLĐ và tốc độ tăng NSLĐ 

của Việt nam giai đoạn 2006-2015 

Hình 3.2 (b): Tốc độ tăng NSLĐ các nước 

ASEAN 6 giai đoạn 2006-2015 
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Sau khi chạy 3 mô hình POOLED, 

FEM, REM và thực hiện các kiểm định bổ 

sung thì tác giả quyết định chọn mô hình 

các nhân tố tác động cố định FEM (cố định 

theo không gian) để làm cơ sở phân tích. Do 

các quốc gia có xuất phát điểm nền kinh tế 

là khác nhau nên năng suất lao động phải 

khác nhau và phương thức sản xuất kinh 

doanh những năm 2000 khác hoàn toàn với 

những năm 2015 nên phải chọn cố định 

theo từng quốc gia mới đảm bảo tính chính 

xác và phù hợp với thực tế. Tiến hành kiểm 

định đa cộng tuyến, phương sai sai số thay 

đổi, sai số phân phối chuẩn, tự tương quan, 

tương quan giữa sai số của các đơn vị 

chéo... thì nhận thấy mô hình bị 3 lỗi: (1) 

Có phương sai sai số thay đổi; (2) Có tự 

tương quan; (3) Có tương quan giữa sai số 

của các đơn vị chéo. Tiến hành khắc phục 

bằng phương pháp hồi quy FGLS, thu được 

kết quả như bảng trên.  

Theo đó, tất cả các biến độc lập đều có 

ý nghĩa và tác động theo chiều đúng như kỳ 

vọng. Biến L_DANSO và L_GIOLV có 

tác động ngược chiều lên năng suất lao 

động. Cụ thể với biến L_DANSO, trong các 

điều kiện khác không thay đổi, khi dân số 

tăng thêm 1% thì năng suất lao động trung 

bình sẽ giảm gần 0.65%. Hay với biến 

L_GIOLV, khi số giờ làm việc tăng thêm 

1% thì năng suất lao động trung bình sẽ 

giảm gần 0,56%. Ngược lại, hai biến 

L_VONDTU, TL_CHIGD có tác động 

cùng chiều lên năng suất lao động. Với các 

điều kiện khác không đổi, khi vốn đầu tư 

mới vào nền kinh tế tăng 1% thì năng suất 

lao động sẽ tăng 0,21%. Và cuối cùng, đối 

với biến tỷ lệ chi cho giáo dục, với mức ý 

nghĩa 5% nếu tăng tỷ lệ chi tiêu công cho 

giáo dục thêm 1% thì năng suất lao động sẽ 

tăng gần 0,005%. Qua đó, có thể kết luận tỷ 

lệ chi tiêu công cho giáo dục có tác động 

tích cực đến việc tăng năng suất lao động 

trong giai đoạn tiếp theo.  

Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ, ta thấy hệ 

số β của biến tỷ lệ chi tiêu công cho giáo 

dục chỉ là + 0,0005, điều đó lý giải tại sao 

các nước như Việt Nam, Indonesia luôn 

dành một khoảng lớn ngân sách đầu tư cho 

giáo dục nhưng năng suất lao động bình 

quân vẫn thuộc nhóm nước thấp nhất. 

Nguyên nhân của vấn đề này đã từng được 

Pritchett  (1996) lý giải: (1) Thứ nhất là 

giáo dục làm tăng tiền lương nhưng không 

phải tăng trưởng. Chủ lao động sử dụng 

trình độ giáo dục như là tín hiệu về “vốn 

con người”, và trả lương cao hơn cho lao 

động có trình độ cao hơn. Nhưng kinh 

nghiệm giáo dục nhiều hơn không chắc làm 

cho họ có năng suất cao hơn; (2) Một số 

nước có trình độ giáo dục cao nhưng tỉ lệ 

thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp cũng rất 

cao do tỉ lệ đầu tư vốn thấp, hoặc đầu tư vốn 

không hiệu quả, sẽ phá vỡ kết nối giữa giáo 

dục và tăng trưởng; (3) Khả năng thứ ba mà 

Pritchett đưa ra mang tính dự báo nhiều 

hơn. Ông cho rằng một số người đang sử 

dụng kỹ năng mà họ đạt được thông qua 

giáo dục để tham gia và các hoạt động bất 

lợi về mặt kinh tế và xã hội như tìm kiếm 

trục lợi và tham nhũng. Ở một số nước, làm 

ăn qua các mối quan hệ chính trị thì dễ hơn 

là cạnh tranh trên thị trường. Tất cả những 

nguyên nhân đó làm cho một số nước có chi 
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tiêu nhiều cho giáo dục nhưng năng suất đạt 

được lại không như mong muốn. 

Một số khuyến nghị giúp cải tiến 

năng suất lao động cho Việt Nam 

 Từ năm 2000 đến 2015 năng suất lao 

động của Việt Nam tuy có tăng trưởng khá, 

nhưng khoảng cách với những nước phát 

triển vẫn còn rất xa. Nỗ lực của Chính phủ 

rất đáng ghi nhận và là nhân tố rất quan 

trọng trong việc thu hẹp khoảng cách về 

năng suất lao động này. Với kết quả thu 

được từ nghiên cứu, nhóm tác giả khuyến 

nghị một số nhóm giải pháp sau: 

- Không tăng mà chỉ điều chỉnh tỉ lệ chi 

ngân sách cho giáo dục tương ứng với từng 

cấp đào tạo: Hiện tại, tỉ lệ chi cho giáo dục 

của Việt Nam trung bình chiếm hơn 20% 

chi ngân sách của Chính phủ, đó là một tỉ lệ 

khá lớn. Tuy nhiên chúng ta cần biết rằng 

giáo dục không phải là phương thuốc trị 

bách bệnh. Nó giúp người dân nắm bắt cơ 

hội và thể hiện mình, nhưng không phải lúc 

nào cũng tạo ra những cơ hội này. Ở nước 

ta hiện nay, nhiều người có trình độ giáo 

dục vẫn thất nghiệp hoặc làm những công 

việc không có kỹ năng liên quan đến kiến 

thức và năng lực của mình. Đây là tổn thất 

cho xã hội, cả theo nghĩa không tận dụng 

được nguồn lực quan trọng và bỏ phí số tiền 

mà Chính phủ đã đầu tư cho giáo dục. Theo 

nghiên cứu của Mohd Nahar Mohd Arshad 

& Zubaidah Ab Malik14 thì chỉ có lao động 

                                         
14 Mohd Nahar Mohd Arshad & Zubaidah Ab Malik, 

Quality of human capital and labor productivity: a 

case of Malaysia, International Journal of Economics, 

Management and Accounting 23, no. 1 (2015): 37-55 

by The International Islamic University Malaysia. 

đang làm việc tốt nghiệp giáo dục trung học 

và giáo dục đại học mới tác động tích cực 

đến cải thiện năng suất lao động. 

Trong 3 mục tiêu mà các Chính phủ 

thường theo đuổi là tăng trưởng, công bằng 

và hiệu quả thì lý thuyết bộ ba bất khả thi 

chỉ ra rằng tại một thời điểm, chỉ chọn được 

2 trong 3 mục tiêu trên. Do đó, theo nghiên 

cứu của nhóm tác giả, để tăng năng suất lao 

động việc Chính phủ cần làm không phải là 

tăng Ngân sách chi cho giáo dục mà là điều 

chỉnh tỉ lệ chi Ngân sách cho giáo dục theo 

từng cấp đào tạo theo hướng cấp đào tạo 

nào có tác động tích cực đến năng suất lao 

động thì được ưu tiên. Bên cạnh đó cũng 

cần xem xét đến các biện pháp như: 

+ Cải tiến chương trình, nội dung đào 

tạo, chất lượng của giáo viên để bắt kịp xu 

hướng của thế giới. Tiến tới tham gia 

Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế 

của OECD (PISA) giúp chúng ta định chuẩn 

thành quả của mình so với chuẩn mực quốc 

tế. 

+ Môn học cũng là mối liên kết khác 

giữa khả năng tiếp cận giáo dục và thành 

quả kinh tế. Tỉ lệ sinh viên học các môn 

khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán 

(STEM) cao hơn được cho là sẽ thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế hơn là các ngành khoa 

học xã hội và nhân văn. Các nền kinh tế 

Đông Á theo truyền thống thường khuyến 

khích sinh viên học các ngành STEM, và 

Trung Quốc đang đi theo kinh nghiệm này. 

Đây cũng là một trong những bài học Việt 

Nam chúng ta cần áp dụng… 
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+ Tính chất chi cũng cần được xem xét, 

trong cơ cấu khoản chi ngân sách hàng năm 

cho giáo dục thì khoản chi thường xuyên 

chiếm tỷ trọng quá lớn, bình quân trên 82%, 

trong khi khoản chi cho đầu tư xây dựng cơ 

bản lại chiếm tỷ trọng rất thấp, chưa kể các 

khoản chi cho học tập của người học. Phần 

chi mua sắm các trang thiết bị giảng dạy, 

học tập và thực hành như sách giáo khoa, 

học liệu, học cụ, dụng cụ thí nghiệp, mô 

hình... cần phải được đầu tư mạnh hơn nữa 

để đảm bảo được chất lượng giảng dạy và 

tăng tính thực hành cho học sinh/sinh viên. 

Đơn vị tính: Tỷ VND 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Tổng 

chi tiêu 
       

74,017  

       

94,635  

     

120,785  

     

151,200  

       

170,349  

Chi 

xây 

dựng 

cơ bản 

       

12,500  

       

16,160  

       

22,225  

       

27,161  

         

30,174  

Chi 

thường 

xuyên  

       

61,517  

       

78,475  

       

98,560  

     

124,039  

       

140,175  

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, MOET 2013 

 

- Vốn đầu tư: Sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn đầu tư, tránh lãng phí trong việc chi 

tiêu ngân sách là một trong những yếu tố 

góp phần nâng cao năng suất lao động. Bên 

cạnh đó, việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh (PCI) trên quy mô tỉnh, thành trực 

thuộc cũng như quy mô quốc gia để góp 

phần quan trọng vào việc thu hút vốn đầu tư 

trong và ngoài nước.  

- Số giờ làm việc : Kết luận từ nghiên 

cứu của tác giả là giảm số giờ làm việc sẽ 

giúp cải thiện năng suất lao động. Tuy nhiên 

việc giảm giờ làm trong thực tế ở các nước 

đang phát triển không hề dễ dàng do đó cần 

phải có thêm các nghiên cứu sâu hơn về 

cách tính lương và năng suất lao động cũng 

cần nghiên cứu theo hướng thời gian thực tế 

lao động. Vì sẽ rất thiếu chính xác nếu nói: 

Năng suất lao động của một người nông dân 

làm việc 2giờ/ngày thấp hơn năng suất lao 

động của một người công nhân làm 8 

giờ/ngày. 

Kết luận 

Năng suất lao động xã hội của 

Việt nam hiện nay thấp, chủ yếu bắt 

nguồn từ chất lượng nguồn nhân lực. 

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đã 

nêu rõ “Chất lượng giáo dục nhìn 

chung thấp, nhất là ở giáo dục đại học 

và giáo dục nghề nghiệp, chưa thực sự 

đáp ứng yêu cầu sử dụng nhân lực và 

nhu cầu của người học, chưa theo kịp 

sự chuyển biến của đất nước trong 

thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

và hội nhập quốc tế, là môṭ trong 

những nguyên nhân làm haṇ chế chất 

lươṇg nguồn nhân lưc̣ của đất 

nước…”. 

Các chuyên gia kinh tế dùng thuật ngữ 

“lời nguyền tài nguyên” để chỉ ra rằng, 

những quốc gia tăng trưởng kinh tế chỉ dựa 

vào những lợi thế không căn bản, như khai 

thác tài nguyên thiên nhiên, sử dụng công 

nghệ lạc hậu, lao động giá rẻ... thì không thể 

tăng trưởng bền vững và lâu dài. Nếu người 

lao động không có thời gian hoặc không đủ 

tiền để đào tạo lại và nâng cao trình độ, thì 

cho dù có đầu tư công nghệ mới, trình độ 

của người lao động cũng không thể đáp ứng 
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được những đòi hỏi mới của công nghệ hiện 

đại, và kết cục là nền kinh tế vẫn rơi vào 

vòng luẩn quẩn, không thể phát triển được. 

Vì vậy, chi và sử dụng Ngân sách cho giáo 

dục tương ứng với từng cấp đào tạo như thế 

nào cho hiệu quả, để củng cố và nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ cấp 

bách hiện nay trước bối cảnh nước ta đã, 

đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực 

và thế giới. 
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PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẾN CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

                                                                   Ths. Phạm Ngọc Toàn, Ths. Lê Thị Lương 

                                                          Trung tâm Thông tin Phân tích và Dự báo Chiến lược 

                                                                                           Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

                                                                  

Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của tham gia học nghề đến cơ hội việc làm 

và thu nhập của thanh niên nông thôn (TNNT). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu mức sống hộ gia 

đình Việt Nam (VHLSS), điều tra lao động việc làm (LFS) và dữ liệu khảo sát trên địa bàn 3 tỉnh 

Hà Giang, Nam Định và Quảng Nam với thông tin về tình trạng tham gia học nghề, việc làm, thu 

nhập của thanh niên nông thôn. Kết quả bài viết chỉ ra rằng thanh niên nông thôn qua đào tạo 

nghề sẽ có lợi thế trong tiếp cận việc làm bền vững hơn so với thanh niên nông thôn chưa qua 

đào tạo nghề và có tỷ lệ hoàn trả giáo dục cao hơn so với nhóm không tham gia học nghề.  

Từ khóa: Việc làm, thanh niên nông thôn, đào tạo nghề nghiệp 

Abstract. This article studies impacts of participating in vocational trainings on 

employment opportunities and incomes of rural youth. The study used the Vietnam Household 

Living Standard Survey (VHLSS), labor force survey (LFS) and survey data in 3 provinces of Ha 

Giang, Nam Dinh and Quang Nam with information about the status of participating in 

vocational training, employment and income of rural youth. The analysis indicates that rural 

youth with vocational training will have an advantage in accessing to decent work than one that 

are without vocational training. They also have the higher rate of educational refund than the 

group that did not participate in vocational training. 

Keywords: Employment, rural youth, vocational training 

 
 

1. Giới thiệu 

 Tăng các cơ hội việc làm và nghề 

nghiệp cho thanh niên nói chung và thanh 

niên nông thôn nói riêng có thể góp phần 

tạo thu nhập cho các hộ gia đình, giảm 

nghèo, giảm các nguy cơ liên quan đến việc 

rời bỏ quê hương đối với thanh niên và gia 

đình của họ. Theo lý thuyết vốn con người 

(Mincer, 1962; Becker, 1962), giáo dục 

nghề nghiệp mang lại cho người lao động 

lợi ích về năng suất và cơ hội về mức thu 

nhập cao hơn. Boheim và cộng sự (2009) 

cho rằng, việc đào tạo các kỹ năng nghề 

nghiệp và kỹ năng mềm (kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng kỹ năng phỏng vấn, v.v…) 

có tác động tích cực đến khả năng có việc 

làm và nâng cao hiệu quả làm việc của 

người lao động. 

Ở Việt Nam dân số nông thôn chiếm 

70,4% dân số cả nước; trong đó, thanh niên 

nông thôn chiếm 20% tổng dân số, thanh 

niên thành thị chiếm khoảng 10%. Nhóm 
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thanh niên từ 15-24 tuổi có tỷ lệ thất nghiệp 

cao, tăng từ 6,26% năm 2014 lên 7,03% năm 

2015. Trước tình trạng thất nghiệp và thiếu 

việc làm dẫn đến thanh niên nông thôn phải 

chấp nhận làm các công việc giản đơn, thu 

nhập thấp ảnh hưởng đến cơ hội phát triển và 

thay đổi cuộc sống.  

Một số tác giả như Jones (2001) nhận 

định rằng, người lao động qua đào tạo nghề 

có nhiều cơ hội việc làm và năng suất lao 

động cao hơn so với nhóm chưa qua đào tạo 

nghề ở Ghana. Hempell (2003) cũng đã đưa 

ra những nhận định cho thấy, tỷ lệ lao động 

qua đào tạo nghề có tác động tích cực và đáng 

kể đối với cơ hội phát triển của chính người 

lao động và lợi ích mang lợi cho các doanh 

nghiệp trong nền kinh tế. Mục tiêu của bài 

viết là đánh giá ảnh hưởng của chương trình 

đào tạo nghề đến cơ hội việc làm, thu nhập 

của thanh niên nông thôn Việt Nam. 

Trong bài viết này, thanh niên nông 

thôn (TNNT) được hiểu là nhóm tuổi từ 15-

24 tuổi thuộc thành viên hộ gia đình15 ở khu 

vực nông thôn. 

Nguồn số liệu và phương pháp phân 

tích 

Bài viết sử dụng nguồn số liệu từ Điều 

tra Lao động-Việc làm 2015, Điều tra Mức 

sống hộ gia đình 2014 (VHLSS) của Tổng 

cục Thống kê; và Điều tra của cuộc khảo sát 

Cải cách đào tạo nghề cho thanh niên nông 

                                         
15 Thành viên hộ gia đình là những người thực tế 

thường xuyên ăn ở tại hộ tính đến thời điểm điều tra đã 

được 6 tháng trở lên; trẻ em mới sinh trước thời điểm 

điều tra; những người mới chuyển đến sẽ ở ổn định tại 

hộ và những người tạm vắng, không phân biệt họ có 

hay không có hộ khẩu thường trú. 

thôn nhằm tiếp cận và phỏng vấn thanh niên 

sau tham gia học nghề thuộc thành viên hộ 

gia đình ở khu vực nông thôn tại thời điểm 

điều tra. Cuộc khảo sát được thực hiện trên 

địa bàn 3 tỉnh là Hà Giang, Nam Định và 

Quảng Nam. 

Theo kết quả khảo sát, tình trạng hoạt 

động kinh tế của TNNT tham gia trả lời 

được phân thành 3 nhóm: (i) Nhóm hiện 

đang làm việc (68,9%); (ii) Nhóm đi học 

toàn thời gian (13,3%); và (iii) Nhóm hiện 

đang tìm việc (17,8%). Phần lớn TNNT học 

nghề và không tham gia học nghề hiện đang 

đi làm. Số ít TNNT học nghề và không học 

nghề không qua đào tạo hiện đang tìm việc. 

Phương pháp phân tích: Nghiên cứu sử 

dụng số liệu VHLSS và ước lượng mô hình 

Probit để phân tích ảnh hưởng của đào tạo 

nghề đến cơ hội việc làm, và việc làm bền 

vững; ước lượng mô hình phân rã Blinder – 

Oaxaca để xác định chênh lệch về tiền 

lương giữa nhóm lao động qua đào tạo nghề 

và nhóm lao động chưa qua đào tạo nghề. 

2. Tổng quan việc làm của thanh niên 

nông thôn 

Theo số liệu Điều tra Lao động-Việc 

làm năm 2015, số lao động có việc làm ở 

khu vực nông thôn là 36,47 triệu người. 

Trong đó, số TNNT có việc làm là 5,6 triệu 

người, chiếm 15,23% số lao động có việc 

làm ở khu vực nông thôn. 

Giai đoạn 2011-2015, số lao động có 

việc làm ở khu vực nông thôn có biến động 

tăng nhẹ, tốc độ tăng việc làm bình quân là 

0,43%/năm, thấp hơn nhiều so với mức bình 
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quân cả nước (1,3%/năm). Nhóm TNNT có 

việc làm có sự tăng so với năm 2014 nhưng 

tốc độ giảm bình quân 2,93%/năm cùng giai 

đoạn. Điều này cho thấy, xu hướng TNNT 

di chuyển từ khu vực nông thôn ra thành thị 

để tìm kiếm việc làm. 

Theo vị thế việc làm, năm 2015, số lao 

động làm công hưởng lưởng ở khu vực 

nông thôn là 11,43 triệu người; trong đó, số 

TNNT chiếm 21,54%. Giai đoạn 2011-

2015, nhóm TNNT làm công hưởng lưởng 

tăng so với năm 2014 và tốc độ tăng bình 

quân 1,26%/năm. Điều này cho thấy, mức 

độ ổn định hơn về việc làm đối với TNNT 

được thể hiện qua số lượng và tỷ lệ TNNT 

làm công hưởng lương tăng trong khi số 

lượng và tỷ lệ TNNT có làm việc trong khu 

vực nông thôn giảm trong cùng giai đoạn.  

 

Bảng 1: Việc làm của thanh niên ở nông thôn, 2011-2015 

Đơn vị: nghìn người  

 2011 2012 2013 2014 2015 Tốc độ 

tăng 

(%) 

1.1 Số người có việc làm ở khu 

vực nông thôn (nghìn người) 
35.851 36.010 36.243 36.736 36.465 0,43 

1.2 Tỷ lệ có việc làm (%) 98,56 98,76 98,63 98,69 98,36  

1.3 Tỷ lệ có việc làm hưởng 

lương (%) 
27,22 27,08 27,51 27,85 31,35  

2.1 TNNT có việc làm (nghìn 

người) 
6.258 5.663 5.655 5.400 5.554 -2,93 

2.2 Tỷ lệ TNNT có việc làm (%) 96,02 95,75 95,3 95,37 94,77  

3.1 TNNT có việc làm hưởng 

lương (nghìn người) 
2.342 2.210 2.143 2.113 2.462 1,26 

3.2 Tỷ lệ TNNT có việc làm 

hưởng lương (%) 
37,43 39,11 37,89 39,14 44,34  

Nguồn: Điều tra Lao động-Việc làm của GSO các năm 2011-2015 

 
Năm 2015, phần lớn TNNT đang làm 

việc đều không có CMKT chiếm 83,95%; tỷ 

lệ TNNT đã qua đào tạo nghề ngắn hạn là 

4,23%; tỷ lệ TNNT đã qua các cấp đào tạo 

trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), trung cấp 

nghề (TCN) là 4,34%; và tỷ lệ TNNT có 

trình độ cao đẳng nghề (CĐN), CĐ/ĐH, 

trên ĐH là 7,49%. Theo ngành kinh tế và 

trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT), 

TNNT đang làm việc trong ngành “thông 

tin và truyền thông” có tỷ lệ trình độ CĐN, 

CĐ/ĐH, trên ĐH cao hơn so với các ngành 

khác (53,49%); ngành “sản xuất và phân 

phối điện, khí đốt” có tỷ lệ qua đào tạo nghề 

trình độ TCCN, TCN cao nhất (25,30%); 

ngành “vận tải, kho bãi” có tỷ lệ qua đào tạo 

nghề ngắn hạn cao nhất (41,37%); ngành 

“nông nghiệp” có tỷ lệ TNNT đang làm 

việc không có CMKT cao nhất (94,68%). 
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Bảng 2: Việc làm của thanh niên nông thôn phân theo ngành kinh tế và trình độ chuyên 

môn kỹ thuật năm 2015 

 

 

Tổng 

số  

Không 

có 

CMKT  

Đào tạo 

nghề ngắn 

hạn  

Đào tạo 

nghề trình 

độ TCCN, 

TCN 

Trình độ 

CĐ/ĐH, 

trên ĐH 

1. Số lượng (nghìn người) 5.554 4.663 235 241 416 

2. Cơ cấu (%)  100,00 83,95 4,23 4,34 7,49 

2.1 Nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản 
100,00 94,68 1,13 1,77 2,43 

2.2 Khai khoáng  100,00 78,16 12,45 4,16 5,22 

2.3 Công nghiệp chế biến, 

chế tạo  
100,00 78,10 7,89 4,54 9,47 

2.4 Sản xuất và phân phối 

điện, khí đốt 
100,00 39,03 2,17 25,30 33,50 

2.5 Cung cấp nước; hoạt 

động quản lý và xử lý rác 

thải, nước thải 

100,00 59,48 0,00 2,83 37,69 

2.6 Xây dựng 100,00 86,82 4,32 3,17 5,69 

2.7 Bán buôn và bán lẻ 100,00 73,05 5,60 7,69 13,66 

2.8 Vận tải, kho bãi 100,00 41,67 41,37 6,35 10,61 

2.9 Dịch vụ lưu trú và ăn 

uống 
100,00 81,96 3,17 4,27 10,60 

2.10 Thông tin và truyền 

thông  
100,00 35,63 5,73 5,15 53,49 

2.11 Hoạt động dịch vụ 

khác 
100,00 38,91 5,91 22,13 33,06 

Nguồn: Điều tra Lao động-Việc làm của GSO năm 2015 

 
3. Tác động của đào tạo nghề đến 

việc làm của thanh niên nông thôn  

3.1 Tác động của đào tạo nghề đến 

khả năng có việc làm  

Bài viết sử dụng ước lượng mô hình 

probit để xác định khả năng có việc làm 

giữa nhóm lao động qua đào tạo nghề và 

nhóm lao động chưa qua đào tạo nghề. 

Theo kết quả ước lượng từ Điều tra 

mức sống hộ gia đình, lao động qua đào tạo 

nghề khả năng có việc làm công hưởng 

lương cao hơn so với nhóm chưa qua đào 

tạo nghề là 28,8%. Trong số lao động làm 

công hưởng lương, lao động qua đào tạo 

nghề khả năng được ký hợp đồng lao động, 

được đóng bảo hiểm xã hội cao hơn so với 

nhóm chưa qua đào tạo nghề khoảng 28,0%. 

Đối với TTNT qua đào tạo nghề, khả  

năng có việc làm công hưởng lương, được 

ký hợp đồng lao động cao hơn so với nhóm 

chưa qua đào tạo nghề lần lượt là 12,8% và 

0,4% nhưng khả năng được đóng bảo hiểm 

xã hội thấp hơn so với nhóm từ 25 tuổi trở 

lên qua đào tạo nghề khoảng 7,5%. 
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Bảng 3: Tóm tắt kết quả ước lượng mô hình probit 

Biến 
Có việc làm hưởng lương Có HĐLĐ Có BHXH 

Probit Tác động biên Probit Tác động biên Probit Tác động biên 

Qua đào tạo nghề 0,740*** 0,288*** 0,762*** 0,276*** 0,714*** 0,278*** 

  (0,018) (0,007) (0,001) (0,000) (0,001) (0,000) 

Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên 1,604*** 0,555*** 1,176*** 0,398*** 1,416*** 0,518*** 

  (0,024) (0,005) (0,001) (0,000) (0,001) (0,000) 

Thanh niên qua đào tạo nghề 0,332*** 0,128*** 0,010*** 0,004*** -0,202*** -0,075*** 

  (0,014) (0,005) (0,001) (0,000) (0,001) (0,000) 

Có biến kiểm soát x x x X x x 

Hệ số chặn -0,897***   -1,605***   -1,841***   

  (0,009)   (0,001)   (0,001)   

Quan sát 64,623 64,623 23,541 23,541 23,541 23,541 

Standard errors in parentheses 

    *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nguồn: Tính toán từ Điều tra Mức sống hộ gia đình 2014; các biến kiểm soát bao gồm đặc điểm của người lao 

động, đặc điểm hộ gia đình 

 
Kết quả trên cho thấy, lao động qua đào 

tạo nghề sẽ có lợi thế trong tiếp cận việc 

làm bền vững hơn so với lao động chưa qua 

đào tạo nghề (được trả lương, ký hợp đồng 

lao động và đóng bảo hiểm xã hội). 

Theo kết quả khảo sát tại địa bàn 3 tỉnh 

là Hà Giang, Nam Định và Quảng Nam, 

việc làm của TNNT qua đào tạo nghề được 

ghi nhận như sau: 

Theo ngành kinh tế, tỷ lệ TNNT có việc 

làm hiện đang làm việc trong ngành 

CN&XD chiếm tỷ lệ cao nhất (51,6%), tiếp 

theo là ngành NLNTS (chiếm 38,7%). Cuộc 

khảo sát ghi nhận phần lớn TNNT qua đào 

tạo nghề làm việc trong ngành CN&XD và 

NLNTS; trong khi TNNT chưa qua đào tạo 

nghề và học CĐ/ĐH làm việc trong ngành 

DV chiếm tỷ lệ cao nhất, một số ít nhóm 

TNNT quay về làm nông nghiệp mở trang 

trại chăn nuôi và trồng trọt. 

Theo vị thế việc làm, đa số TNNT đang 

làm việc thuộc nhóm lao động hưởng lương 

và tự làm (tương ứng 54,0% và 25,0%), tỷ lệ 

TNNT thuộc nhóm lao động gia đình không 

hưởng lương chiếm 18,55%. Cuộc khảo sát 

ghi nhận phần lớn TNNT chưa qua đào tạo 

nghề thuộc nhóm làm công hưởng lương và 

lao động gia đình không hưởng lương. 

Theo khu vực kinh tế, tỷ lệ TNNT làm 

việc trong khu vực hộ NLNTS và tư nhân 

chiếm tỷ lệ cao nhất (khoảng 35%), tiếp đến 

là khu vực hộ SXKD cá thể (chiếm 18,6%). 

Điều này cho thấy, một tỷ lệ không nhỏ các 

TNNT hoàn thành khóa học nghề ngắn hạn 

về nông nghiệp sản xuất tại hộ gia đình và 

một nhóm các TNNT chưa qua đào tạo 

nghề làm công hưởng lương trong khu vực 

nhà nước và khu vực tư nhân. 
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Bảng 4: TNNT phân theo các đặc điểm lao động-việc làm (%) 

  

  

TNNT học 

nghề  

  

 TNNT không học nghề  

 Tổng  

  

 Học 

CĐ/ĐH  

 Không qua 

đào tạo  

Theo ngành kinh tế         

NLNTS 47.89  40.00  23.26  38.71  

CN&XD 46.48  -    72.09  51.61  

DV 5.63  60.00  4.65  9.68  

Theo vị thế việc làm         

Chủ cơ sở (thuê lao động) 4.23  -    -    2.42  

Tự làm (không thuê lao động) 43.66  -    -    25.00  

Lao động gia đình không hưởng lương 14.08  40.00  20.93  18.55  

Làm công hưởng lương 38.03  60.00  79.07  54.03  

Theo khu vực kinh tế         

Hộ NLTS/cá nhân 49.30  40.00  20.93  38.71  

Hộ SXKD cá thể 25.35  -    11.63  18.55  

Tập thể 1.41  -    -    0.81  

Tư nhân 23.94  -    62.79  35.48  

Nhà nước -    60.00  2.33  5.65  

Vốn đầu tư nước ngoài -    -    2.33  0.81  

Tổng 100.00  100.00  100.00  100.0  

Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát 

 

Theo quy định, tuần làm việc chuẩn của 

nước ta hiện nay là không quá 48h/tuần. Số 

giờ làm việc bình quân được phân thành 3 

khoảng: mức thấp (dưới 35 giờ/tuần), mức 

trung bình (từ 35-48 giờ/tuần) và mức cao 

(trên 48 giờ/tuần). Theo kết quả khảo sát, 

thời gian làm việc bình quân của TNNT 

tham gia trả lời là 49,7 giờ/tuần và 25-26 

ngày/tháng; trong đó, TNNT qua đào tạo 

nghề là 51,2 giờ/tuần, TNNT không học 

nghề đối với học CĐ/ĐH là 41,5 giờ/tuần và 

không qua đào tạo là 49,2 giờ/tuần. Điều này 

cho thấy, công việc của TNNT là công việc 

đủ thời gian và đảm bảo thời giờ làm việc. 

Cuộc khảo sát ghi nhận, TNNT qua đào 

tạo nghề có đủ thời gian làm việc trong tuần 

chiếm tỷ lệ cao hơn so với TNNT không tham 

gia học nghề (tương ứng chiếm 62,0% so với 

20,0% và 48,8%), trong khi TNNT qua đào 

tạo nghề thiếu việc làm chiếm tỷ lệ thấp hơn 

so với TNNT không tham gia học nghề. 
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Bảng 5: TNNT phân theo thời gian việc làm (%) 

  TNNT học nghề 

TNNT không học nghề 

Total Học CĐ/ĐH Không qua đào tạo 

Dưới 35 h/tuần 4.23 20.00 9.30 7.26  

Từ 35-48 h/tuần 33.80 60.00 41.86 38.71  

Trên 48 h/tuần 61.97 20.00 48.84 54.03  

Tổng 100.00 100.00 100.00 100.00  

Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát 

3.2 Tác động của đào tạo nghề đến 

thu nhập bình quân tháng 

Bài viết sử dụng mô hình tiền lương 

Mincer, áp dụng phân rã Blinder-Oaxaca để 

xác định chênh lệch về tiền lương giữa 

nhóm lao động qua đào tạo nghề và nhóm 

lao động chưa qua đào tạo nghề. 

Theo kết quả ước lượng từ Điều tra 

mức sống hộ gia đình, tiền lương bình quân 

tháng của lao động qua đào tạo nghề cao 

hơn 27,5% so với nhóm chưa qua đào tạo 

nghề. Trong đó, 7 điểm % từ sự khác biệt về 

yếu tố quan sát được của nhóm qua đào tạo 

nghề và chưa qua đào tạo nghề (các yếu tố: 

tỷ lệ lao động là thanh niên, giới tính, khu 

vực sống, nơi làm việc thuộc doanh nghiệp 

FDI hay doanh nghiệp Nhà nước, ngành mà 

người lao động đang làm việc); 3,5 điểm % 

sự khác biệt về yếu tố mà không giải thích 

được của nhóm qua đào nghề và chưa qua 

đào tạo nghề (nghĩa là cùng là thanh niên, 

cùng ở thành thị, cùng làm trong khu vực 

kinh tế, cùng một ngành nhưng lao động 

qua đào tạo nghề được trả lương cao hơn so 

với lao động chưa qua đào tạo nghề); và 17 

điểm % trong tổng 27,5% là do khác biệt 

đồng thời cả hai thành phần trên hay là khác 

biệt do cơ cấu các yếu tố trên giữa nhóm 

qua đào nghề và chưa qua đào tạo nghề. 

 

Bảng 6: Tóm tắt kết quả phân rã Blinder-Oaxaca  

lnwage Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

 
            

Nhóm chưa qua đào tạo  7,687 0,005 1,475,15               -    7,676 7,697 

Nhóm qua đào tạo nghề 7,961 0,011 709,73               -    7,939 7,983 

Sự khác biệt -,275 0,012 -22,22             -    -0,299 -0,251 

Khác biệt do: 

1. Endowments (đặc điểm biến) -0,07 0,015 -4,67             -    -0,099 -0,04 

2. Coefficients (từ hệ số) -,035 0,013 -2,75 0,006 -0,06 -0,01 

3. Interaction (tương tác) -0,17 0,015 -11             -    -0,2 -0,14 

Nguồn: Tính toán từ Điều tra Mức sống hộ gia đình 2014 
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Kết quả trên cho thấy, lao động qua đào 

tạo nghề có tiền lương bình quân tháng cao 

hơn so với lao động chưa qua đào tạo nghề. 

Theo kết quả khảo sát tại địa bàn 3 tỉnh 

là Hà Giang, Nam Định và Quảng Nam, thu 

nhập bình quân tháng của TNNT qua đào 

tạo nghề được ghi nhận như sau: 

Theo kết quả khảo sát, mức thu nhập 

bình quân tháng của TNNT qua đào tạo 

nghề cao hơn so với TNNT không tham gia 

học nghề (bao gồm nhóm TNNT học 

CĐ/ĐH và không qua đào tạo) tương ứng là

 5333 nghìn đồng/tháng/người so với 4520 

nghìn đồng/tháng/người và 4226 nghìn 

đồng/tháng/người. Cuộc khảo sát ghi nhận 

một số trường hợp TNNT không tham gia 

học nghề (học CĐ/ĐH) quay về mở trang 

trại chăn nuôi và trồng trọt có mức thu nhập 

bình quân tháng khá cao. Bên cạnh đó, một 

số trường hợp TNNT không tham gia học 

nghề đi làm công nhân trong các doanh 

nghiệp FDI có thu nhập cao, điển hình là 

TNNT ở tỉnh Hà Giang đang làm việc tại 

Công ty Samsung Thái Nguyên.  

 

Bảng 7: Thu nhập của TNNT phân theo đặc điểm lao động-việc làm (%) 

  

  

TNNT học 

nghề  

  

 TNNT không học nghề  Bình 

quân 

  

 Học 

CĐ/ĐH  

 Không qua 

đào tạo  

Theo ngành kinh tế         

NLNTS 5,279  4,750  3,040  4,757  

CN&XD 5,603    4,526  5,073  

DV 3,625  4,367  5,500  4,308  

Theo vị thế việc làm         

Chủ cơ sở (thuê lao động) 5,333      5,333  

Tự làm (không thuê lao động) 6,000      6,000  

Lao động gia đình không hưởng 

lương 2,820  4,750  2,267  2,939  

Làm công hưởng lương 5,531  4,367  4,744  5,020  

Theo khu vực kinh tế         

Hộ NLTS/cá nhân 5,153  4,750  2,267  4,566  

Hộ SXKD cá thể 4,889    3,460  4,578  

Tập thể 4,000      4,000  

Tư nhân 6,300    4,926  5,437  

Nhà nước   4,367  3,000  4,171  

Vốn đầu tư nước ngoài     8,000  8,000  

Tổng 5,333  4,520  4,226  4,876  

Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát 
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4. Kết luận: 

Qua quá trình phân tích thực trạng việc 

làm của TNNT qua đào tạo nghề ở Việt 

Nam năm 2015, bài viết có thể rút ra được 

một số điểm sau: Theo kết quả phân tích dữ 

liệu trên phạm vi quốc gia, TNNT qua đào 

tạo nghề sẽ có lợi thế trong tiếp cận việc 

làm bền vững và thu nhập cao hơn so với 

lao động chưa qua đào tạo nghề (được trả 

lương, ký hợp đồng lao động, đóng bảo 

hiểm xã hội và mức thu nhập). Kết quả ghi 

nhận tại 3 tỉnh khảo sát cũng cho thấy (i) 

TNNT học nghề kỹ thuật ở trình độ cao hơn 

sẽ có lợi thế về tiếp cận việc làm bền vững 

và thu nhập cao hơn so với TNNT chưa qua 

đào tạo nghề; (ii) Tâm lý TNNT thường lựa 

chọn nghề phi nông nghiệp và làm việc tại 

các thành phố, khu vực đô thị nơi có nhiều 

cơ hội cải thiện việc làm, thu nhập và thay 

đổi cuộc sống. Tuy nhiên, TNNT học nghề 

ngắn hạn chưa tạo ra sự khác biệt về việc 

làm, thu nhập so với TNNT chưa qua đào 

tạo nghề. 
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MÔṬ SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH QUỸ HƯU TRÍ TRONG BỐI CẢNH 

GIÀ HOÁ DÂN SỐ 

          ThS. Nguyêñ Khắc Tuấn  

Trung tâm Nghiên  cứu Lao động nữ và giới 

                                                                               Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

 

Tóm tắt: Việt Nam là môṭ trong những nước có tốc đô ̣ già hoá dân số nhanh nhất thế 

giới, sự già hoá của dân số côṇg với tuổi thọ bình quân của người dân ngày càng tăng đòi hỏi 

nhà nước phải chi tiêu nhiều cho các khoản hưu trí, chăm sóc sức khỏe và y tế, quỹ hưu trí phải 

chi tiêu nhiều hơn cho các đối tượng do lượng người hưởng ngày càng tăng, thời gian hưởng 

hưu dài hơn trong khi số lượng người tham gia đóng góp giảm do xu hướng già hóa, vì thế mà 

đã tác động không nhỏ đến tính bền vững tài chính của quỹ hưu trí trong tương lại. Bài viết này 

đề cập một số vấn đề tác động đến khả năng an toàn của quỹ hưu trí Việt nam trong điều kiện 

dân số già hóa và đưa ra các giải pháo đảm bảo ổn định, phát triển bền vững quỹ hưu trí trong 

tương lai. 

Từ khóa: tài chính, quỹ hưu trí, già hóa dân số 

Abstract. Vietnam is one of the countries with the fastest rate of population aging in the 

world. The aging of the population and the increasing in the life expectancy request more public 

expenditures for pensions, healthcare and medical, pension funds must to spend more due to the 

increased in number of beneficiaries with longer time for entitlement, while the number of 

contribution decreases due to aging trend. Therefore, that has a significant impact on the 

financial sustainability of the pension fund in the future. This article mentions some issues that 

can affect to the security of pension fund in conditions of aging. The article also provides 

solutions to ensure stable and sustainable development of the fund in the future. 

Keywords: finance, retirement, aging population 

 

1. Đăṭ vấn đề 

Sự thay đổi của dân số có tác động lớn 

đến hoạt động kinh tế, xã hội của các nước, 

khu vực và toàn thế giới. Việt Nam không 

nằm ngoài xu hướng đó, thời gian gần đây 

sự thay đổi của dân số có thể thấy rõ nhất là 

hiện tượng dân số già hóa nhanh do tỷ lệ 

sinh giảm và tuổi thọ tăng lên, theo đó tỷ lệ 

phụ thuộc cũng tăng nhanh chóng. Sự già 

hoá của dân số đòi hỏi nhà nước phải chi 

tiêu nhiều cho các khoản hưu trí, chăm sóc 

sức khỏe và y tế, và vì thế mà đã tác động 

không nhỏ đến ngân sách chính phủ và sự 

bền vững tài chính của quỹ hưu trí. Bài viết 

này đề cập một số vấn đề tác động đến khat 

năng an toàn của quỹ hưu trí Việt Nam 

trong điều kiện dân số già hóa và đưa ra các 

giải pháp đảm bảo ổn định, phát triển quỹ 

hưu trí nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. 
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2. Xu hướng già hoá dân số ở Viêṭ 

Nam  

Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng, 

nhưng đồng thời cũng đang bước vào 

ngưỡng cửa của sự già hóa dân số với tốc 

độ nhanh. Tỷ trọng người cao tuổi từ 60 

tuổi trở lên trong tổng dân số không ngừng 

tăng lên: Năm 2010 con số này là 9,4%; 

2013 là 11,14% và năm 2015 là 11,58%; dư ̣

báo vào năm 2029 con số này là 16,04%; 

2039 là 20,41%; 2049 là 24,79%. Tốc độ 

già hóa nhanh sẽ khiến cho việc chi trả chế 

đô ̣hưu trí se ̃tăng lên ảnh hưởng lớn đến sư ̣

cân đối (thu ít hơn chi) quỹ hưu trí trong 

tương lai lâu dài nếu thiết kế hệ thống như 

hiện nay vẫn được áp dụng dù rằng số 

lượng lao động tham gia hệ thống  hưu trí 

tăng lên hàng năm và tính đến cuối năm 

2015 có khoảng 12,14 triêụ người tham gia 

(tăng 2,0 lần so với năm 2005). 

Hiǹh 1. Tháp dân số 

 

Nguồn: UN (2010) 

 

Mức sống của người dân được cải 

thiện đa ̃ dâñ đến tuổi tho ̣ trung bình của 

người Viêṭ nam không ngừng đươc̣ tăng lên  

từ 59 tuổi (năm 1960) tăng lên 68,5 tuổi 

(năm 2001); 70  tuổi (năm 2005); là 72,9 

tuổi (năm 2010 ) là 73,2 tuổi (năm 2014) và 

73,3 tuổi năm 201516, trong đó nam là 70,7 

tuổi và phu ̣ nữ là 76,1 tuổi.  Tuổi thọ tăng 

cao cũng đồng nghĩa với thời gian hưởng

                                         
16 Bô ̣Y tế, Báo cáo chung tổng quan ngành Y tế 2015. 

 lương hưu bình quân của người nghỉ hưu sẽ 

dài hơn. 

Tuổi thọ trung bình của dân số ngày 

càng cao đã làm cho tỷ trọng người từ 65 

tuổi trở lên tăng. Năm 1999, tỷ trọng những 

người từ 65 tuổi trở lên là 5,8%, năm 2009 

là 6,5%, năm 201417 là 7,1%. Theo dự báo 

của Liên hợp quốc (2010), con số này sẽ 

tăng lên 10% vào năm 2020 và lên tới 24% 

năm 2050. 

                                         
17 Tổng cuc̣ thống kê, 2015. 

http://tapchitaichinh.vn/Uploaded/tranhuyentrang/2014_01_02/thap ds.jpg
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Hiǹh 2. Xu hướng các nhóm dân số dưới 15 tuổi và từ 65 tuổi trở lên 

 

Nguồn: Tổng cu ̣thống kê 

Điều kiện sống ngày càng được cải 

thiện, tuổi thọ trung bình tăng lên, do vậy, 

tỷ số phụ thuộc của người già (tỷ số giữa 

dân số từ 65 tuổi trở lên với 100 người 

trong đô ̣ tuổi lao đôṇg) tăng lên;  từ 8,4% 

(năm 1989) lên 9,4% (năm 1999), 9,3% 

(năm 2009) và 10,2% (năm 2014)18. Điều 

này đặt ra thách thức cần giải quyết đối với 

hê ̣thống an sinh xa ̃hôị trong tương lai. 

Một trong những chỉ tiêu quan trọng đó 

là chỉ số già hóa19 biểu thị cho xu hướng già 

hóa của dân số cho thấy năm 2011 nước ta 

đã bước vào giai đoạn già hóa dân số. Dự 

báo thời gian chuyển từ giai đoạn “già hóa 

dân số” sang “dân số già20” của Việt Nam là 

17-20 năm, ngắn hơn nhiều nước, kể cả 

                                         
18 Tổng cục thống kê (GSO), Bấo cáo điều tra dân số 

và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1.4.2014. 
19 Theo một số tác giả, khi trong tổng dân số, số người 

từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 7% đến 9,9% thì dân số đó 

được coi là  bước vào quá trình “già hóa” (theo 

Cowgill và Holmes, 1970). Một số tác giả và tổ chức 

quốc tế lại cho rằng khi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên 

chiếm 10% trong tổng dân số thì dân số đó được coi là 

“già hóa” (Dương Quốc Trọng, 2011) 
20 Khi số người trên 65 tuổi chiếm ≥ 14% hoặc khi số 

người trên 60 tuổi chiếm ≥ 20% tổng dân số 

những quốc gia có trình độ phát triển hơn 

(Ví dụ như Pháp là 115 năm, Thụy Điển 

phải mất tới 85 năm, Nhật Bản là 26 năm và 

Thái Lan là 22 năm). Theo Ngân hàng Thế 

giới21, năm 2016 sẽ có khoảng 7% dân số 

Việt Nam từ 65 tuổi trở lên, tương đương 

6,5 triệu người; số người từ 60 tuổi trở lên 

là trên 10%. Vào năm 2040 dự báo số người 

từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng gấp 3 lần, đạt 

khoảng 18,4 triệu người, chiếm khoảng 

17% dân số. Nói cách khác, tỉ lệ người sống 

phụ thuộc (số người từ 65 tuổi trở lên so với 

số người trong độ tuổi lao động) dự tính sẽ 

tăng gấp gần 3 lần, từ 10% hiện nay lên 

khoảng 26% năm 2040. Điều đó chỉ ra gánh 

nặng không chỉ đối với dân số trong độ tuổi 

có khả năng lao động mà cả Chính phủ và 

hệ thống hưu trí trong bảo hiểm xã hội 

(BHXH) càng tăng. 

Xu hướng biến đổi dân số theo hướng 

già hóa đặt ra nhiều thách thức lên hệ thống 

tài chính quốc gia mà cụ thể là hệ thống tài 

                                         
21 World Bank, Báo cáo câp̣ nhâp̣ tình hình phát triển 

kinh tế Việt Nam, 2015. 
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chính hưu trí trong vài thập kỷ tới. Mặt 

khác, gánh nặng sẽ tăng lên đáng kể cho hệ 

thống bảo trợ xã hội, hệ thống y tế và bộ 

phận dân số trong tuổi lao động. Do đó,  

Chính phủ phải chuẩn bị nguồn lực, hoạch 

định và thực hiện chiến lược chính sách 

kinh tế và các chương trình an sinh xã hội 

thích ứng, kịp thời ứng phó với các thách 

thức của quá trình già hóa dân số. 

3. Thưc̣ trạng và thách thức đối với 

quy ̃hưu trí Việt Nam 

3.1. Áp dụng mô hình hưu trí PAYG 

với mức hưởng đươc̣ xác điṇh trước (cao 

75%) sẽ tác đôṇg nghiêm troṇg đến cân 

đối quỹ hưu trí trong bối cảnh già hoá dân 

số ở Viêṭ nam   

Từ khi hình thành (1962) đến nay Quĩ 

hưu trí Việt Nam được xây dựng theo mô 

hình hưu trí PAYG (Pay-as-you-go) với 

mức hưởng xác định trước (DB-Defined 

contributed) có sự chia sẻ giữa các thế hệ 

với xu hướng những người lao động tham 

gia đóng góp hôm nay là để chi trả lương 

hưu cho những người đã nghỉ hưu sẽ rất phù 

hợp với quốc gia có cơ cấu dân số trẻ. Với 

cơ cấu dân số trẻ thì bình quân số người 

đóng cho một người hưởng là rất cao, và 

như vậy, quỹ hưu trí sẽ luôn luôn có một 

lượng tiền “nhàn rỗi” rất lớn được sử dụng 

đầu tư phục vụ phát triển kinh tế. 

Khi dân số già hóa và tuổi tho ̣ bình 

quân của dân số tăng cao dẫn đến số người 

đóng cho một người hưởng ngày càng giảm 

và thời gian hưởng hưu của đối tươṇg kéo 

dài hơn viêc̣ áp duṇg mô hình hưu trí  

PAYG với mức hưởng khá cao (75%) đươc̣ 

xác điṇh trước se ̃tỏ ra nghiêm troṇg, có tác 

động tiêu cực đến sự ổn định tài chính của 

quỹ hưu trí nói riêng và ngân sách nhà nước 

nói chung ở hầu hết các nước trên thế giới22.  

Bên cạnh việc có thể gây mất ổn định về 

mặt tài chính do tác động của sự già hoá dân 

số, hệ thống PAYG với mức hưởng được xác 

định trước cũng gây ra sự bất công bằng giữa 

các thế hệ. Khi dân số già hoá nhanh thì vấn 

đề này càng nghiêm trọng vì thế hệ người lao 

động trong tương lai phải đóng góp nhiều hơn 

mới có thể trang trải chi phí cho những người 

hưởng lợi hiện tại.   

Mặt khác quá trình vâṇ hành hê ̣ thống 

hưu trí PAYG có mức hưởng được xác định 

trước do nhà nước quản lý trong thời gian 

qua ở nước ta thường trong tình trạng không 

ổn định về mặt  tài chính do số người tham 

gia hệ thống có hạn, mức đóng góp thấp 

trong khi tỷ lệ thay thế lại khá cao. Sự phức 

hợp của những nhân tố này sẽ dẫn đến một 

hậu quả nhãn tiền: sự bất ổn của hệ thống 

do những tác động tiêu cực về mặt tài 

chính. Theo tính toán của BHXH Việt Nam 

(trong đó đã tính cả khoản tiền từ năm 2011 

dự kiến Ngân sách Nhà nước chuyển sang 

cho quỹ BHXH tiền đóng BHXH của đối 

tượng tham gia BHXH trước 01/10/1995) 

thì kết quả dự báo cho thấy: Năm 2023 số 

thu bằng số chi, từ năm 2024 trở đi để đảm 

bảo chi chế độ hưu trí, tử tuất, ngoài số thu 

trong năm phải trích thêm từ số dư của quỹ. 

Năm 2037, nếu không có chính sách hoặc 

biện pháp tăng thu hoặc giảm chi thì số thu 

BHXH trong năm và số tồn tích bắt đầu 

không đảm bảo khả năng chi trả, các năm 

                                         
22 Ví dụ, Hagemann và Nicoletti (1989), Auerbach và 

cộng sự (1989), Holzmann (1997, 1998), và Holzmann 

và cộng sự (2001). 
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sau đó số chi lớn hơn rất nhiều so với số thu 

trong năm23 

3.2. Thực tiễn vận hành mô hình 

PAYG trong thời  gian qua 

3.2.1. Bất câp̣ thu – chi 

Tốc đô ̣ thu thấp hơn tốc đô ̣ chi do tốc 

đô ̣tăng số người tham gia BHXH thấp hơn 

so với tốc đô ̣ tăng số người hưởng lương 

hưu. Báo cáo tổng kết đánh giá thi hành 

Luật Bảo hiểm xã hội của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Ước tính đến cuối 

năm 2012, tổng số kết dư của các quỹ 

BHXH là 162.615,3 tỉ đồng, trong đó, quỹ 

BHXH bắt buộc là 161.992,5 tỉ đồng (riêng 

quỹ hưu trí, tử tuất là 136.930 tỉ đồng). Tốc 

độ tăng bình quân của người tham gia bảo 

hiểm xã hội (BHXH) trong giai đoạn từ 

năm 2007-2012 là trên 5%/năm, trong khi 

đó tốc độ tăng của người hưởng lương hưu 

từ quỹ BHXH là gần 16%.Theo nhiều 

chuyên gia cho rằng nếu theo lộ trình đóng 

BHXH bắt buôc̣ (26% tiền lương), hưởng24 

như hiện tại, thì đến năm 2021 số thu sẽ 

tương đương chi, toàn bộ quỹ sẽ cạn kiệt 

vào khoảng năm 2034. Hay nói cách khác, 

toàn bộ lao động nam dưới 39 tuổi, nữ dưới 

                                         
23 Trên thực tế, với đối tượng tham gia BHXH tăng 

chậm, lương hưu điều chỉnh tăng nhanh… nên khả 

năng mất cân đối quỹ có thể sẽ nhanh hơn so với dự 

báo. Hiện tại, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 

đang phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) để 

xây dựng mô hình dự báo Quỹ BHXH cho Việt Nam, 

dự kiến sẽ hoàn thành và cho kết quả dự báo vào cuối 

Quý I/2012. 
24  Sau khi đến tuổi nghỉ hưu (60 đối với nam và 55 đối 

với nữ), nếu thời gian đóng BHXH từ 15 năm năm trở 

lên, người lao động được hưởng lương hưu. Mức lương 

hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân 

thu nhập tháng trong 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%. 

34 tuổi hiện nay sẽ không được nhận lương 

hưu sau khi nghỉ hưu. 

Số liệu thu - chi Quỹ BHXH giai đoạn 

2007 - 2013 và tính đến thời điểm hiện tại, 

Quỹ BHXH Việt Nam vẫn tiếp tục cân bằng 

thu - chi và có thặng dư. Tuy nhiên, việc 

thặng dư Quỹ BHXH trong hiện tại là 

không bền vững do việc tăng thu trong thời 

gian qua chủ yếu nhờ yếu tố chính sách 

như: (1) Mở rôṇg đối tượng tham gia 

BHXH bắt buộc, sự ra đời của hê ̣ thống 

BHXH tự nguyên (2006); (2) Lộ trình tăng 

mức đóng giai đoạn 2007 -2014 góp phần 

làm tăng nguồn thu của Quỹ BHXH; (3) Số 

người hưởng hưu trí vì chu kỳ của chính 

sách BHXH tương đối dài. Tuy nhiên, theo 

dự báo của BHXH Việt Nam năm 2014, nếu 

không có chính sách, biện pháp tăng thu 

hoặc giảm chi thì Quỹ Hưu trí có số thu 

bằng số chi vào năm 2023. Từ năm 2024 trở 

đi, để bảo đảm chi chế độ hưu trí, tử tuất 

cho người lao động, ngoài số thu trong năm 

phải trích thêm từ số dư của quỹ và đến 

năm 2037 thì Quỹ BHXH sẽ hoàn toàn mất 

cân đối, thu không đủ chi.  

Tỷ trọng giữa số tiền chi trả hưu trí so 

với số thu có xu hướng tăng nhanh,  

Từ năm 1995 - 2015, hàng năm số thu 

vào Quỹ hưu trí, tử tuất đều lớn hơn số chi. 

Tuy nhiên, trong tương lai, số người nghỉ 

hưu hưởng từ Quỹ hưu trí càng nhiều. giai 

đoaṇ 2007 -2015 số chi hưu trí bình quân 

mỗi năm chiếm  khoảng 72% số thu của 

mỗi năm. Dự báo với sư ̣gia tăng maṇh của 

các đối tươṇg nghỉ hưu do tuổi tho ̣ bình 

quân tăng và số lươṇg người nghỉ hưu nhiều 
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do kết thúc chu trình chính sách đến năm 

2023 Quỹ hưu trí, tử tuất sẽ có số thu bằng 

số chi. Từ năm 2024 trở đi, ngoài số thu 

trong năm, phải trích sử dụng thêm tiền cân 

đối dương của các năm trước mới đảm bảo 

đủ chi. Đến năm 2037, số thu BHXH trong 

năm và số tồn tích bắt đầu không đảm bảo 

khả năng chi trả. Các năm sau đó, số chi sẽ 

lớn hơn nhiều so với số thu trong năm. Do 

đó, Quỹ Hưu trí, tử tuất tiềm ẩn nguy cơ 

mất cân đối trong dài hạn. 

Bảng 1. Tiǹh hiǹh thu – chi quỹ hưu trí giai đoạn 2007- 2015 

Đơn vị: Nghìn tỷ đồng 

 Quy ̃hưu trí 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Số thu 19.004 24.751 29.99 38.37 49.607 62.506 84.07 110.838 121.777 

Số chi 12.244 18.236 24.522 30.939 36.6 51.544 63.01 71.74 83.841 

Tỷ lê ̣số thu/số 

chi (%) 
64.43 73.68 81.77 80.63 73.78 82.46 74.95 64.73 68.85 

Nguồn: ILSSA tính toán từ số liêụ BHXH Việt Nam qua các năm 2007 - 2015 

 

3.2.2. Tỷ lê ̣người tham gia thấp  

Về cơ bản, hệ thống BHXH của Việt 

Nam là hệ thống bảo hiểm xa ̃hôi của Nhà 

nước độ bao phủ của hệ thống này còn rất 

thấp. Hiện nay, mức độ bao phủ của hệ 

thống BHXH mới chiếm khoảng 80% số 

người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc 

và 20% lực lượng lao động;  Đến cuối năm 

2015, tổng số người tham gia BHXH bắt 

buộc và BHXH tự nguyện đạt 12,14 triệu 

người, tăng 2,0 lần so với năm 2005 trong 

đó số người tham gia BHXH bắt buôc̣ chỉ 

chiếm 22,3% lưc̣ lươṇg lao đôṇg. Nguyên 

nhân của tình trạng này là: (1) Lao động 

làm việc tại khu vực phi chính thức tương 

đối lớn, hơn nữa một bộ phận doanh nghiệp, 

đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ thường có 

xu hướng trốn tránh việc tham gia BHXH. 

Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế 

gặp nhiều khó khăn thì xu hướng dịch 

chuyển lao động từ khu vực chính thức sang 

khu vực phi chính thức cũng đang diễn ra, 

làm cho việc mở rộng độ bao phủ của hệ 

thống BHXH càng trở nên khó khăn hơn.(2) 

Quá trình tái cơ cấu kinh tế gắn với việc sắp 

xếp lại lao động nên số lượng lao động 

trong khu vực nhà nước, đặc biệt là các 

doanh nghiệp nhà nước, đang giảm xuống. 

Những lao động trong đối tượng sắp xếp lại 

tham gia hoạt động trong khu vực tư nhân 

nhưng không tái đăng ký tham gia hệ thống 

bảo hiểm xã hội. 

3.2.3. Tuổi nghỉ hưu thấp, thời gian 

tham gia đóng quỹ ngắn 

Theo qui điṇh hiêṇ nay tuổi nghỉ hưu 

của người lao đôṇg của chúng ta vốn  đa ̃

thấp (nam 60 tuổi và nữ 55 tuổi) nhưng 

trong thưc̣ tế tuổi nghỉ hưu bình quân còn 

thấp hơn (chỉ đaṭ 53,2 tuổi) trong khi tuổi 

tho ̣bình quân ngày càng tăng làm cho thời 

gian hưởng hưu trí thưc̣ tế càng tăng. Số 

liệu thống kê năm 2014 tuổi thọ bình quân 

của người nghỉ hưu chết là 73,08 tuổi, trong 

đó nam là 71,6 tuổi, nữ là 73,99 tuổi). Như 
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vậy thời gian trả lương hưu tương đối dài, 

bình quân là gần 20 năm (73,99 tuổi- 53,2 

tuổi), trong đó nam là 19,2 năm, nữ là 20,08 

năm. Bên canh đó, tuổi nghỉ hưu thấp nên 

số năm đóng BHXH bình quân còn khá thấp 

đối với nam là 28 năm và nữ là 23 năm làm 

cho số năm hưởng hưu trí là khá dài. 

Việc quy định trần tuổi được nghỉ hưu 

sớm quá thấp (nam 50 tuổi, nữ 45 tuổi, nếu 

có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công 

việc đặc biệt nặng nhọc thì không phụ thuộc 

tuổi đời) đối với môṭ bô ̣ phâṇ người lao 

đôṇg, nên thời gian trả lương hưu cho đối 

tượng này dài, trong khi thời gian đóng góp 

ít. Cụ thể là đóng khoảng 20 năm, thì hưởng 

tới 30 - 40 năm 

3.2.4. Mức đóng BHXH thấp, khó cân 

đối với mức hưởng cao 

Tỷ lệ đóng góp vào quỹ hưu trí và tử 

tuất còn thấp (từ năm 2012  trở về trước 

tổng mức đóng góp của người lao động và 

người sử dụng lao động là 20%, từ năm 

2014 là 22%, năm 2015 đến nay là 26% 

trong khi tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa từ 

xưa đến nay luôn là 75% mức bình quân 

tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng 

BHXH; trong khi số người nghỉ hưu đúng 

tuổi chiếm tỷ lệ thấp25 (40,5%), tỷ lệ hưởng 

lương hưu bình quân thưc̣ tế cao( 70%) khó 

có thể cân đối dài haṇ với mức đóng thấp, 

chưa tuân thủ nguyên tắc đóng cao hưởng 

cao. Măṭ khác, mức tiền lương, tiền công 

làm căn cứ đóng BHXH còn khoảng cách 

lớn với mức tiền lương, tiền công thực tế 

của người lao động (hiện mới chỉ bằng 60% 

tiền lương, tiền công thực tế). 

                                         
25 BHXH Viêṭ nam, số liêụ giai đoaṇ 2007 -2012 

Tỷ lệ hưởng lương hưu cao và công 

thức tính tỷ lệ hưởng lương hưu còn chưa 

hợp lý (75% cho 25 năm đóng BHXH đối 

với nữ hoặc 30 năm đóng BHXH đối với 

nam). Tỷ lệ giảm lương hưu do nghỉ hưu 

trước tuổi thấp (mỗi năm đóng BHXH tính 

thêm 2% đối với nam hoặc 3% đối với nữ 

trong khi tỷ lệ giảm chỉ là 1% cho mỗi năm 

nghỉ hưu trước tuổi). 

3.2.5. Số người đóng BHXH cho một 

người hưởng lương hưu ngày càng giảm 

Theo tính toán của BHXH Viêṭ Nam, 

số người đóng BHXH cho một người hưởng 

lương hưu ngày càng giảm, nếu như năm 

1996 có 217 người đóng BHXH cho môṭ 

người hưởng lương hưu, con số này giảm 

xuống còn 34 người vào năm 2000, 19 

người vào năm 2004, 14 người vào năm 

2007, 11 người vào năm 2009, 9,9 người 

vào năm 2011, 9,3 người vào năm 2012, 

đến năm 2015 chỉ còn 8,13 người đóng 

BHXH cho 1 người hưởng lương hưu26. 

3.2.6. Bội chi quĩ hưu do chịu ảnh 

hưởng từ vấn đề giới trong tuổi nghỉ hưu 

Tuổi nghỉ hưu của nữ thấp hơn nam giới 

5 tuổi (nam nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi và nữ 

nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi) đồng nghiã với viêc̣ 

thời gian tham gia đóng BHXH của nữ ít hơn 

nam giới, công với yếu tố tuổi tho ̣trung bình 

của nữ giới luôn luôn cao hơn so với nam 

giới đã gây tình traṇg thời gian hưởng hưu 

của nữ giới dài hơn nam giới. Điều này 

không những dẫn đến bất bình đẳng giới 

trong viêc̣ thu ̣ hưởng hưu trí mà còn ảnh 

hưởng rất lớn đến khả năng chi trả của quỹ, 

nếu kéo dài thì se ̃ ảnh hưởng nghiên troṇg 

đến sư ̣ tồn taị của qui ̃hưu trí và không đaṭ 

                                         
26 Trần Huy Liệu, Phó tổng giám đóc BHXH Viêṭ 

Nam, 2015. 
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đươc̣ muc̣ tiêu của cải cách hê ̣ thống hưu trí 

là cần phải thu hẹp khoảng cách giới và loại 

bỏ phân biệt đối xử giữa nam và nữ, nhấn 

maṇh đến việc thay đổi khoảng cách về tuổi 

nghỉ hưu giữa nam và nữ. 

3.2.7. Bội chi quỹ do tác động từ viêc̣ 

điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH của 

Chính phủ 

Hệ thống lương hưu hiện nay còn mang 

tính đơn lẻ, lương hưu là khoản thu nhập 

duy nhất đối với đa số người nghỉ hưu. 

Trong khi, tiền lương làm căn cứ đóng 

BHXH bình quân chỉ khoảng 50% tiền 

lương khi còn làm việc. Chính vì thế, lương 

hưu không đáp ứng được như cầu tối thiểu 

của người nghỉ hưu do đó phải có những 

điều chỉnh. 

Trong 6 năm từ 2008 đến 2013, Chính 

phủ đã 7 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

BHXH, tính chung qua 7 lần điều chỉnh, 

lương hưu của người nghỉ hưu đã được điều 

chỉnh tăng thêm 144% so với thời điểm 

tháng 12/2007. Xu thế điều chỉnh lương hưu 

cho người đã nghỉ hưu trong bối cảnh xã 

hội có nhiều biến động se ̃còn diêñ ra trong 

tương lai là tất yếu để bảo đảm đời sống của 

người nghỉ hưu tiếp tục được cải thiện, góp 

phần ổn định xã hội. Tuy nhiên, nguồn để 

điều chỉnh lương hưu chủ yếu được lấy từ 

quỹ hưu trí  làm cho quỹ khó đảm bảo được 

cân đối.  

3.2.8. Công tác đầu tư quỹ BHXH thời 

gian qua chưa hiệu quả 

Các hình thức đầu tư trong giai đoạn 

2008- 2012 được phân bổ chủ yếu là cho 

ngân sách nhà nước vay nên lãi suất thu 

được từ hoạt động đầu tư rất thấp, tiền laĩ  

thu được từ hoạt động đầu tư tăng trưởng 

quỹ BHXH thấp hơn chỉ số lạm phát. Năm 

2008, trong bối cảnh nền kinh tế lạm phát 

cao, lãi suất đầu tư quỹ thu được với tỷ lệ 

bình quân là 11,76%. Tuy nhiên ở các năm 

sau đó chỉ ở khoảng 9,17% đến 10,0% thấp 

hơn cả chỉ số giá tiêu dùng bình quân của 

giai đoạn 2008- 2012 là 13,4%/năm. 

3.2.8. Tình trạng nợ đoṇg, trốn đóng 

BHXH của các doanh nghiêp̣ 

Mặc dù tỷ lệ số tiền chậm đóng, nợ đóng 

BHXH có xu hướng giảm dần qua các năm 

nhưng vẫn còn ở mức tương đối cao. Năm 

2015, tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH dù 

chiếm 3,68 % trong tổng số thu, đã thấp hơn 

nhiều so với con số 4,5 - 6,2 % của những 

năm trước. Cuối năm 2015, cả nước hiện có 

khoảng 480.000 doanh nghiệp có đăng ký mã 

số thuế. Trong khi đó, cơ quan BHXH VN 

mới quản lý được 199.500 doanh nghiệp 

tham gia BHXH, chiếm khoảng 42 %. Trong 

số 199.500 đơn vị tham gia BHXH như trên, 

có tới 22.231 đơn vị nợ BHXH và không có 

khả năng giải quyết quyền lợi BHXH cho 

người lao động. Các doanh nghiệp này đang 

sử dụng có 175.958 người lao động với số nợ 

1.900 tỉ tiền nợ BHXH, BHYT và bảo hiểm 

thất nghiệp. 

Có nhiều nguyên nhân tích tụ gây ra 

tình trạng nhiều doanh nghiệp cố tình trốn, 

nơ ̣đoṇg chậm đóng chấp nhận chịu phạt để 

chiếm dụng Quỹ BHXH hiện nay đó là; (1) 

Về qui điṇh của  cơ chế, chính sách, do 

Luật Bảo hiểm xã hội 2006, luật Bảo hiểm y 

tế 2008  quy định mức lãi suất chậm đóng 

BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp 

thấp hơn mức lãi suất cho vay của các ngân 

hàng. Chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, mức 
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xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi 

chậm đóng bảo hiểm xã hội thấp, chưa đủ 

sức răn đe việc doanh nghiệp chiếm dụng 

quỹ bảo hiểm xã hội thay vì đi vay ngân 

hàng. sự bất bình đẳng trong công thức tính 

lương hưu giữa khu vực nhà nước và khu 

vực tư nhân đã dẫn đến sự trốn đóng BHXH 

của người lao động ở khu vực tư nhân. (2) 

Về phía người sử duṇg lao đôṇg và người 

lao đôṇg việc tuân thủ quy định BHXH còn 

thấp, nhóm doanh nghiệp ngoài nhà nước 

đứng đầu trong việc trốn đóng, chậm đóng, 

chiếm dụng tiền đóng của người lao động 

vào Quỹ BHXH. (3) Công tác phối hợp 

giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với các cơ 

quản lý nhà nước về BHXH, BHYT trong 

kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp 

luật đối với các doanh nghiệp còn hạn chế, 

không thường xuyên.  

4. Môṭ số đề xuất giải pháp 

Đề bảo tính cân đối về thu –chi cũng 

như sự bền vững của quỹ hưu trí trong bối 

cảnh già hoá dân số với tốc độ nhanh nhất 

thế giới trước mắt cũng như lâu dài cần phải 

tính đến môṭ số giải pháp chính như sau: 

4.1.  Cân nhắc xem xét giảm tỷ lê ̣

hưởng xác định trước trong viêc̣ áp duṇg 

mô hiǹh PAYG 

Tỷ lệ hưởng sau khi nghỉ hưu của Việt 

Nam khá cao so với các nước khác trên thế 

giới. Cụ thể, tỷ lệ hưởng lương hưu theo 

quy định là tối đa 75%, thực tế tỷ lệ phần 

trăm bình quân hưởng khi nghỉ hưu theo 

thời gian đóng góp BHXH là 70% (trong đó 

nam là 68,5%, nữ là 71,4%). Trong khi đó, 

tỷ lệ hưởng lương hưu trung bình trên thế 

giới là khoảng 50%; các nước Đông Á như 

Nhật Bản, Hàn Quốc là 46%; các nước Tây 

Âu là 41%; các nước Nam Á là 55%... Theo 

mô hình tính toán của OECD, để đảm bảo 

mức chi trả cao như hiện nay, người lao 

động Việt Nam phải đóng góp tới trên 40% 

thu nhập của họ. 

Tuy nhiên, việc giảm tỷ lệ hưởng lương 

hưu sau khi nghỉ hưu cũng cần đi kèm với 

việc cải cách chế độ tiền lương do hiện nay 

mức lương, đặc biệt là mức lương của khu 

vực nhà nước, tương đối thấp. 

4.2. Trong dài hạn, cần nghiên cứu để 

thay đổi, hoặc cải thiện hệ thống thực thanh 

thực chi với mức hưởng xác định trước hiện 

nay để hệ thống BHXH tăng tính độc lập về 

tài chính giữa các thế hệ 

Hiện nay, lương hưu của người nghỉ 

hưu hiện tại được chi trả từ đóng góp của 

thế hệ người lao động đang làm việc. Điều 

này, dẫn đến tình trạng thu nhập của người 

nghỉ hưu phụ thuộc chủ yếu vào mức đóng 

BHXH của lực lượng lao động đang làm 

việc, dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn khi có sự 

thay đổi về nhân khẩu học. Chính vì lý do 

này, hiện nay nhiều nước trên thế giới đã và 

đang nghiên cứu chuyển đổi từ hệ thống 

hưu trí thực thanh thực chi sang hệ thống tài 

khoản tích lũy cá nhân nhằm giảm bớt rủi ro 

do quá trình già hóa dân số và tạo sự công 

bằng giữa các thế hệ. Theo đó, tiền đóng 

BHXH của người tham gia BHXH sẽ được 

tích lũy vào một tài khoản riêng và được 

đầu tư để tạo nguồn chi trả cho người lao 

động khi đến tuổi nghỉ hưu. 

4.3. Tăng thời gian đóng BHXH (kéo 

dài tuổi nghỉ hưu).  
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Như đã phân tích, tuổi nghỉ hưu của 

Việt Nam hiện nay tương đối thấp với nhiều 

ngoại lệ cho việc nghỉ hưu sớm, dẫn đến 

tuổi nghỉ hưu thực tế càng thấp hơn nữa 

côṇg với tuổi thọ trung bình của người dân 

ngày càng tăng cao dẫn tới thời gian chi trả 

lương hưu cho đối tượng dài hơn, đây là 

nguyên nhất cốt lõi gây tình traṇg bôị chi 

quỹ, vỡ quy.̃ Kinh nghiệm cải cách hệ thống 

hưu trí của các nước cũng cho thấy, việc 

nâng tuổi nghỉ hưu là một giải pháp mang 

lại tác dụng trong dài hạn, khả thi và dễ 

thực hiện. Thậm chí, ở một số quốc gia như 

Mê-hi-cô, Hàn Quốc, Chilê, Nhật Bản, Niu 

Di-lân, Thụy Sỹ, Thụy Điển... tuổi nghỉ hưu 

thực tế còn cao hơn tuổi nghỉ hưu theo quy 

định do tuổi thọ tăng cao, sức khỏe của 

người lao động được cải thiện và do nhu 

cầu cải thiện tình trạng tài chính sau khi 

nghỉ hưu. Năm 2014, khi trình dự án sửa 

đổi Luật BHXH, Chính phủ cũng đã đề xuất 

phương án nâng tuổi nghỉ hưu đối với từng 

nhóm đối tượng, tuy nhiên chưa được Quốc 

hội chấp thuận. Tuy nhiên, về lâu dài, việc 

nâng tuổi nghỉ hưu lên mức phù hợp với 

điều kiện của Việt Nam là giải pháp cần 

thiết để đảm bảo tính bền vững của Quỹ 

BHXH trong tương lai. 

4.4. Mở rôṇg diêṇ bao phủ, tăng 

cường tỷ lệ tham gia  

Trong dài hạn, do tỷ lê ̣thay thế từ đóng 

sang hưởng hiên nay của Viêṭ Nam tương 

đối cao, số người hưởng se ̃ tăng nhanh do 

xu thế già hoá dân số và tuổi tho ̣bình quân 

ngày càng tăng trong khi đó số người mới 

tham gia đóng quy ̃ ít biến đôṇg do đô ̣ bao 

phủ của chính sách còn haṇ chế, chưa 

khuyến khích người lao đôṇg tham gia.Việc 

giảm tỷ lệ thay thế cũng có những tác động 

tích cực tới tăng trưởng như việc nâng tuổi 

nghỉ hưu, giảm tỷ lệ thay thế cũng có thể 

thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn.  

4.5. Thu hẹp và tiến tới xoá bỏ khoảng 

cách giới trong tuổi nghỉ hưu 

Khoảng cách giới trong tuổi nghỉ hưu là 

một nguyên nhân chính gây ra tình trạng bất 

bình đẳng trong viêc̣ tham gia đóng góp và 

thụ hưởng quĩ của đối tươṇg, ảnh hưởng 

đến khả năng cân đối thu – chi của quy.̃ 

Trường hợp của nước ta là nữ giới tham gia 

đóng góp ít và thu ̣ hưởng nhiều trong khi 

nam giới đóng góp nhiều hơn nhưng thời 

gian thụ hưởng laị ngắn hơn nữ giới.  

4.6. Có chính sách đầu tư hợp lý quỹ 

hưu trí 

Như đã phân tích, hoạt động đầu tư của 

quỹ BHXH (bao gồm quỹ hưu trí) trong 

thời gian qua ít hiệu quả, thậm chí có giai 

đoạn tỷ suất lợi nhuận còn thấp hơn tốc độ 

lạm phát. Việc đầu tư Quỹ BHXH Việt 

Nam, cần tôn trọng nguyên tắc bảo toàn 

vốn, có chiến lược đầu tư vào các sản phẩm 

tài chính dài hạn, có tính thanh khoản cao, 

đồng thời cần có đầu tư về nhân sự chuyên 

nghiệp để Quỹ BHXH đóng vai trò là một 

nhà đầu tư lớn, quan trọng trên Thi ̣ trường 

tài chính. 

4.7. Có chế tài xử lý nghiêm đối với 

các trường hợp trốn đóng BHXH và nợ 

BHXH 

Mức xử phạt đối với việc trốn đóng, 

chậm đóng BHXH hiện nay tương đối thấp 

nên không khuyến khích các doanh nghiệp 

thực hiện đúng pháp luật về BHXH. Nâng 

cao tính tuân thủ pháp luật về BHXH không 
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chỉ giúp hạn chế tình trạng nợ đóng BHXH 

mà còn giúp mở rộng diện bao phủ của hệ 

thống BHXH vốn đang rất hẹp do các 

doanh nghiệp trốn đóng BHXH. Đồng thời, 

có biện pháp để các doanh nghiệp, đặc biệt 

là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và 

doanh nghiệp FDI đóng BHXH cho người 

lao động theo mức lương thực tế, thay vì 

mức lương tối thiểu như hiện nay, nhằm 

một mặt nâng nguồn thu của Quỹ BHXH, 

nâng cao tính bền vững của Quỹ BHXH, 

mặt khác đảm bảo mức sống cho người lao 

động khi đến tuổi nghỉ hưu, góp phần củng 

cố hệ thống an sinh xã hội. 

4.8.  Phát triển chương trình hưu trí tự 

nguyện bổ sung 

Cũng giống như tiến trình cải cách hệ 

thống BHXH của các nước trên thế giới, 

việc cải cách hệ thống BHXH của Việt Nam 

theo các đề xuất trên đây sẽ làm giảm tỷ lệ 

hưởng của chế độ hưu trí. Điều này sẽ tạo ra 

một khoảng trống về tài chính đối với 

những người nghỉ hưu, vì vậy, Nhà nước 

cần có chính sách khuyến khích và hỗ trợ 

xây dựng thêm các chương trình hưu trí tự 

nguyện để bổ sung vào hệ thống hưu trí 

công hiện nay. Các chương trình này một 

mặt giúp bù đắp khoảng trống tài chính cho 

người hưởng lương hưu, mặt khác cho phép 

những người có điều kiện, có thu nhập cao 

có thể nâng cao mức tiết kiệm cho tuổi già. 

Việc hình thành và phát triển các chương 

trình hưu trí tự nguyện bổ sung cũng hỗ trợ 

cho sự phát triển của thi ̣ trường tài chính 

(TTTC) và tăng trưởng kinh tế, đồng thời sự 

phát triển của TTTC và tăng trưởng kinh tế 

sẽ có tác động tích cực ngược trở lại đối với 

hoạt động đầu tư của Quỹ BHXH, từ đó 

giúp tăng thu nhập từ lương hưu của người 

tham gia./. 
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Tóm tắt: Bài viết ngày nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến cầu lao động trong 

các doanh nghiệp Việt Nam thông qua ước lượng OLS với dữ liệu điều tra doanh nghiệp của 

TCTK năm 2015. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tác động của 

một số yếu tố như chi phí lao động, vốn, tăng trưởng, R&D,.. đến cầu lao động trong các ngành 

và trong các loại hình sở hữu. Đặc biệt, tiền lương tác động làm giảm cầu lao động ở khu vực 

ngoài nhà nước, FDI (hệ số lần lượt là -0,24 và -0,56) nhưng tác động khá yếu tới việc giảm lao 

động trong khu vực nhà nước (hệ số -0,018). 

Từ khóa: Cầu lao động, phân tích ảnh hưởng, mô hình 

Abstract: Article studies the effects of several factors on the demand for labor in Vietnam 

enterprises through Ordinary Least Square (OLS) estimates with survey data from GSO 

enterprises 2015. The findings showed statistical significance differences of the impact of factors 

such as cost of labor, capital, growth, R & D,.. to the demand for labor by industries and by 

ownerships. In particular, increase in wages reduced the demand for labor in the non-state 

sector, FDI (coefficients are -0.24 and -0.56 respectively). However, it had a rather weak impact 

to the reduction in in labour of the State sector (coefficient is  -0.018). 

Keywords: labor demand, impact analysis, model 

 

1. Giới thiệu 

Sau gần 3 thập kỷ xây dựng nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn 

trên nhiều mặt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

bình quân hàng năm giai đoạn 2004-2014 là 

6,35%; GDP theo giá thực tế năm 2014 gấp 

hơn 5,5 lần so với năm 2004; Việt Nam trở 

thành quốc gia có mức thu nhập trung bình 

thấp từ năm 2010. Tăng trưởng kinh tế đã 

thúc đẩy tạo việc làm, cải thiện thu nhập và 

giảm nghèo nhanh.  

Doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều 

bước tiến đáng kể sau khi Luật doanh 

nghiệp 2005 ra đời, đã góp phần đóng góp 

tích cực vào GDP và tạo việc làm. Số lượng 

lao động làm việc trong các doanh nghiệp 

không ngừng gia tăng, từ 9,83 triệu lao 

động năm 2010 lên 11,08 triệu lao động 

năm 2012 (tăng 12,72%) và đạt khoảng 14 

triệu lao động vào năm 2014. Tuy nhiên, 
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năm 2015 không ít doanh nghiệp gặp khó 

khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động, số 

doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động 

sản xuất, kinh doanh là 9467 doanh nghiệp, 

giảm 0,4% so với năm 2014, trong đó phần 

lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có 

vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 

93,8%); số doanh nghiệp gặp khó khăn 

buộc phải tạm ngừng hoạt động là 71391 

doanh nghiệp, tăng 22,4% so với năm 2014. 

Mặc dù số lượng lao động làm việc 

trong các khu vực doanh nghiệp có tăng 

nhưng quy mô lao động bình quân một 

doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 có xu 

hướng giảm, bình quân khoảng 32 lao 

động/doanh nghiệp. 

Năm 2016 một số chính sách mới như 

tăng lương tối thiểu, chính sách BHXH,... sẽ 

tác động đến chi phí lao động trong doanh 

nghiệp và làm ảnh hưởng đến nhu cầu sử 

dụng lao động trong doanh nghiệp.  

Gần đây nghiên cứu của Antonis Adam 

và Thomas Moutos (2014), cho rằng cầu lao 

động có quan hệ với tiền lương, chi phí sử 

dụng vốn, giá đầu vào trung gian và đầu ra 

tương ứng; Hasan (2003), ước lượng hàm 

cầu lao động trong điều kiện tối đa hóa lợi 

nhuận trong mối quan hệ với yếu tố giá cho 

thấy, trong xu hướng toàn cầu hóa có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê về cầu lao 

động giữa các ngành sản xuất, độ co giãn 

cầu lao động rất lớn khi có sự thay đổi về 

hoạch định chính sách như cắt giảm tiền 

lương; Ross Hutchings và Michael 

Kouparitsas (2012), Olga Bohachova và 

cộng sự (2011) cho rằng giữa vốn và lao 

động có sự thay thế lẫn nhau, hệ số co giãn 

thay thế là 0,4. Bên cạnh đó cũng chỉ ra 

tăng trưởng sản lượng và tiền lương thực tế 

sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng việc làm. 

ILSSA (2010) chỉ ra rằng tăng trưởng, đầu 

tư và việc làm, năng suất lao động, thu 

nhập có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.  

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, tác 

giả tập trung vào phân tích ảnh hưởng của 

một số yếu tố đến cầu lao động trong doanh 

nghiệp Việt Nam.  

2. Mô hình sử dụng  

Theo mô hình tăng trưởng phái Keynes 

(1994) cho rằng kinh tế đạt được mức cân 

bằng nào đó dưới mức toàn dụng lao động, 

nhà nước có thể sử dụng các công cụ kinh tế 

vĩ mô như chính sách đầu tư, tài chính để 

kích cầu nhằm tăng việc làm. Theo A. 

Smith (1997), vốn đầu tư chính là yếu tố 

quyết định đến số lao động hữu dụng. Việc 

tăng vốn đầu tư sẽ dẫn đến tăng sức lao 

động và tăng công cụ sản xuất cả về số 

lượng và chất lượng, từ đó mở rộng sản 

xuất.  

Các nhà kinh tế học theo trường phái mô 

hình tăng trưởng nội sinh, Lucas (1988), 

Mankiw, Romer và Weil (1992)… đã đưa 

vốn con người trở thành một đầu vào trong 

sản xuất. Các mô hình tăng trưởng nội sinh 

này đã góp phần giải thích đáng kể sự chênh 

lệch về thu nhập giữa các quốc gia. Ý nghĩa 

của mô hình này chỉ ra vai trò của chính 

phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng. Thông 

qua các chính sách của chính phủ như đánh 

thuế, cung ứng cơ sở hạ tầng, bảo hộ sở hữu 

trí tuệ, cung cấp các dịch vụ công liên quan 
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đến giáo dục, y tế, chi tiêu vào R&D… có 

thể tác động tới tốc độ tăng trưởng dài hạn. 

Trong thế hệ các mô hình tăng trưởng 

nội sinh đầu tiên, những người đi đầu là 

Arrow (1962) với khái niệm “learning by 

doing” (học thông qua làm, hay kinh 

nghiệm trong sản xuất), Romer (1990) với 

mô hình R&D… đã đưa ra kết luận rằng 

chính hiệu ứng lan toả công nghệ sẽ đảm 

bảo một quá trình tăng trưởng tự thân trong 

nền kinh tế.  

Theo quan điểm của các nhà kinh tế học 

trường phát tăng trưởng tân cổ điển và tăng 

trưởng nội sinh, cho thấy sự thay đổi của 

tiến bộ công nghệ tiết kiệm lao động dẫn 

đến giảm cầu lao động do các công nghệ 

làm tăng năng suất lao động khi lượng lao 

động không đổi, thay đổi công nghệ còn bổ 

sung lao động dẫn đến tăng cầu lao động do 

đòi hỏi phải nâng cao trình độ và chất lượng 

của lao động.  

Nhằm mục đích xác định quan hệ của 

các yếu tố đến cầu lao động, nghiên cứu sử 

dụng cách tiếp cận của Almas Heshmati 

(2003) trong việc sử dụng mô hình dạng 

hàm sản xuất Cobb-Douglas để phân tích 

ảnh hưởng của một số yếu tố đến cầu lao 

động trong doanh nghiệp.  

Do vậy, mô hình đình lượng để ước 

lượng cầu lao động như sau: 

LnLi = β0 + β1LnVAi + β2LnCapitali + 

β3Ln_aver_wagei + β4Di + β5ratioKLi + 

β6Bank_usei + β7Pc_quantityi + 

β8E_marketingi + β9E_commercei + 

β10HavRDi + ei (*) 

Trong đó, i là chỉ số thể hiện doanh 

nghiệp thứ i, tăng trưởng giá trị gia tăng 

(ln_VA), vốn (ln_capital), tiền lương bình 

quân (ln_aver_wage), khu CN (D), mức 

trang bị vốn trên lao động (ratioKL), có sử 

dụng dịch vụ ngân hàng (Bank_use), số 

người sử dụng máy tính trong công việc 

(pc_quantity), có website riêng 

(E_marketing), có kinh doanh qua mạng 

(E_commerce), có đầu tư nghiên cứu phát 

triển (havrd) và phần dư (e). 

Các tham số βj (j=0,10) được xác định 

bằng cách ước lượng mô hình trên phản ánh 

mối quan hệ giữa các biến độc lập như tăng 

trưởng giá trị gia tăng, vốn, tiền lương bình 

quân,...với biến phụ thuộc là số lao động 

trong doanh nghiệp i. 

Mức ảnh hưởng của một biến độc lập 

(X) nào đó đến biến phụ thuộc LnL được 

xác định là đạo hàm riêng của (*) theo biến 

X như sau: 

𝜕𝐿𝑛𝐿

𝜕𝑥
= 𝛽 

Như vậy, hệ số của biến độc lập (β) 

phản ánh xu hướng và mức độ ảnh hưởng 

của biến độc lập đến biến phụ thuộc, cụ thể 

là ảnh hưởng của biến tăng trưởng VA, vốn, 

tiền lương,...đến cầu lao động trong doanh 

nghiệp như thế nào. 

3. Số liệu sử dụng 

Điều tra doanh nghiệp do Tổng cục 

Thống kê thực hiện năm 2015, đây là toàn 

bộ doanh nghiệp thuộc tập đoàn, tổng công 

ty nhà nước; doanh nghiệp nhà nước (100% 

vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước 
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đã được cổ phần hóa có vốn nhà nước 

chiếm trên 50%); doanh nghiệp có vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài; doanh nghiệp ngoài 

nhà nước có từ 20 lao động trở lên. Điều tra 

chọn mẫu các doanh nghiệp ngoài nhà nước 

dưới 20 lao động.  

Theo số liệu Điều tra doanh nghiệp của 

Tổng cục Thống kê năm 2015 có 11,9 triệu 

lao động đang làm tại 415,6 nghìn doanh 

nghiệp, trong đó: khu vực nhà nước có 1,3 

triệu lao động làm trong 3 nghìn doanh 

nghiệp; khu vực tư nhân có 7,3 triệu lao 

động làm trong 401 nghìn doanh nghiệp; 

khu vực FDI có 3,4 triệu lao động làm trong 

11,2 nghìn doanh nghiệp. 

Tài sản doanh nghiệp: trong các doanh 

nghiệp nhà nước lớn nhất, bình quân mỗi 

doanh nghiệp nhà nước có tổng tài sản lên 

đến 1.500 tỷ đồng, cao gấp 26,5 lần bình 

quân chung cả nước (56,7 tỷ đồng), gấp 50 

lần doanh nghiệp tư nhân (29,7 tỷ đồng) và 

gấp gần 4 lần doanh nghiệp FDI (389,5 tỷ 

đồng).  

Chi phí lao động bình quân một lao 

động làm việc tại doanh nghiệp khá cao, đạt 

10,8 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp 

nhà nước có chi phí lao động bình quân cao 

nhất với 14,3 triệu đồng/người/tháng, doanh 

nghiệp FDI có mức có chi phí lao động bình 

quân là 12,0 triệu đồng/người/tháng và thấp 

nhất là doanh nghiệp tư nhân với 9,3 triệu 

đồng/người/tháng. 

Đầu tư cho khoa học công nghệ là một 

công thức phát triển bền vững của mọi 

doanh nghiệp. Tại nhiều nước trên thế giới, 

các doanh nghiệp luôn coi R&D (Nghiên 

cứu và Phát triển) là bộ phận không thể 

thiếu đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên ở 

Việt Nam hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp có 

hệ thống R&D còn rất thấp, chiếm khoảng 

0,19% số doanh nghiệp.  

Các doanh nghiệp xuất khẩu có tỷ lệ đầu 

tư cho R&D cao hơn doanh nghiệp không 

xuất khẩu (0,28% so với 0,15%). Trong hầu 

hết các ngành tỷ lệ này cũng tương tự, duy 

chỉ có ngành xây dựng có tỷ lệ đầu tư cho 

R&D trong doanh nghiệp xuất khẩu thấp 

hơn doanh nghiệp không xuất khẩu (0,05% 

so với 0,07%). 

Mức trang bị vốn trên lao động được 

đo bằng tỷ lệ giữa lượng vốn và số lao động 

thường xuyên bình quân trong năm của 

doanh nghiệp. Mức trang bị vốn trên lao 

động trong doanh nghiệp nhà nước và 

doanh nghiệp FDI là lớn nhất và tương 

đương nhau, bình quân mỗi doanh nghiệp 

có mức trang bị vốn khoảng 1 tỷ đồng trên 

một lao động cao gấp khoảng 5 lần so với 

mức trang bị vốn trên lao động của doanh 

nghiệp tư nhân. Bình quân chung cả nước, 

mỗi doanh nghiệp có mức trang bị vốn trên 

lao động bình quân đạt 246 triệu đồng/lao 

động. 

4. Thảo luận kết quả ước lượng mô 

hình cầu lao động 

Dựa trên số liệu điều tra doanh nghiệp 

của Tổng cục Thống kê, sử dụng phương 

pháp OLS để ước lượng mô hình cầu lao 

động theo một số biến sau: tăng trưởng 

(ln_va), vốn (ln_capital), tiền lương bình 

quân (ln_aver_wage), khu CN (D), mức 

trang bị vốn trên lao động (ratioKL), có sử 
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dụng dịch vụ ngân hàng, số người sử dụng 

máy tình trong công việc, có website 

riêng(E_marketing), có kinh doanh qua

 mạng (E_commerce), có đầu tư nghiên cứu 

phát triển (havrd). Kết quả ước lượng sau 

khi thực hiện các kiểm định như sau: 

 

a) Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến cầu lao động theo ngành 

Bảng 1: Kết quả ước lượng mô hình 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VARIABLES Chung NLTS CNKT CNCBCT SXPP XD TN DV khác 

                  

ln_va 0,318*** 0,153*** 0,262*** 0,237*** 0,382*** 0,268*** 0,328*** 0,254*** 

 

(0,001) (0,008) (0,024) (0,010) (0,003) (0,020) (0,003) (0,002) 

ln_capital 0,129*** 0,251*** 0,174*** 0,233*** 0,178*** 0,240*** 0,107*** 0,091*** 

 

(0,001) (0,009) (0,027) (0,012) (0,003) (0,019) (0,003) (0,001) 

ln_aver_wage -0,244*** -0,266*** -0,231*** -0,121*** -0,291*** -0,051 -0,422*** -0,129*** 

 

(0,003) (0,018) (0,060) (0,026) (0,007) (0,054) (0,007) (0,004) 

D 0,538*** 0,100 -0,179 -0,178 0,209*** -0,494*** 0,125* 0,132*** 

 

(0,011) (0,214) (0,291) (0,121) (0,014) (0,174) (0,066) (0,027) 

ratioKL -0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** 

 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Bank_use 0,115*** 0,233*** -0,086 -0,042 0,061*** 0,023 0,149*** 0,112*** 

 

(0,005) (0,036) (0,115) (0,057) (0,013) (0,090) (0,017) (0,007) 

pc_quantity 0,002*** 0,013*** 0,022*** 0,002*** 0,001*** 0,006*** 0,007*** 0,004*** 

 

(0,000) (0,001) (0,004) (0,000) (0,000) (0,001) (0,000) (0,000) 

E_marketing 0,250*** 0,623*** 0,194 0,466*** 0,183*** -0,012 0,173*** 0,279*** 

 

(0,005) (0,070) (0,138) (0,065) (0,011) (0,098) (0,018) (0,007) 

E_commerce 0,048*** 0,244 -1,222 -0,062 0,115*** 0,522 0,124 0,002 

 

(0,016) (0,247) (0,795) (0,346) (0,033) (0,397) (0,082) (0,020) 

Havrd 0,463*** -0,054 -1,421* -0,627** 0,301*** 0,520 -0,017 0,476*** 

 

(0,035) (0,246) (0,738) (0,307) (0,050) (0,341) (0,178) (0,075) 

Constant 0,105*** 0,582 0,465 -1,255*** -0,106*** -0,260 1,069*** 0,166*** 

 

(0,018) (0,466) (0,801) (0,456) (0,041) (0,369) (0,063) (0,024) 

         Observations 193,477 3,455 330 1,932 39,002 691 27,881 65,881 

R-squared 0,573 0,542 0,590 0,634 0,679 0,729 0,487 0,520 

Standard errors in parentheses 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Nguồn: Tác giả ước lượng từ số liệu Điều tra doanh nghiệp của GSO 

 

 Mô hình trên được ước lượng chung 

cho các ngành (1); cho ngành nông lâm, 

thủy sản (2); công nghiệp khai thác mỏ (3); 

công nghiệp chế biến chế tạo (4); sản xuất 

phân phối điện ga khí đốt (5); xây dựng (6); 

thương nghiệp (7); dịch vụ khác (8).  

Kết quả ước lượng cho thấy hầu hết các 

hệ số ước lượng được đều khác 0 ở mức 
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α=5%, dấu của các hệ số ước lượng được 

phù hợp với lý thuyết kinh tế. 

- Tăng trưởng và vốn đầu tư luôn là 

động lực và là kênh quan trọng tạo ra các 

vị trí việc làm. Hệ số của tăng trưởng và 

vốn đầu tư mang dấu dương, cho biết tăng 

trưởng tạo động lực thúc đẩy nhu cầu về sản 

phẩm tăng, đầu tư mở rộng sản xuất sẽ thúc 

đẩy nhu cầu lao động trong các doanh 

nghiệp. Cụ thể nếu tăng trưởng tăng thêm 

1%, các yếu tố khác trong mô hình không 

đổi, nhu cầu lao động tăng 0,31%. Hệ số co 

giãn nhu cầu lao động theo vốn đầu tư thấp 

hơn so với hệ số co giãn của nhu cầu lao 

động theo tăng trưởng, cứ 1% tăng thêm của 

vốn đầu trong khi các yếu tố khác không đổi 

thì việc làm tăng thêm 0,12%. Như vậy, nếu 

doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất thì 

nhu cầu về lao động sẽ tăng ít hơn so với 

doanh nghiệp có sự gia tăng về giá trị gia 

tăng hay nếu một doanh nghiệp mà có giá 

trị gia tăng cao sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn. 

Hệ số co giãn việc làm theo đầu tư khá đều 

ở các nhóm ngành nông lâm, thủy sản, công 

nghiệp chế biến chế tạo và xây dựng. 

- Yếu tố tiền lương trong mô hình ảnh 

hưởng đến cầu lao động theo đúng quy luật 

thị trường, tăng lương thì nhu cầu lao động 

giảm, tiền lương tăng 1%, cầu lao động 

giảm 0,22%, kết quả phù hợp với rất nhiều 

nghiên cứu chỉ ra rằng khi tiền lương bình 

quân trên thị trường tăng thì các doanh 

nghiệp có xu hướng thuê ít lao động hơn và 

thay thế bằng máy móc, công nghệ, do vậy 

cầu lao động có xu hướng giảm. Để có thể 

gia tăng tiền lương cho người lao động mà 

không làm hạn chế cầu lao động của doanh 

nghiệp, cần phải đầu tư cả về trang thiết bị 

và vốn nhân lực, nâng cao năng suất lao 

động của người lao động. 

- Các doanh nghiệp nằm trong khu 

công nghiệp hoặc khu chế xuất có nhu cầu 

việc làm cao hơn 53% so với những doanh 

nghiệp không nằm trong khu công nghiệp 

hoặc khu chế xuất (trong điều kiện các yếu 

tố khác không đổi), việc doanh nghiệp hoạt 

động trong các khu công nghiệp, khu chế 

xuất cũng giúp doanh nghiệp tận dụng 

được hạ tầng cơ sở, hệ thống giao thông 

thuận lợi, gần nguồn nguyên liệu,..giúp 

doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, duy trì 

lao động. Kết quả cũng cho thấy không có 

sự khác biệt về nhu cầu lao động giữa 

doanh nghiệp ở khu công nghiệp và doanh 

nghiệp không thuộc khu công nghiệp tại 

các ngành NLTS, CNKT, CNCBCT. 

- Mức trang bị vốn trên lao động trong 

mô hình này mang dấu âm, cho thấy với 

mức trang bị vốn trên lao động cao dẫn đến 

một phần làm tăng năng suất lao động và 

khả năng sử dụng máy móc thay thế người 

lao động có xu hướng tăng. Tuy nhiên, kết 

quả ước lượng cho thấy dường như yếu tố 

này ảnh hưởng rất yếu tới cầu lao động, gần 

như bằng 0, tác động dường như không 

đáng kể, hàm ý mức trang bị vốn trên lao 

động, hay trình độ công nghệ của doanh 

nghiệp chưa thực sự được đổi mới hay chưa 

đủ mạnh để tăng năng suất lao động, rút lao 

động ra khỏi ngành. 

- Yếu tố tiếp cận tín dụng có tác động 

tích cực đến tạo việc làm, đây là yếu tố quan 
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trọng giúp doanh nghiệp tập trung vốn sản 

xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của các 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng hợp lý 

nguồn vốn vay sẽ giúp doanh nghiệp đứng 

vững, duy trì việc làm cho người lao động. 

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh 

nghiệp sử dụng vốn tín dụng ngân hàng để 

đáp ứng nhu cầu thiếu hụt vốn cũng như để 

tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn của mình. 

Vốn tín dụng ngân hàng góp phần đảm bảo 

cho hoạt động của các doanh nghiệp được 

liên tục. Trong bối cảnh cạnh tranh để tồn tại 

đứng vững và phát triển, các doanh nghiệp 

luôn phải cải tiến kỹ thuật thay đổi mẫu mã 

mặt hàng, đổi mới công nghệ máy móc thiết 

bị. Doanh nghiệp phát triển được tất yếu sẽ 

đảm bảo công việc cho người lao động và tạo 

việc làm mới trong xã hội. 

Doanh nghiệp ứng dụng khoa học công 

nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

đã đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp, 

nghiên cứu này sử dụng biến “số máy vi 

tính được doanh nghiệp sử dụng trong hoạt 

động sản xuất“, hay việc doanh nghiệp ứng 

dụng thương mại điện tử“, thể hiện việc 

doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công 

nghệ. Kết quả cũng cho thấy tác động tích 

cực đến làm tăng việc làm trong doanh 

nghiệp.  

Yếu tố về nghiên cứu phát triển trong 

doanh nghiệp, cũng kỳ vọng sẽ làm giảm 

việc làm. Tuy nhiên kết quả chưa cho thấy 

dấu hiệu rõ ràng, nhìn chung các doanh 

nghiệp có R&D sẽ sử dụng nhiều lao động 

hơn nhưng có sự khác biệt về hướng tác 

động theo ngành. Nếu doanh nghiệp áp 

dụng R&D thì ngành CNKT và CNCBCT 

sẽ giảm lao động (chủ yếu lao động giản 

đơn sẽ giảm). Hiện nay đổi mới công nghệ, 

đầu tư nghiên cứu phát triển sản xuất lại 

dựa chủ yếu vào sự hỗ trợ của đối tác. Việc 

tham gia các chương trình của Nhà nước và 

liên kết với các viện, trường còn quá ít. 

Hoạt động R&D ít hay nhiều cũng có tác 

động tốt trong sản xuất, làm tăng năng suất, 

chất lượng sản phẩm, tạo ra sản phẩm mới, 

góp phần phát triển hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp. Thực tế, các doanh 

nghiệp ít chú trọng đầu tư nghiên cứu phát 

triển hệ thống thiết bị, máy móc sản xuất, 

đổi mới công nghệ. Đây là nguyên nhân 

khiến nhiều doanh nghiệp trong nước gặp 

khó và không cạnh tranh được với các 

doanh nghiệp FDI cũng như hàng hóa nhập 

ngoại. 

b) Phân tích ảnh hưởng của một số 

yếu tố đến cầu lao động theo hình thức sở 

hữu 

Xem xét ảnh hưởng của một số yếu tố 

tới cầu lao động trong khu vực doanh 

nghiệp Nhà nước, ngoài nhà nước và FDI 

cho thấy: 

Có sự khác biệt rõ nét về tác động của 

tăng trưởng tới cầu lao động ở các khu vực 

doanh nghiệp Nhà nước, ngoài nhà nước và 

FDI. Tăng trưởng sẽ kéo theo tăng cầu 

nhanh ở khu vực ngoài Nhà nước (hệ số 

0,304) và khu vực FDI (hệ số 0,395) nhưng 

tác động làm tăng cầu rất thấp ở khu vực 

Nhà nước (hệ số 0,015). 
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Đầu tư mở rộng sản xuất giúp tăng cầu 

lao động ở tất cả các khu vực, nhưng tăng 

mạnh nhất ở khu vực Nhà nước. 

Tiền lương tác động làm giảm cầu lao

 động ở khu vực ngoài nhà nước, FDI (hệ số 

lần lượt là -0,24 và -0,56) nhưng tác động 

khá yếu tới việc giảm lao động trong khu 

vực nhà nước (hệ số -0,018). 

 

Bảng 2: Kết quả ước lượng ảnh hưởng của một số yếu tố tới cầu lao động theo hình thức 

sở hữu 

  (1) (2) (3) 

VARIABLES Nhà nước Ngoài NN FDI 

        

ln_va 0,015*** 0,304*** 0,395*** 

 

(0,011) (0,001) (0,007) 

ln_capital 0,231*** 0,115*** 0,192*** 

 

(0,009) (0,001) (0,006) 

ln_aver_wage -0,018*** -0,241*** -0,567*** 

 

(0,024) (0,003) (0,014) 

D2 -0,334*** 0,381*** -0,052** 

 

(0,071) (0,014) (0,026) 

ratioKL -0,000*** -0,000*** -0,000*** 

 

(0,000) (0,000) (0,000) 

Bank_use 0,182*** 0,146*** 0,044 

 

(0,053) (0,005) (0,030) 

pc_quantity 0,000*** 0,002*** 0,001*** 

 

(0,000) (0,000) (0,000) 

E_marketing 0,207*** 0,241*** -0,013 

 

(0,035) (0,005) (0,024) 

E_commerce -0,049 0,049*** -0,015 

 

(0,103) (0,017) (0,062) 

havrd 0,350*** 0,420*** 0,006 

 

(0,085) (0,043) (0,104) 

Constant 0,586*** 0,464*** 1,316*** 

 

(0,114) (0,010) (0,072) 

    Observations 3,080 182,805 7,592 

R-squared 0,611 0,512 0,670 
Nguồn: Tác giả ước lượng từ số liệu Doanh nghiệp của GSO 

 

 Như vậy, nội dung phần này phân tích 

định lượng quan hệ giữa một số yếu tố ảnh 

hưởng đến cầu lao động trong doanh

 nghiệp. Tuy nhiên còn những yếu tố thể hiện 

chính sách chưa được thể hiện trong phân tích 

trên, đây cũng là hạn chế của đề tài. 
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5. Kết luận và khuyến nghị   

a. Kết luận 

Tăng trưởng và vốn đầu tư luôn là động 

lực và là kênh quan trọng tạo ra các vị trí 

việc làm. Tăng trưởng tạo động lực thúc đẩy 

nhu cầu về sản phẩm tăng, đầu tư mở rộng 

sản xuất sẽ thúc đẩy nhu cầu lao động trong 

các doanh nghiệp. Cụ thể nếu tăng trưởng 

tăng thêm 1% các yếu tố khác trong mô 

hình không đổi nhu cầu lao động tăng 

0,31%.  

Yếu tố tiền lương trong mô hình ảnh 

hưởng đến cầu lao động theo đúng quy luật 

thị trường. Tăng lương thì nhu cầu lao động 

giảm, tiền lương tăng 1% cầu lao động giảm 

0,22%.  

Các doanh nghiệp hoạt động trong các 

khu công nghiệp, khu chế xuất cũng giúp 

doanh nghiệp tận dụng được hạ tầng cơ sở, 

hệ thống giao thông thuận lợi, gần nguồn 

nguyên liệu...giúp doanh nghiệp hoạt động 

hiệu quả và duy trì lao động.  

Mức trang bị vốn trên lao động ảnh 

hưởng rất yếu tới cầu lao động, gần như 

bằng 0, tác động dường như không đáng kể, 

hàm ý mức trang bị vốn trên lao động hay 

trình độ công nghệ của doanh nghiệp chưa 

thực sự được đổi mới hay chưa đủ mạnh để 

tăng năng suất lao động, rút lao động ra 

khỏi ngành. 

Yếu tố tiếp cận tín dụng có tác động 

tích cực đến tạo việc làm, đây là yếu tố 

quan trọng giúp doanh nghiệp tập trung vốn 

sản xuất nâng cao khả năng cạnh tranh của

 các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng 

hợp lý nguồn vốn vay sẽ giúp doanh nghiệp 

đứng vững, duy trì việc làm cho người lao 

động.  

Yếu tố về nghiên cứu phát triển trong 

doanh nghiệp, cũng kỳ vọng sẽ làm giảm 

việc làm. Tuy nhiên kết quả chưa cho thấy 

dấu hiệu rõ ràng nhìn chung các doanh 

nghiệp có R&D sẽ sử dụng nhiều lao động 

hơn nhưng có sự khác biệt về hướng tác 

động theo ngành. Nếu doanh nghiệp áp 

dụng R&D thì ngành CNKT và CNCBCT 

sẽ giảm lao động (chủ yếu lao động giản 

đơn sẽ giảm).  

Có sự khác biệt về cầu lao động theo 

loại hình doanh nghiệp, yếu tố tăng trưởng 

và yếu tố tiền lương dường như tác động 

chưa mạnh đến khả năng giảm cầu lao 

động. Cụ thể: Tăng trưởng sẽ kéo theo tăng 

cầu nhanh ở khu vực ngoài Nhà nước và 

khu vực FDI nhưng tác động làm tăng cầu 

rất thấp ở khu vực Nhà nước; đầu tư mở 

rộng sản xuất tăng cầu lao động ở tất cả các 

khu vực, nhưng tăng mạnh nhất ở khu vực 

Nhà nước; tiền lương tác động làm giảm 

cầu lao động ở khu vực ngoài nhà nước, 

FDI nhưng tác động khá yếu tới việc giảm 

lao động trong khu vực nhà nước. 

b. Khuyến nghị  

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh 

doanh trong nước, tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp phát triển, mở rộng đầu tư sản 

xuất đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp và 

giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho 

người lao động.  
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Tiếp tục thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, 

trong đó tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp 

Nhà nước. Mặc dù doanh nghiệp nhà nước 

có lượng vốn nhiều nhưng chưa phát huy 

hiệu quả và giải quyết việc làm trong khu 

vực này còn hạn chế. Việc chuyển đổi các 

doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ 

phần... sẽ tăng khả năng cạnh tranh và sử 

dụng nguồn lực có hiệu quả. thúc đẩy tăng 

trưởng và tạo việc làm trong xã hội. 

Tiếp tục tạo cơ chế thu hút vốn đầu tư 

nước ngoài để tận dụng nguồn vốn từ bên 

ngoài đầu tư trong nước. mở rộng sản xuất, 

tạo công ăn việc làm cho người lao động, 

đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ lực lượng lao 

động qua đào tạo (khoảng 20%) và tỷ lệ lao 

động hưởng lương (40%) ở nước ta còn 

thấp. 

Hội nhập mở cửa sẽ thúc đẩy kim 

ngạch giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa giúp 

doanh nghiệp mở rộng thị trường; từ đó có 

thể mở rộng quy mô sản xuất hoặc chuyển 

đổi từ hình thức sản xuất theo chiều rộng 

sang sản xuất với trang thiết bị máy móc 

hiện đại đem lại hiệu quả cao hơn, điều này 

sẽ tác động đến cơ cấu lao động trên thị 

trường. Có thể cầu lao động có kỹ năng sẽ 

tăng cao ở một số nhóm ngành. 

Tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

tiếp cận tín dụng với giá rẻ hoặc ưu tiên 

những ngành vừa là mũi nhọn cho tăng 

trưởng vừa là ngành đem lại hiệu quả cao 

trong xã hội (những ngành sử dụng nhiều 

lao động). 

Có cơ chế khuyến khích các doanh 

nghiệp đầu tư khoa học công nghệ nghiên 

cứu và phát triển để tăng sức cạnh tranh của 

doanh nghiệp trên thị trường. tạo ra sự ổn 

định và tác động lan tỏa trong nền kinh tế. 

từ đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho 

người lao động.  
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PHÒNG CHỐNG LAO ĐỘNG TRẺ EM TRONG CHIẾN LƯỢC 

 BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM 
 

                                                                       TS. Quách Thị Quế 
Phòng Nghiên cứu Chính sách An sinh xã hội 

Viện Khoa học lao động và Xã hội  

 

Tóm tắt: Sự phát triển của đất nước trong tương lai luôn luôn phụ thuộc vào việc bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày hôm nay. Đây là một công việc đòi hỏi kết hợp sự nỗ lực của 

gia đình, nhà trường và xã hội không chỉ ở quy mô quốc gia mà cả ở quy mô quốc tế. Muốn làm 

tốt công tác này, trước hết cần có chủ trương chính sách đúng đắn ở tầm vĩ mô. Sau đó là cách 

triển khai thực hiện rốt ráo, có bài bản ở cơ sở. 

Từ khóa: Bảo vệ trẻ em, phòng chống lao động trẻ em 

Abstract. The development of the country in the future always depends on the protection, 

care and education of children today. This is a job that requires the combined efforts of families, 

schools and society at both the national scale and the international scale. In order to have 

success in doing this work, the right policies at the macro level is very necessary and the 

implementation at the grassroots level also plays an important role. 

Keywords: Child protection, child labor prevention  

 

1. Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quyết 

tâm trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

 Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 

là một bộ phận quan trọng trong chiến lược 

phát triển con người của Việt Nam. Ngay 

sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, khi đất 

nước giành được độc lập, Đảng  và Chính 

phủ đã coi trọng công tác bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

luôn đau đáu về việc tạo mọi điều kiện để 

trẻ em Việt Nam được sống trong no đủ, 

được vui chơi, học hành và trở thành những 

người đủ tài năng, sức khỏe, đạo đức để xây 

dựng Việt Nam ngang tầm những nước tiên 

tiến trên thế giới. Tư tưởng này theo Bác Hồ 

suốt cả cuộc đời, ngay trong bản Di chúc, 

Bác vẫn căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách 

mạng cho đời sau là điều rất quan trọng và 

cần thiết”.  

Chính vì vậy Đảng và Nhà nước đã 

dành nhiều sự quan tâm cho công tác bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Điều này 

được thể hiện qua những văn kiện của 

Đảng, những nghị định, thông tư của Chính 

phủ; và đỉnh cao là Luật Bảo vệ chăm sóc 

giáo dục trẻ em do Quốc hội thông qua ngày 

15/6/2004. Sau khi Luật đi vào cuộc sống, 

công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 

đã có chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức và 

tổ chức thực hiện, đạt được một số kết quả 

đáng khích lệ: đời sống vật chất và tinh thần 

được nâng cao; công tác phổ cập giáo dục 

tiểu học đạt kết quả cao; khám chữa bệnh 

miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, các chỉ số 

về sức khỏe trẻ em được cải thiện rõ rệt; có 
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nhiều tiến bộ trong công tác chăm sóc, bảo 

vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Trên phương diện quốc tế, Việt Nam 

cũng rất quan tâm học hỏi kinh nghiệm của 

các nước tiên tiến, tích cực tham gia các 

diễn đàn bảo vệ và chăm sóc trẻ em.  Minh 

chứng cho điều này là Việt Nam là nước 

đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ hai trên 

thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về 

quyền trẻ em (CRC). Phê chuẩn Công ước 

này, Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể 

trong việc hợp tác quốc tế để thực hiện và 

giám sát tiến độ thực hiện của CRC.  Trong 

chương trình hành động quốc gia để bảo vệ 

và phát triển trẻ em ngay từ năm 1991, đã 

nhấn mạnh: “Trẻ em cần phải được coi như 

những công dân đặc biệt của xã hội, các em 

cần được nhà nước và nhân dân chăm sóc 

và được dành cho những ưu tiên cũng như 

tạo môi trường lành mạnh để phát triển 

toàn diện về thể chất, trí tuệ và đạo đức. 

Đây là chính sách kiên định của nhà nước 

Việt Nam”. 

Người lớn cần cố gắng và có trách 

nhiệm đảm bảo cho các em không bị ốm 

đau, bảo đảm cho các em được ăn uống và 

được chăm sóc đầy đủ. Quyền được phát 

triển gồm những điều kiện để trẻ em có thể 

phát triển đầy đủ nhất về tinh thần đạo đức 

và trí tuệ, cụ thể: Có mức sống đầy đủ để có 

thể phát triển về thể chất, trí tuệ tinh thần đạo 

đức và xã hội (Điều 27); Quyền được phổ 

cập giáo dục tiểu học không mất tiền, có điều 

kiện thuận lợi để học phổ thông, trung học, 

được dạy nghề, được khuyến khích đi học 

đều đặn, không bỏ học (Điều 28); Được phát 

triển tối đa về nhân cách, tài năng, khả năng 

tinh thần và thể chất, tôn trọng bản sắc văn 

hóa, ngôn ngữ và các giá trị của bản thân trẻ, 

tôn trọng giá trị quốc gia của đất nước mà trẻ 

em đang sống… (Điều 29). Quyền được bảo 

vệ vì trẻ em dễ bị tổn thương hơn người lớn, 

do vậy trẻ em cần được gia đình, cộng 

đồng, xã hội và Nhà nước bảo vệ và chăm 

sóc một cách phù hợp, cụ thể: Trẻ em có 

quyền được bảo vệ để không bị rơi vào 

những hoàn cảnh và nhân tố nguy hiểm cho 

sự phát triển thể chất, đạo đức, tâm lý và xã 

hội, không bị cách ly cha mẹ và gia đình 

(Điều 20). Trẻ em cần được bảo vệ để 

không bị bất kỳ hình thức bạo lực thể xác 

hoặc tinh thần bị tổn thương hay bị xúc 

phạm, bị bỏ mặc hoặc bị xao nhãng (Điều 

19). Trẻ em cần được bảo vệ chống lại việc 

sử dụng bất hợp pháp các chất ma túy và an 

thần, chống mọi hình thức bóc lột, xâm 

phạm tình dục, cả mại dâm, hiếp dâm hoặc 

sử dụng văn hóa phẩm khiêu dâm… (Điều 

33, 34). Quyền được tham gia là mọi trẻ em 

đều có quyền được tự do bày tỏ quan điểm 

và ý kiến về những vấn đề có liên quan đến 

các em như chuyện học hành, những vấn đề 

trong gia đình, việc lựa chọn môi trường gia 

đình, vấn đề chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên 

những ý kiến của trẻ em được xem xét đến 

mức nào tùy thuộc vào độ trưởng thành của 

các em, cụ thể: Trẻ em cần được chính kiến 

ý kiến riêng của mình và có quyền bày tỏ ý 

kiến đó. Được hội họp, gặp gỡ, tham gia các 

hoạt động. Được tự do tín ngưỡng, được 

bảo vệ chống lại sự vi phạm can thiệp vào 

vấn đề riêng tư, thư tín, danh dự. (Điều 12; 

13; 14; 15; 16). Có thể nói Đảng và Nhà 

nước Việt Nam đã đề ra một loạt chính sách 

nhằm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở 

mức tốt nhất. 
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2. Đưa chủ trương, chính sách, pháp 

luật vào cuộc sống 

Luật trẻ em đã được Quốc hội thông 

qua năm 2016, sửa đổi và bổ sung một số 

điều trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em năm 2004, gồm 7 chương, 106 

điều, đã quy định tương đối đầy đủ các 

quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em, trách 

nhiệm của gia đình, các cơ quan Nhà nước, 

các tổ chức xã hội và mọi công dân trong 

việc đảm bảo thực hiện các quyền cơ bản 

của trẻ em. Luật khẳng định lại những 

quyền cơ bản của trẻ em đã được ghi nhận 

trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em, 

đồng thời dành nhiều nội dung về trách 

nhiệm của xã hội đối với trẻ em. Luật trẻ 

em quy định về độ tuổi: Trẻ em là người 

dưới 16 tuổi.  

Điều 4 Luật trẻ em (2016) quy định: 

Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động 

trái quy định của pháp luật về lao động; 

trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu 

dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm 

mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, 

nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động 

mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ 

em để trục lợi. 

Luật trẻ em cũng đã quy định về các 

chính sách của Nhà nước và trách nhiệm 

các tổ chức với trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn, trong đó nêu rõ các đối tượng trẻ em 

bị bóc lột, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em 

bị buôn bán... 

Ngoài ra, Bộ Luật hình sự, Luật hôn 

nhân và gia đình, Bộ Luật dân sự, Bộ Luật 

lao động, Luật phổ cập giáo dục tiểu học... 

cũng có những điều khoản riêng liên quan 

đến trẻ em. Cuộc sống đòi hỏi sự vận dụng 

linh hoạt những điều đã được luật hóa trong 

cuộc sống sinh động hàng ngày. 

Chúng ta cần nhấn mạnh điều này: Lao 

động là một đặc trưng quan trọng của con 

người. Giáo dục cho trẻ em yêu lao động và 

tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi của 

mình là một trong những nội dung được đưa 

vào chương trình giáo dục. Một trong năm 

điều Bác Hồ dạy thiếu nhi là “yêu lao 

động’’. Do vậy, cần phân biệt rõ ràng giữa 

việc trẻ em bị cưỡng bức lao động, buộc 

phải lao động kiếm sống với việc trẻ em tự 

nguyện tham gia làm những công việc phù 

hợp với sức khỏe và điều kiện sinh hoạt. 

Muốn làm tốt điều này, phải hiểu rõ luật 

pháp. Bộ Luật Lao động của nước ta đã quy 

định những điều kiện để trẻ em có thể tham 

gia lao động như độ tuổi lao động được quy 

định trong luật: Người lao động là người ít 

nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có 

giao kêt hợp đồng lao động. Người sử dụng 

lao động là doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá 

nhân, nếu là cá nhân ít nhất phải đủ 18 

tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao 

động (Điều 6). Độ tuổi học nghề quy định 

trong luật: Người học nghề ở cơ sở dạy 

nghề ít nhất phải đủ 13 tuổi, trừ một số 

nghề do Bộ LĐTBXH quy định và có đủ sức 

khỏe phù hợp với yêu cầu của nghề học. 

Người lao động chưa thành niên là người 

lao động dưới 18 tuổi. Nơi có sử dụng lao 

động chưa thành niên phải lập sổ theo dõi 

riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, công 

việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra 

sức khỏe định kỳ và xuất trình khi thanh tra 

viên lao động yêu cầu. Nghiêm cấm lạm 

dụng sức lao động của người chưa thành 

niên (Điều 119). Cấm nhận trẻ em chưa đủ 

15 tuổi vào làm việc, trừ một số nghề và 
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công việc do Bộ LĐTBXH quy định. Đối với 

ngành nghề và công việc được nhận trẻ em 

chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, học nghề, tập 

nghề thì việc nhận và sử dụng những trẻ em 

này phải có sự đồng ý và theo dõi của cha 

mẹ hoặc người đỡ đầu (Điều 120). Quy 

định này thể hiện tính ưu việt và tạo cơ hội 

cho những tài năng trẻ được phát huy sớm 

các tài năng phù hợp với lứa tuổi của mình, 

đồng thời các nhà quản lý không bị giới hạn 

trong một khuôn khổ máy móc bởi chính 

sách trong các nội dung văn bản khác.  

Ngoài ra, còn hàng loạt các văn bản 

dưới luật của các bộ, ngành hướng dẫn rất 

cụ thể việc thực hiện những điều luật đã quy 

định. Ví dụ, Thông tư số 21/1999/TT-

BLĐTBXH ngày 11/9/1999 của Bộ 

LĐTBXH quy định danh mục nghề, công 

việc và điều kiện được nhận trẻ em chưa đủ 

tuổi 15 vào làm việc. Thông tư nêu rõ danh 

mục nghề và công việc được nhận trẻ em 

chưa đủ 15 tuổi làm việc như múa, hát, xiếc, 

sân khấu ( kịch, tuồng, chèo, cải lương, múa 

rối...), điện ảnh, các nghề truyền thống như 

chấm men gốm, cưa vỏ trai, vẽ tranh sơn 

mài, thêu ren, mộc mỹ nghệ, vận động viên 

năng khiếu trong thể dục dụng cụ, bơi lội, 

điền kinh (trừ xạ kích), bóng bàn, cầu lông, 

bóng rổ, bóng ném, bi a, bóng đá, các môn 

võ, đá cầu, cầu mây,cờ vua, cờ tướng... 

Danh mục này có thể được sửa đổi, bổ sung 

khi có yêu cầu, phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nhận trẻ em 

vào làm việc phải có điều kiện đủ 12 tuổi. 

Riêng đối với trẻ em tham gia biểu diễn 

nghệ thuật phải đủ 8 tuổi. Trường hợp đặc 

biệt chưa đủ 8 tuổi thì do Bộ Văn hóa thông 

tin quyết định.  

Như vậy, luật pháp và chính sách của 

Đảng, nhà nước ta về lĩnh vực bảo vệ trẻ em 

ngày càng phù hợp với thực tiễn ở nước ta 

và tinh thần Công ước của Liên Hợp quốc 

về quyền trẻ em. Chính sách này đã tạo 

hành lang pháp lý để huy động mọi cơ quan, 

tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài 

tích cực, chủ động tham gia vào sự nghiệp 

bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, cùng 

với sự phát triển của tình hình kinh tế - xã 

hội, luật pháp và chính sách đối với lĩnh vực 

bảo vệ chăm sóc trẻ em sẽ luôn được bổ 

sung, sửa đổi để phù hợp với điều kiện thực 

tế của Việt Nam.  

3. Lao động trẻ em – Thực tế cần cái 

nhìn tỉnh táo và mềm dẻo 

Vấn đề lao động trẻ em là một vấn đề 

mang tính toàn cầu và không thể giải quyết 

trong một sớm một chiều. Việc phòng 

chống, ngăn ngừa và giải quyết vấn đề lao 

động trẻ em đòi hỏi phải có một chiến lược 

tổng thể. Muốn xóa bỏ được lao động trẻ 

em, cần sự góp sức của cả cộng đồng trong 

nước và quốc tế.  

Hiện nay, ở Việt Nam mức độ xử lý các 

đối tượng lạm dụng sức lao đôṇg ở trẻ em 

và baọ hành trẻ em vâñ còn quá nhe,̣ chủ 

yếu mới dừng laị ở việc nhắc nhở, xử phaṭ 

hành chính. Đã đến lúc cần phải căn cứ vào 

các quy điṇh của Bô ̣Luật lao đôṇg để xử lý 

nghiêm các cơ sở có hành vi bóc lột lao 

động trẻ em và sử duṇg lao động trẻ em  

không đúng pháp luâṭ. 

Tuy nhiên, cần phải công nhận một 

thực tế là hiện nay một số gia đình buộc 

phải để con em mình làm việc kiếm tiền để 

duy trì cuộc sống. Có những gia đình, có 

những miền quê nếu không rời làng đi kiếm 
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sống, họ có thể bị chết đói. Vì vậy có một 

bộ phận trẻ em lang thang kiếm sống một 

mình hoặc di cư cùng với gia đình ở khắp 

nơi. Những em này rất dễ bị bóc lột, bị xâm 

hại và không được học hành. 

Thực tế đó của cuộc sống buộc chúng 

ta, một mặt, đề cao sức mạnh của luật pháp, 

khẳng định rằng: Pháp luật sẽ trừng trị 

nghiêm khắc những kẻ ngược đãi trẻ em, 

bóc lột trẻ em, bắt trẻ em làm việc quá sức 

trong các điều kiện độc hại; mặt khác, tạo ra 

những cơ hội để trẻ em học nghề, có thể 

làm việc để góp phần giảm bớt khó khăn về 

kinh tế cho gia đình, bảo đảm chính đời 

sống của các em. 

Ở Việt Nam cũng như trên thế giới, lao 

động trẻ em vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh 

cãi. Mặc dù luật pháp Việt Nam cấm sử dụng 

người lao động dưới 15 tuổi nhưng trong thực 

tế, trẻ em vẫn phải chia sẻ gánh nặng công 

việc và trách nhiệm gia đình ở cả nông thôn 

lẫn thành thị. Đây là một thực tế đã diễn ra ở 

Việt Nam nhiều năm và chắc sẽ còn kéo dài 

một số năm nữa. Vào năm 2010, bà Nguyễn 

Thị Kim Ngân (lúc đó là Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội nói: “Việt 

Nam sẽ nỗ lực cố gắng xóa bỏ các hình thức 

lao động trẻ em tồi tệ nhất”).  

Hiện nay tình hình kinh tế trên thế giới 

cũng như ở Việt Nam đang gặp một số khó 

khăn. Chính sự nghèo đói, gia tăng dân số 

nhanh ở các thành phố lớn, công nghiệp 

hoá, đô thị hoá, vấn đề di cư đến các đô thị 

phát triển là những nhân tố góp phần làm 

gia tăng lao động trẻ em. Thực tế này cũng 

phải được tính đến trong việc thực thi chủ 

trương, chính sách. 

4. Một số giải pháp trong công tác 

bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em cần 

quan tâm 

Thứ nhất: Nhà nước cần đẩy mạnh chính 

sách trợ giúp xã hội, đặc biệt là đối với trẻ 

em; dạy nghề kết hợp với tạo việc làm cho 

những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tăng 

cường quản lý Nhà nước với việc giải quyết 

triệt để tình trạng lao động trẻ em trong 

những điều kiện nặng nhọc độc hại. 

Tại các địa phương cần đặt tiêu chí giảm 

nghèo là một trong những mục tiêu hàng đầu 

trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội. Chính quyền cơ sở cần có chính sách 

tốt nhất để các gia đình nghèo có việc làm và 

thu nhập ổn định, liên hệ chặt chẽ với doanh 

nghiệp ở địa phương để giải quyết việc làm 

cho những gia đình đã được đào tạo nghề, 

phát triển kinh tế bền vững, gắn liền với các 

chương trình dạy nghề 1956, bảo đảm các 

quyền cơ bản cho trẻ em. 

Thứ hai: Nhà nước cần có chính sách 

an sinh xã hội phù hợp đảm bảo các quyền 

cơ bản cho mọi trẻ em. Sửa đổi bổ sung các 

quy định không còn phù hợp về bảo trợ xã 

hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Tăng chi phí hỗ trợ cho giáo dục dành cho 

trẻ em nghèo và gia đình nghèo có trẻ em 

học từ mẫu giáo đến các bậc phổ thông. 

Thứ ba: Tăng cường công tác truyền 

thông - giáo dục về Luật trẻ em, công ước 

quốc tế về quyền trẻ em, đặc biệt là công tác 

vận động những gia đình nghèo không để 

trẻ em phải bỏ học tham gia lao động kiếm 

sống. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn 

thể, xã hội và các hội nghề nghiệp, giáo dục 

nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ và 

cộng đồng về việc phòng ngừa lao động trẻ 
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em. Đưa tiêu chí không để lao động trẻ em 

vào nghị quyết các cấp cơ sở. 

Thứ tư: Kiểm tra, giám sát nghiêm việc 

thi hành pháp luật về bảo vệ chăm sóc giáo 

dục trẻ em trong đó có quyền được học tập 

của trẻ em cũng như những điều khoản liên 

quan đến lao động trẻ em. Tăng cường pháp 

chế và thực thi các chế tài xử lý cưỡng bách 

đối với các vi phạm các quyền cơ bản của 

trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 

Thứ  năm: Củng cố và tổ chức quản lý tốt 

vai trò của đoàn thanh niên tại thôn/ bản… để 

tuyên truyền và giáo dục nhận thức cho trẻ 

em và cộng đồng, tổ chức theo hướng lồng 

ghép với các trường phổ thông, tổ chức đoàn, 

hội… để giảm bớt lao động trẻ em.  

Thứ sáu: Gắn trách nhiệm của gia đình 

trong công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ 

em, nhưng khi gia đình không có khả năng 

và điều kiện thực hiện thì cộng đồng xã hội 

và nhà nước phải có trách nhiệm giúp đỡ 

các gia đình thực hiện. Việc giúp đỡ này 

phải được thực hiện thông qua hệ thống 

chính sách và các chương trình hành động 

quốc gia nhằm giải quyết các vấn đề cấp 

bách liên quan tới bảo vệ trẻ em và cần ưu 

tiên cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 

trẻ em có nguy cơ dễ bị tổn thương, trẻ em 

phải lao động sớm, trẻ em nghèo; tạo cơ hội 

phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em. 

Thứ bảy: Việc xây dựng và phát triển hệ 

thống bảo vệ trẻ em phải được coi là ưu tiên 

hàng đầu trong thời gian tới, thông qua việc 

hoàn thiện hệ thống pháp lý, hệ thống tổ chức 

và cán bộ bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 

mang tính chuyên nghiệp và cấu trúc mạng 

lưới tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ theo 3 

cấp độ (i) phòng ngừa,(ii) can thiệp giảm 

thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ; (iii) trợ giúp hòa 

nhập cộng đồng và tạo cơ hội phát triển. 

Những năm qua, Việt Nam không 

ngừng mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế 

với xu hướng hội nhập, chia sẻ và phát 

triển. Sự hợp tác này đã đưa đến các bước 

tiếp cận mới trong quá trình lập kế hoạch ở 

cấp quốc gia và cấp địa phương và có  ảnh 

hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, 

trong đó có phương pháp tiếp cận bảo vệ trẻ 

em, phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em ở các 

cấp độ khác nhau. Công tác lập pháp và 

giám sát về bảo vệ trẻ em của Quốc hội 

được tăng cường. Công ước LHQ về Quyền 

trẻ em và Luật trẻ em cũng đang đi vào 

cuộc sống. 

Trong điều kiện hiện nay, thực thi 

những giải pháp nêu trên có khả năng hạn 

chế tình trạng lao động trẻ em và đảm bảo 

các quyền cơ bản cho trẻ em nghèo, trẻ em 

phải lao động sớm ở những khu vực nghèo, 

giải quyết phần nào tình trạng trẻ em bỏ học 

phải đi lao động kiếm sống, là những tiền 

đề quan trọng cho việc thúc đẩy việc thực 

hiện quyền trẻ em ngày một tốt hơn. 
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AMIĂNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

TIẾP XÚC VỚI AMIĂNG TẠI NƠI LÀM VIỆC 

ThS. Lê Trường Giang 

Trung Tâm Nghiên cứu Môi trường và Điều kiện lao động 

Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

 

Tóm tắt: Trường hợp mắc bệnh phổi amiăng được nghiên cứu đầy đủ đầu tiên trong lịch 

sử y học được ghi nhận bởi Cooke (1924) và nó là tiền đề cho những quy định về việc kiểm soát 

việc phát tán bụi và quy định về kiểm tra sức khoẻ. Bệnh bụi phổi amiăng đã được chấp nhận bồi 

thường như là một bệnh nghề nghiệp. Amiăng màu (nhóm Amphibole) đã bị cấm. Tuy nhiên, vấn 

đề tác hại của Amiăng trắng (Amiăng Chrysotile) đối với người lao động vẫn là chủ đề tranh 

luận của các tổ chức, các nhà khoa học trong nhiều năm qua… 

Từ khóa: Amiăng, Bệnh bụi phổi amiăng, Bảo vệ người lao động 

Abstract: The case of asbestos lung disease was the first fully studied by Cooke (1924) 

and it was becoming a precondition for the provisions on controlling the spread of dust and 

regulations health check. Asbestos pneumoconiosis compensation has been accepted as an 

occupational disease. Color asbestos (amphibole asbestos) was banned. However, the harmful 

effects of White asbestos issues (Chrysotile Asbestos) for workers is still the controversial 

subjects of organizations and scientists for years ... 

Keywords: asbestos, asbestos dust disease, protect workers 

 

1. Amiăng và ứng dụng 

Amiăng (Asbestos) là tên gọi chung của 

loại sợi khoáng silicate kép của Can xi (Ca) 

và Magie (Mg), chứa SiO2 có trong tự 

nhiên, với đặc tính bền, dai, chịu nhiệt, … 

Sợi amiăng được tìm thấy trong số hai phần 

ba lượng đá trên toàn thế giới và được chia 

thành hai nhóm chính: Serpentine và 

Amphibole. Ngoại trừ việc giống nhau ở 

tên thương mại, khả năng chịu lửa và ở 

dạng tự nhiên là sợi thì hai nhóm này hoàn 

toàn khác nhau ở cấu tạo hoá học, tính năng 

và các ứng dụng của chúng. 

 

 

 

 

 

-Serpentine Asbestos:  

Nhóm Serpentine là một loại đá gốc 

định hình dưới dạng khoáng và hầu hết có 

mầu xanh. Trong đó, khoáng Chrysotile 

(amiăng trắng) là loại phổ biến nhất hiện 

nay (chiếm 90% sản lượng trên thế giới), có 

dạng xoắn, không cháy hay mục nát, không 

bị ảnh hưởng bởi nhiều hóa chất khác, độ 

bền cơ học và tính đàn hồi cao, chịu ma sát 
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tốt, cách điện, ngăn cản vi khuẩn và sự tán 

xạ, … 

- Amphibole Asbestos: Nhóm 

Amphibole bao gồm Actinolite, Amosite 

(Amiăng nâu), Crocidolite (Amiăng xanh), 

Tremolite, và Anthophyllite, với đặc điểm 

dạng thẳng, nhám, hình kim, chu kỳ bán 

tiêu hủy chậm và gọi chung là Amiăng màu. 

Loại sợi đặc biệt này được tìm thấy tại 

nhiều nơi trên thế giới như châu Phi, Úc, 

Canada, Nga, Mỹ, Brazil và Trung Quốc. 

 

Từ xa xưa, người La Mã, người Hy Lạp 

cổ sử dụng amiăng để làm vải, bấc đèn. Đến 

thời kỳ Trung cổ, amiăng được sử dụng làm 

nguyên liệu may áo giáp cho các chiến 

binh. Người Mỹ bắt đầu sử dụng amiăng 

làm vật liệu cách nhiệt cho nồi hơi, lò đốt, 

ống dẫn máy hơi nước, lò đun hay là đường 

ống hơi nước. Trong thời kỳ thế chiến thứ II 

và sau đó, amiăng đã được sử dụng rất 

nhiều trong ngành công nghiệp đóng tàu, 

trong công nghệ quốc phòng, du hành vũ 

trụ, nhà máy điện hạt nhân. Nhiều năm qua, 

ngành công nghiệp ôtô và xây dựng đã bị 

phụ thuộc vào amiăng để sản xuất các sản 

phẩm như lớp lót phanh, ổ khớp, tấm sàn, 

trần, tấm lợp, ống fibrô ximăng. Các nhà 

khoa học và sử học đã ước tính có hơn 

3.000 sản phẩm sử dụng amiăng. 

2. Amiăng, những tranh luận về tác 

hại và xu hướng 

- Trường hợp mắc bệnh phổi amiăng 

được nghiên cứu đầy đủ đầu tiên trong lịch 

sử y học được ghi nhận bởi Cooke (1924)  

 

và nó là tiền đề cho việc hiểu một cách 

chính xác về những ảnh hưởng sức khoẻ đã 

dẫn đến những quy định đầu tiên về việc 

kiểm soát sự phát tán bụi và quy định về 

kiểm tra sức khoẻ (Merewether và Price, 

1930). Bệnh bụi phổi amiăng đã được chấp 

nhận bồi thường như là một bệnh nghề 

nghiệp. Những điều luật ban đầu để kiểm 

soát nồng độ bụi trong các nhà máy đã ngày 

càng được thắt chặt: 

+ 1938 - Mỹ thông qua giới hạn bụi “an 

toàn” 176 sợi/cm3 tại nơi làm việc. 

+ 1951 - Tây Úc thông qua ngưỡng giới 

hạn bụi “an toàn” 176 hạt/cm3. 

+ 1961 - Vương quốc Anh đã giảm tối 

đa ngưỡng tiếp xúc của công nhân ngành 

đóng và sửa chữa tàu từ 176 xuống còn 5 

hạt/cm3). 

Vào những năm 1970, nhiều chính phủ 

đã thông qua một quan điểm mới về những 

nguy cơ do tiếp xúc với amiăng. Điều luật 

khắt khe hơn đã có hiệu lực: 
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+ 1969 - Vương quốc Anh ban hành 

giới hạn 0.2sợi/cm3 cho crocidolite trong 

một nỗ lực nhằm cấm việc sử dụng và trong 

những năm 1970 đã ban hành lệnh cấm sử 

dụng crocidolite một cách có ý thức. 

+ 1972 -Úc -4sợi/ml mỗi ca 8 tiếng. 

+ 1978 - Úc (Hội đồng Nghiên cứu Y tế 

và Y khoa Úc) đặt ra mức giới hạn 

0.1sợi/cm3 crocidolite cho công nhân. 

+ 1986 - ILO ban hành công ước số 

162: Công ước về an toàn khi sử dụng chất 

amiăng, trong đó Khoản 1, Điều 11 có nêu 

rõ: “Nghiêm cấm việc sử dụng chất 

crocidolite và các sản phẩm có chứa chất 

sợi này”. 

Dịch vụ Y tế Lao động cơ bản (BOHS) 

đã tính toán tiêu chuẩn nơi làm việc 2sợi/ml 

cho chrysotile để tối thiểu hoá nguy cơ của 

bệnh bụi phổi amiăng và ung thư phổi. 

Giới hạn tiếp xúc amiăng ngày càng bị 

thắt chặt và theo đó, tất cả các loại sợi 

khoáng amiăng đều bị coi là có mức độ 

nguy hiểm như nhau. Quan điểm được đưa 

ra nhiều nhất là tất cả các loại khoáng được 

biết đến có tên thương mại amiăng có khả 

năng gây độc hại như nhau. Có 4 loại bệnh 

liên quan đến việc tiếp xúc với amiăng: 

mảng màng phổi, bụi phổi amiăng, ung thư 

phổi, u trung biểu mô. Các con số thường 

được nhắc đến trong nhiều cuộc hội thảo 

khoa học liên quan đến amiăng là: Amiăng 

là chất gây ung thư nghề nghiệp quan trọng 

nhất ước tính gây ra ½ số ca tử vong do ung 

thư nghề nghiệp trên thế giới. Gánh nặng 

bệnh tật toàn cầu do amiăng là mỗi năm có 

hơn 100.000 người chết và hơn 1,5 triệu 

người phải sống với khuyết tật. Số người 

chết do ung thư phổi là 41.000 người. Số 

người chết do ung thư trung biểu mô ác tính 

là 59.000 người. Amiăng là nguyên nhân 

của 80% các trường hợp bị ung thư trung 

biểu mô ác tính ở người. Số người chết 

do ung thư trung biểu mô ác tính ngày càng 

gia tăng ở các nước phát triển đã sử dụng 

nhiều Amiăng trong quá khứ. Kết quả là 

amiăng màu đã bị cấm sử dụng ở nhiều 

nước trên thế giới và không còn lưu thông 

từ cách đây 20 năm trong khi đó, chỉ còn 35 

nước sử dụng amiăng trắng, 54 nước đã 

cấm sử dụng. 

- Ở một phương diện khác, có rất nhiều 

tổ chức và cá nhân lại không đồng tình với 

kết luận về mức độ tác hại của amiăng trắng 

và cho rằng: Việc sử dụng sợi amiăng 

không đúng cách như phun, xịt gây phát tán 

bụi trong không khí cùng với điều kiện làm 

việc tồi tệ trong quá khứ là nguyên nhân 

gây ra các bệnh về phổi cho công nhân; 

Những bệnh nhân mắc bệnh bụi phổi được 

phát hiện ngày hôm nay chính là kết quả 

của việc tiếp xúc với amiăng xanh và nâu từ 

20 - 40 năm trước; các chương trình nhằm 

loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng, tiến 

tới cấm sử dụng amiăng chưa xem xét đến 

các nghiên cứu khoa học đã tiến hành trong 

khi các nghiên cứu và con số thống kê liên 

quan đến bệnh do amiăng cũng cần được 

kiểm chứng; Hiện tại các nhà khoa học 

“chưa tìm ra ngưỡng an toàn cho rủi ro ung 

thư” khi phơi nhiễm với amiăng (Tham luận 

của Carolyn Vickers, WHO tại Hội thảo kỹ 

thuật về amiăng chrysotile, ngày 30-31 

tháng 3 năm 2015 tại Geneva, Thuỵ Sỹ), 
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nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, 

không có sự gia tăng về rủi ro ung thư khi 

phơi nhiễm với amiăng trắng được khống 

chế ở mức 1 sợi/mL; … 

- Tại Việt Nam, ngành công nghiệp tấm 

lợp Fibrô - ximăng bắt đầu từ những năm 

1966 – 1968 với 02 nhà máy cho tổng công 

suất 06 triệu m2/năm. Cho đến nay, con số 

tương ứng là 41 nhà máy, tổng công suất 

100 triệu m2/năm. Thực hiện công ước 162 

tháng 6 năm 1986 của Tổ chức Lao động 

Thế giới ILO, Chính phủ Việt Nam đã có 

những quy định nghiêm ngặt về quản lý sử 

dụng amiăng trắng. Các quy định về amiăng 

chrysotile dựa trên Quy hoạch tổng thể phát 

triển vật liệu xây dựng ở Việt Nam được lập 

theo giai đoạn 10 năm. Quy hoạch được 

xem xét, sửa đổi 5 năm một lần. 

+ Quyết định 115/2001/QĐ-TTg ngày 

01/08/2001: Quy hoạch tổng thể đến 2010, 

ngừng sử dụng amiăng năm 2004; 

+ Quyết định 133/2004/QĐ-TTg ngày 

20/07/2004: Cấm amiăng amphibole, sử 

dụng có kiểm soát amiăng chrysotile, không 

đầu tư mới, không mở rộng; 

+ Quyết định 121/2008/QĐ-TTg ngày 

29/08/2008: Quy hoạch đến 2020: Cơ sở 

sản xuất tấm lợp AC phải đầu tư, hoàn thiện 

công nghệ đảm bảo nghiêm ngặt các yêu 

cầu về tiêu chuẩn môi trường và y tế; 

+ Quyết định 1469/QĐ-TTg ngày 

22/08/2014: Quy hoạch đến 2020, tầm nhìn 

2030: nhóm sợi amphibole bị cấm trong sản 

xuất tấm lợp; tới năm 2015 tất cả dây 

chuyền sản xuất tấm lợp xi măng đều phải 

đầu tư đồng bộ các thiết bị công nghệ với 

khả năng tự động hóa các khâu xé bao, 

nghiền, định lượng sợi; tất cả các cơ sở sản 

xuất tấm lợp xi măng sợi phải có hệ thống 

xử lý nước thải, quản lý và tái sử dụng chất 

thải rắn, nước thải trong quá trình sản xuất, 

đảm bảo yêu cầu môi trường; không đầu tư 

mới hoặc đầu tư mở rộng các cơ sở có sử 

dụng amiăng trắng; thực hiện chuyển đổi 

dần việc sử dụng các loại sợi thay thế sợi 

amiăng trắng. 

Quy trình và yêu cầu trong quản lý và 

sử dụng amiăng trắng ở Việt Nam được quy 

định rõ trong các văn bản pháp lý như: (1) 

Thông tư liên tịch số 1529/1998-

TTLT/BKHCNMT-BXD của Bộ Xây dựng 

và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

(hướng dẫn đảm bảo môi trường trong sử 

dụng amiăng vào sản xuất các sản phẩm, 

vật liệu xây dựng); (2) Nghị định 

124/2007/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây 

dựng (nhà sản xuất sử dụng công nghệ lạc 

hậu, không quản lý chất thải rắn tốt, để 

nồng độ bụi vượt quá giới hạn sẽ bị buộc 

phải ngừng hoạt động); (3) Quy chuẩn Quốc 

gia mục QCVN 16-4:2011/BXD (Thông số 

kỹ thuật vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ 

và/hoặc sợi hữu cơ, hợp kim nhôm và gỗ tại 

Việt Nam); (4) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

4434-2000 (thiết lập các yêu cầu về tấm lợp 

AC, với hướng dẫn về nhãn mác, xử lý và 

lưu trữ sản phẩm); (5) Tiêu chuẩn Xây dựng 

Việt Nam TCXDVN 282:2002 (Môi trường 

làm việc - Tiêu chuẩn về bụi và ô nhiễm 

không khí trong ngành công nghiệp xi măng 

amiăng); (6) Tiêu chuẩn môi trường TCVN 

5938: 2005 (nồng độ tối đa quy định đối với 

bụi amiăng là 1 sợi/m3); (7) Quyết định 
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3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế (quy định 

giới hạn tiếp xúc với amiăng là 0.1f/ml 

không khí/8 giờ làm việc và 0.5f/ml không 

khí/1 giờ làm việc). 

3. Giải pháp bảo vệ người lao động 

tiếp xúc với amiăng tại nơi làm việc 

Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua 

ngày 23/12/2014, số 67/2014/QH13, quy 

định: Kinh doanh amiăng trắng là ngành 

nghề kinh doanh có điều kiện. Quyết định 

1469/QĐ-TTg ngày 22/08/2014 cũng yêu 

cầu doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí 

sản xuất có điều kiện. Theo đó, doanh 

nghiệp nào đạt yêu cầu về trình độ công 

nghệ, có chứng nhận hợp quy, đạt quy 

chuẩn về môi trường, y tế, cam kết thực 

hiện chương trình sử dụng amiăng trắng an 

toàn có kiểm soát sẽ được tồn tại sản xuất 

kinh doanh. Doanh nghiệp nào chưa đáp 

ứng sẽ phải ngừng sản xuất để hoàn thiện. 

Theo quy định của pháp luật hiện hành 

thì các quy định để đảm bảo về vệ sinh lao 

động đối với doanh nghiệp sản xuất và sử 

dụng amiăng cơ bản là: 

+ Doanh nghiệp phải định kỳ tu sửa nhà 

xưởng thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh 

và môi trường hiện hành; 

+ Định kỳ ít nhất một năm một lần phải 

đo lường các yếu tố độc hại, lập hồ sơ vệ 

sinh lao động, trong đó phải xác định nồng 

độ bụi sợi; 

+ Định kỳ ít nhất một năm một lần phải 

khám xác định bệnh nghề nghiệp (khám các 

bệnh phổi do bụi xi măng và amiăng ) cho 

người lao động; 

+ Thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban 

đầu, khám sức khoẻ định kỳ, lập hồ sơ quản 

lý sức khoẻ công nhân và lưu hồ sơ theo 

quy định của Bộ Y tế; 

+ Định kì huấn luyện vệ sinh lao động, 

thông báo cho người lao động biết tác hại 

của amiăng và các biện pháp bảo vệ sức 

khoẻ; 

+ Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cá 

nhân đầy đủ theo danh mục nghề; thực hiện 

các biện pháp khử độc đảm bảo vệ sinh lao 

động; 

+ Thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng 

hiện vật để tái bổ sung sức lao động cho 

công nhân trong ca sản xuất. 

Việc cấm hoàn toàn amiăng trắng chưa 

đến thời hạn trong khi việc tìm vật liệu thay 

thế chưa cho kết quả tối ưu. Trong thời gian 

này, ngành công nghiệp sản xuất tấm lợp 

AC phải làm gì ở góc độ an toàn, vệ sinh 

lao động và sức khỏe nghề nghiệp? 

3.1. Công tác quản lý 

- Chủ doanh nghiệp phải có các biện 

pháp quản lý an toàn và đầu tư công nghệ, 

tự động hóa các khâu sản xuất. 

- Tại nơi sản xuất phải có cán bộ quản 

lý an toàn, vệ sinh lao động và và cán bộ 

quản lý nhân lực, cả hai trực tiếp giám sát 

môi trường, điều kiện làm việc và người lao 

động. 

- Môi trường và điều kiện lao động, đặc 

biệt là yếu tố bụi phải được giám sát, đánh 

giá liên tục, tuân thủ đúng các qui định và 

tiêu chuẩn hiện hành. 
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- Công tác kiểm tra sức khỏe, khám 

phát hiện bệnh nghề nghiệp phải được tiến 

hành thường xuyên, theo định kỳ, bao gồm 

cả giám định chức năng thở của phổi, chụp 

phim phổi bằng tia X. 

- Huấn luyện an toàn, trang bị phương 

tiện bảo vệ cá nhân phù hợp và cung cấp 

thông tin cho người lao động liên tục và 

chính xác.  

3.2. Ứng dụng công nghệ sản xuất tự 

động hóa, khép kín và kiểm soát nồng độ 

bụi 

Tại Việt Nam, công nghệ sản xuât tấm 

lợp AC điển hình là công nghệ xeo ướt của 

Hatschek - chuyên gia người Áo đề ra năm 

1950. Quá trình sản xuất bao gồm các bước 

công nghệ sau  

 

Nguồn: Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn: Sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng, Trung tâm 

sản xuất sạch Việt Nam, ĐHBK Hà Nội, 2010 



Nghiªn cøu, trao ®æi                             Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 49/Quý IV - 2016 

72 
 

Bằng việc đầu tư dây chuyền công nghệ 

sản xuất được trang bị hệ thống tự động hóa 

cao, cho phép các doanh nghiệp tiến tới việc 

kiểm soát tốt và đảm bảo môi trường, điều 

kiện lao động đáp ứng các quy định, tiêu 

chuẩn. Nhà máy sản xuất tấm lợp AC phải 

được trang bị tối thiểu ba hệ thống thiết bị sau: 

- Một hệ thống hút bụi cho phép bất cứ khi 

nào và ở đâu bụi có nguy cơ bụi lan tỏa lẫn vào 

không khi sẽ được hút đưa ra xử lý, nhằm tránh 

bụi ô nhiễm môi trường xung quanh. 

- Những nơi có nguồn bụi cao, nên đặt 

trong buồng kín nhằm tránh không cho bụi 

bay ra môi trường xung quanh, ví dụ khi cắt 

các bao amiăng. 

- Phun ẩm ở nơi trộn nguyên liệu. 

Một số giải pháp công nghệ theo 

hướng sản xuất sạch hơn: 

- Tại kho chứa: vệ sinh bằng máy hút 

chân không. 

- Tháo bao: sử dụng máy tự động tháo 

bao amiăng đặt trong phòng kín (máy phải 

thường xuyên được bảo dưỡng, phòng ngừa 

sự cố hỏng hóc). 

- Nghiền amiăng: nghiền trong máy 

nghiền sa luân hoạt động trong chu trình kín, 

ngay cả khi thêm nước vào sợi amiăng, được 

nối với một hệ thống hút bụi tốt. Amiăng 

được chuyển đến thiết bị tiếp theo hay tháp xi 

lô bằng một băng truyền khép kín. 

- Nghiền bột giấy: giấy cần ngâm nước 

trước khi nghiền và sử dụng máy nghiền 

thủy lực sẽ ít phát sinh bụi và tiết kiệm điện. 

- Chuẩn bị 2 hỗn hợp: amiăng và bột 

giấy đã ở trạng thái ướt nên không sinh bụi. 

Cần nâng cao ý thức công nhân thao tác 

phải luôn kiểm soát và nạp liệu đúng quy 

định. Lắp hệ thống báo hiệu và tự động 

ngừng cấp nước, nguyên liệu khi thùng 

khuấy đã đủ mức dung dịch. 

- Chuẩn bị 3 hỗn hợp: vấn đề lớn nhất là 

bụi xi măng. Giải pháp là sử dụng xi măng 

rời, vận chuyển xi măng bằng xe xi-téc 

chuyên dụng về nhà máy, nhập xi măng bằng 

bơm (hoặc bằng băng tải, vít tải kín) lên silô 

chứa, từ đó cấp xi măng cho bể 3 hỗn hợp 

thông qua hệ thống cân điện tử tự động. 

- Xeo tấm: các tấm amiăng - xi măng 

còn ướt không phát sinh bụi nhưng phải có 

quản lý nội vi tốt để dọn dẹp các mảnh vỡ 

của tấm amiăng - xi măng trước khi chúng 

kịp khô và trở thành nguyên nhân gây bụi. 

Nước của quá trình xeo cần phải được thu 

lại tại các côn nước đục và côn nước trong 

để tái sử dụng sau quá trình lắng cặn. 

- Cắt, thành hình và ủ sơ bộ: Bước công 

nghệ này sinh ra các chất thải rắn ba via hoặc 

sản phẩm hỏng dạng ẩm. Giải pháp là thay 

đổi từ vận chuyển thủ công sang một hệ 

thống băng tải hoạt động liên tục chuyển ngay 

vật liệu ẩm về máy 3 hỗn hợp. Sau khi cắt các 

tấm được cấp vào khuôn để tạo hình và xếp ra 

khu vực ủ (ủ tự nhiên hoặc ủ bằng hơi nước). 

Cần sử dụng máy hút và tạo hình chân không 

sẽ giảm được mức độ nặng nhọc cho công 

nhân và giảm được sản phẩm hỏng. 

- Bảo dưỡng và hoàn thiện sản phẩm: sử 

dụng xe nâng chuyên dụng. Để giảm thiểu 

sản phẩm vỡ hỏng và giảm thiểu chất thải rắn 

(trấu thải) nên thay đổi sang giá đỡ gỗ có hình 

sóng phù hợp với sóng của tấm. Khi dưỡng 
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hộ sản phẩm các vòi nước bảo dưỡng nên có 

kích thước nhỏ phù hợp với lưu lượng nước 

cần thiết cho bảo dưỡng tấm. 

Một số yêu cầu khác: 

- An toàn lắp ráp các tấm lợp AC: không 

sử dụng các máy cắt có tốc độ cao khi không 

được trang bị thiết bị hút bụi có công xuất 

phù hợp. Trong trường hợp này, người lao 

động nên sử dụng các thiết bị thủ công như là 

dao nhọn, cưa tay hoặc bất cư thiết bị có tốc 

độ chậm nào không tạo ra bụi khuyếch tán 

trong không khí. Khi cắt, nên tưới nước giữ 

ẩm có thể tránh bụi khuyếch tán trong không 

khí. Nếu có điều kiện, nên trang bị cho người 

lao động mặt nạ phòng độc. 

- Trên các tấm sản phẩm nên dán hướng 

dẫn những yêu cầu an toàn của qui trình lắp 

ráp tấm lợp AC. 

3.3. Hoạt động nghiên cứu 

Nghiên cứu, biên soạn bộ tài liệu toàn 

diện về các biện pháp phòng ngừa và kiểm 

soát, dựa trên nguyên tắc sử dụng an toàn 

và đề cao đạo đức nghề nghiệp trong các 

nhà máy sản xuất tấm lợp có sử dụng 

amiăng trắng. 

Yêu cầu của bộ tài liệu: 

- Cung cấp các kiến thức hiểu biết về 

nhận diện các yếu tố nguy hiểm, có hại và 

tìm hiểu nguyên nhân cho người lao động 

và người sử dụng lao động dựa trên quy 

định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao 

động tại nhà máy sản xuất tấm lợp có sử 

dụng amiăng trắng. 

- Xây dựng mô hình và quy trình hướng 

dâñ tổ chức thưc̣ hiêṇ và quản lý đối với các 

nhà máy sản xuất tấm lợp có sử dụng 

amiăng trắng. 

- Hướng dẫn thực hiện các nội dung cơ 

bản đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho 

người lao động trong sản xuất và sử dụng 

amiăng trắng. 

Bộ tài liệu sẽ xây dựng dựa trên các 

tiêu chuẩn quy định của Nhà nước nhằm hỗ 

trợ và cung cấp các thông tin hữu ích, đảm 

bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa để 

bảo vệ sức khỏe, an toàn và môi trường của 

người lao động trong các nhà máy sản xuất 

tấm lợp chứa amiăng trắng. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Cục Quản lý môi trường y tế: Tóm tắt 

thông tin về amiăng và ảnh hưởng của amiăng 

tới sức khỏe 

2. Luis Cejudo Alva - Chủ tịch Hiệp hội 

Amiăng của các nước Mỹ La tinh (CLASS): An 

toàn sử dụng các sản phẩm amiăng – xi măng 

3. Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam: Tấm lợp 

amiăng – xi măng, tác động xã hội và môi trường 

4. Bộ Y tế (Số 903/BC-BYT ngày 

28/8/2014): Báo cáo về vấn đề tác hại của 

Amiăng trắng đối với sức khỏe con người 

5. WHO: Amiăng trắng, 2014 

6. TS. J. Hoskins: Những bài học rút ra từ 

việc sử dụng ami ăng trong thời kỳ đầu và sự 

khác biệt về rủi ro giữa các loại khoáng; mức 

độ tiếp xúc an toàn 

7. Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam 

(Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, 

ĐHBK Hà Nội) – Hợp phần Sản xuất sạch hơn 

trong công nghiệp (Chương trình hợp tác phát 

triển Việt Nam – Đan Mạch về môi trường, Bộ 

Công Thương): Tài liệu hướng dẫn Sản xuất 

sạch hơn: Sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng, 

2010. 
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TỔNG MỤC LỤC NĂM 2016

STT Tên bài viết Tên tác giả Số Trang 

1 38 năm Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

(14/4/1978-14/4-2016) Một số kết quả hoạt động 

tiêu biểu năm 2015                      

TS. Đào Quang Vinh                            46 5 

2 Thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh hội 

nhập khu vực và quốc tế   

PGS.TS. Nguyễn Bá Ngọc 

Ths. Trịnh Thu Nga 

Ths. Đặng Đỗ Quyên    

46 9 

3 Tăng trưởng kinh tế với chất lượng nguồn nhân 

lực trong bối cảnh hội nhập kinh tế  

TS. Bùi Thái Quyên 46 19 

4 Cơ hội và thách thức đối với vấn đề lao động việc 

làm ở Việt Nam  trong bối cảnh hình thành cộng 

đồng kinh tế ASEAN và tham gia hiệp định đối tác 

xuyên Thái Bình Dương 

Ths. Trần Thị Ngọc Anh 

Ths. Nguyễn Thị Hạnh 

46 30 

5 Một số vấn đề về lao động trong thực hiện trách 

nhiệm xã hội doanh nghiệp khu vực ASEAN  

Ths. Chử Thị Lân 

 CN. Ninh Thu An         

46 41 

6 Hoàn thiện cơ chế ba bên nhằm góp phần cải thiện quan hệ 

lao động tại Việt Nam  

 Ths. Nguyễn Huyền Lê 

 Ths. Dương Thị Hường 

46 46 

7 Đề xuất lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong 

giảng dạy về văn hóa nghề Tiếp cận nghèo đa chiều  

TS. Bùi Sỹ Tuấn          46 53 

8 Quan điểm giới trong phân chia lao động gia 

đình ở Việt Nam   

Ths. Nguyễn Thị Hiển   46 62 

9 Tác động của chính sách điều chỉnh lãi suất đến 

cầu lao động trong các doanh nghiệp 

Ths. Nguyễn Hoàng Nguyên 

CN. Nguyễn Thành Tuân        

46 71 

10 Lồng ghép các vấn đề xã hội trong chính sách 

phát triển thủy điện   

Ths. Nguyễn Bích Ngọc 46 81 

 

11 Đóng góp của năng suất ngành và chuyển dịch 

cơ cấu lao động tới tăng trưởng năng suất giai đoạn 

2005-20141  

CN. Phạm Huy Tú   46 89 

12 Đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước về tiền lương 

đối với các loại hình doanh nghiệp  

PGS.TS. Nguyễn Bá Ngọc 

và Nhóm nghiên cứu 

47 5 

13 Một số vấn đề về tiền lương trong bối cảnh hội 

nhập 

Ths. Nguyễn Thị Hương Hiền       47 

 

16 

 

14 Thực trạng khoảng cách tiền lương theo giới tại 

Việt Nam theo số liệu điều tra quốc gia 

CN. Hoàng Thu Hằng      47 22 

15 Tác động của hội nhập quốc tế tới lao động nữ và bình 

đẳng giới ở Việt  Nam 

  Ths. Nguyễn Thị Bích Thúy và 

Nhóm nghiên cứu 

47 28 

16 Cơ hội và thách thức đối với vấn đề lao động 

việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh hình thành 

AEC và tham gia TPP  

Ths. Trần Thị Ngọc Anh 

Ths. Nguyễn Thị Hạnh    

47 35 

17 Đổi mới chính sách tiền lương trong khu vực sản 

xuất kinh doanh     

TS. Trần Thị Minh Phương 47 45 

18 Tiền lương đủ sống   

 

Ths. Nguyễn Huyền Lê,  

CN. Trương Quý Hoàng Linh 

47 51 

19 Kinh nghiệm quốc tế đối với thương lượng tập Ths. Dương Thị Hường 47 57 
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thể về tiền lương  Ths. Trần Thị Diệu 

20 Những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư đến lĩnh vực lao động, việc làm ở Việt  Nam  

TS. Đào Quang Vinh 48 5 

21 Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách đối với di 

chuyển lao động kỹ năng theo các thỏa thuận công 

nhận lẫn nhau trong Asean   

 PGS.TS. Nguyễn Bá Ngọc   

Ths. Hà Thị  Minh Đức   

48 12 

22 Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh 

hội nhập  

 PGS.TS. Mạc Văn Tiến 48 18 

23 Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy phát triển nguồn 

nhân lực nữ trong bối cảnh Việt Nam gia nhập hiệp định 

Thương mại tự do                                      

Ths. Nguyễn Thị Bích Thúy và 

Nhóm nghiên cứu   

48 25 

24 Một số giải pháp nhằm thu hút thanh niên nông thôn 

tham gia học nghề  

Ths.Nguyễn Thị Hoàng 

Nguyên     

48 36 

25 Vấn đề giới trong thu nhập và đóng góp thu nhập 

của người vợ và người chồng trong hộ gia đình 

Hà Nội  

 Lỗ Việt Phương 48 43 

26 Giải pháp đào tạo nghề cho lao động dân tộc 

thiểu số  

Ths. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Ths. Lê Thu Huyền 

48 51 

27 hách thức và giải pháp thực hiện bảo hiểm xã hội 

bắt buộc với người lao động có hợp đồng lao 

động từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng  

TS. Bùi Sỹ Tuấn   48 56 

28 Khả năng phục hồi của hộ gia đình sau khủng 

hoảng kinh tế thế giới  

 CN. Nguyễn Thành Tuân 48 62 

29 Vai trò của nghề công tác xã hội trong hệ thống 

an sinh xã hội  

PGS.TS.Nguyễn Thị Lan Hương 

Ths. Đỗ Thị Thanh Huyền 

49 5 

30 Thực trạng và định hướng phát triển giáo dục 

nghề nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

PGS.TS. Mạc Văn Tiến 49 14 

31 Tác động của chi tiêu công cho giáo dục đến năng 

suất lao động các nước Asean 6 giai đoạn 2000 – 2015 

Ths. Bùi Hoàng Ngọc 

Ths. Phan Thị Liệu 

49 21 

32 Phân tích ảnh hưởng của đào tạo nghề đến cơ hội 

việc làm cho thanh niên nông thôn Việt Nam 

Ths. Phạm Ngọc Toàn 

Ths. Lê Thị Lương 

49 30 

33 Một số giải pháp đảm bảo tài chính quỹ hưu trí 

trong bối cảnh già hóa dân số 

Ths. Nguyễn Khắc Tuấn 49 39 

34 Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến cầu 

lao động trong doanh nghiệp 

Ths. Phạm Ngọc Toàn 

 Ths. Nghiêm Thị Ngọc Bích 

49 50 

35 Phòng chống lao động trẻ em trong chiến lược 

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

TS. Quách Thị Quế 49 60 

36 Amiăng và giải pháp bảo vệ người lao động tiếp 

xúc với Amiăng tại nơi làm việc 

Ths. Lê Trường Giang 49 66 
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GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 

 

1. Số Liệu thống kê Các cuộc điều tra 

lớn 15 năm đầu thế kỷ XXI.- Tổng cục 

Thống kê.- NXB Thống kê, 2016. 

Các số liệu trong cuốn sách được chọn 

lọc từ kết quả điều tra thống kê quy mô lớn 

mà Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành, 

địa phương tiến hành từ năm 2000 đến 

2015, bao gồm: 

- Tổng kiểm kê đất đai; 

- Tổng điều tra dân số và nhà ở; 

- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; 

- Điều tra lao động việc làm; 

- Điều tra vốn đầu tư phát triển; 

- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 

và thủy sản; 

- Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành 

chính, sự nghiệp; 

- Điều tra doanh nghiệp; 

- Điều tra chi tiêu của khách du lịch; 

- Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam. 

2. Kết quả chủ yếu Điều tra biến động 

dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 

1/4/2015.- Tổng cục Thống kê.- NXB 

Thống kê, 2016. 

3. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 

2014 - Cơ cấu tuổi, giới tính và một số vấn 

đề kinh tế xã hội ở Việt Nam. – Tổng cục 

Thống kê, Quỹ Dân số liên hợp quốc.- NXB 

Thông tấn, 2016. 

4. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 

2014 – Mức sinh ở Việt Nam: những khác 

biệt, xu hướng và yếu tố tác động. – Tổng 

cục Thống kê, Quỹ Dân số liên hợp quốc.- 

NXB Thông tấn, 2016. 

5. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 

2014 – Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam. – 

Tổng cục Thống kê, Quỹ Dân số liên hợp 

quốc.- NXB Thông tấn, 2016. 

6. Số Liệu thống kê Các cuộc điều tra 

lớn 15 năm đầu thế kỷ XXI.- Tổng cục 

Thống kê.- NXB Thống kê, 2016. 

Cuốn sách phản ánh động thái và thực 

trạng kinh tế - xã hội Việt Nam qua những 

số liệu cơ bản và có hệ thống của 15 năm 

đầu thế kỷ XXI với 11 phần, bao gồm: 

- Dân số và Lao động; 

- Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà 

nước; 

- Công nghiệp, Đầu tư và Xây dựng; 

- Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở 

kinh tế cá thể phi nông nghiệp; 

- Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; 

- Thương mại và Du lịch; 

- Chỉ số giá cả; 

- Vận tải và bưu chính viễn thông; 

- Giáo dục; 

- Y tế; 

- Văn hóa, thể thao, Mức sống dân cư 

và Trật tự an toàn xã hội. 

7. Chính sách tăng lương, điều chỉnh 

tiền lương năm 2016.- NXB Lao động, 

2016. 

Nội dung cuốn sách bao gồm những 

phần chính: 



Giíi thiÖu s¸ch                                                 Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 49/Quý  IV- 2016 

76 
 

- Chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền 

lương, tiền thưởng, bồi dưỡng, trợ cấp, phụ 

cấp; 

- Bộ Luật Lao động; 

- Các nghị định mới nhất hướng dẫn thi 

hành Bộ luật Lao động; 

- Các thông tư hướng dẫn thi hành Bộ 

luật Lao động và hướng dẫn thực hiện 

thương lượng tập thể, thỏa ước, giải quyết 

tranh chấp lao động. 

8. Báo cáo thường niên Doanh nghiệp 

Việt Nam 2015: Dịch vụ phát triển kinh 

doanh.- Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam.- NXB Thông tin và truyền thông, 

2016. 

Báo cáo bao gồm 4 phần chính: 

- Tổng quan về môi trường kinh doanh 

Việt Nam năm 2015; 

- Năng lực doanh nghiệp Việt Nam; 

- Dịch vụ phát triển kinh doanh; 

- Một số khuyến nghị. 

9. Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung 

Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 

và tầm nhìn đến năm 2030.- TS. Bùi Đức 

Hùng.- NXB Khoa học xã hội, 2016. 

10. Khung năng lực lãnh đạo, quản lý 

khu vực hành chính công.- Lê Quân.- 

NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2016. 

11. Những vấn đề xã hội học trong 

quá trình đổi mới.- Khoa Xã hội học- ĐH 

Khoa học xã hội và Nhân văn.- NXB ĐH 

quốc gia Hà nội, 2016. 

12. Tỷ số giới tính khi sinh tại Việt 

Nam – Những bằng chứng mới từ cuộc 

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 

2014.- Quỹ dân số liên hợp quốc.- NXB 

Hồng Đức, 2016. 

13. Giá trị trong lối sống của sinh viên Việt 

Nam hiện nay – Thực trạng và xu hướng.- 

TS. Lưu Minh Văn (chủ biên).- NXB ĐH 

quốc gia Hà Nội, 2016. 

14. Kế thừa phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống trong việc phát triển lối sống 

của thanh niên Việt Nam hiện nay.- TS. 

Đặng Thị Phương Duyên (chủ biên).- NXB 

Đại học quốc gia Hà nội, 2016. 

15. Phát triển kinh tế tập thể trong 30 năm 

đổi mới ở Việt Nam.- TS. Lê Vĩnh Điển 

(chủ biên).- NXB Chính trị quốc gia, 2016. 

16. Quản lý dự án trong 20 phút.- Phùng 

Nhật Huy, dịch.- NXB Thế giới, 2016. 

Nội dung cuốn sách gồm có: 

- Những khái niệm cơ bản; 

- Hoạch định dự án; 

- Triển khai dự án; 

- Quản lý dự án; 

- Xử lý các vấn đề phát sinh; 

- Kết thúc thành công; 
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