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MỞ ĐẦU 

1- Tính cấp thiết của đề tài. 
Hiện nay, xuất khẩu hàng hóa sức lao động (XKHHSLĐ), gọi tắt là xuất khẩu lao 

động (XKLĐ) đang đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
ở nhiều nước trên thế giới. Đối với Việt Nam, XKLĐ dưới hình thức đưa người lao động 
(NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là hoạt động phù hợp với xu hướng phát 
triển kinh tế - xã hội, nhằm mở rộng và phát triển thị trường sức lao động, phù hợp với 
yêu cầu của quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) của Việt Nam. Đây 
cũng là sự tất yếu phù hợp với xu thế HNKTQT và tự do hóa kinh tế trong đó có sự tự do 
di chuyển của lao động trên phạm vi toàn cầu hiện nay, nhất là khi Việt Nam đã là thành 
viên WTO. XKLĐ trở thành một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước, góp phần 
đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho NLĐ, mang lại nguồn thu ngoại tệ cho 
đất nước; là một bộ phận của hợp tác quốc tế, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác 
lâu dài với các nước.  

Thực tế XKLĐ của Việt Nam thời gian qua, nhất là từ năm 2000 trở lại đây đã đạt 
được những kết quả quan trọng, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn NLĐ và thu về 
cho đất nước hàng tỷ đôla Mỹ mỗi năm, góp phần đáng kể trong việc nâng cao đời sống 
cho NLĐ, xóa đói giảm nghèo ở nhiều địa phương, v.v.. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt 
tích cực, hoạt động này còn nhiều hạn chế, chưa xứng với tiềm năng và thực tiễn phát 
triển kinh tế - xã hội của nước ta. XKLĐ liên quan đến quyền lợi, tới quá trình tái sản xuất 
sức lao động (SLĐ) của NLĐ, tới quan hệ lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp xuất khẩu 
lao động (DNXKLĐ), NLĐ và chủ sử dụng lao động ở nước ngoài, tới quan hệ kinh tế, 
chính trị, đối ngoại của Việt Nam với các nước tiếp nhận lao động của nước ta,... Nhưng 
nhiều quan điểm, nhận thức về hoạt động này chưa thực sự thống nhất, chậm đổi mới tạo 
ra sự thiếu đồng bộ trong việc tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách về XKLĐ của 
Đảng và Nhà nước. Hoạt động XKLĐ còn nhiều hạn chế, khó khăn, phát sinh các tiêu 
cực, rủi ro cả ở trong và ngoài nước,... Những vấn đề này đã ảnh hưởng tiêu cực tới mục 
tiêu, ý nghĩa của chủ trương XKLĐ của Đảng và Nhà nước ta, là cơ sở cho các thế lực thù 
địch lợi dụng chống phá Việt Nam. Trong khi đó, yêu cầu về phát triển thị trường lao 
động, giải phóng sức sản xuất của lao động xã hội, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực quốc 
gia khi tăng cường HNKTQT trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, khu vực và các nước 
tiếp nhận LĐXK Việt Nam có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp đang làm nảy sinh nhiều 
vấn đề về lý luận và trong thực tiễn XKLĐ của nước ta.  

Thực trạng trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động 
XKLĐ của Việt Nam, góp phần hoàn thiện lý luận và giải quyết những vấn đề thực tiễn 
trong hoạt động này của nước ta hiện nay để đẩy mạnh XKLĐ theo tinh thần Nghị quyết 
Đại hội Đảng lần thứ X đã đề ra. Xuất phát từ thực tế đó, vấn đề “Xuất khẩu hàng hóa 



 2

sức lao động của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế” được chọn làm đề tài của 
luận án tiến sĩ này. 

2- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:  
2.1- Mục đích: Làm rõ các vấn đề lý luận về XKLĐ trong HNKTQT và vận dụng lý 

luận này vào tổng kết, đánh giá thực tiễn hoạt động XKLĐ của Việt Nam thời gian qua. 
Trên cơ sở đó đưa ra quan điểm và giải pháp đẩy mạnh hoạt động XKLĐ khi Việt Nam 
hội nhập sâu hơn, đầy đủ hơn về kinh tế với khu vực và thế giới trong những năm tới.  

2.2- Nhiệm vụ: (1) Nghiên cứu các đặc điểm, hình thức, vai trò và các yếu tố tác động 
tới hoạt động XKLĐ trong quá trình HNKTQT. (2) Tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động 
XKLĐ của một số nước trong khu vực châu Á. (3) Đánh giá những thành tựu, hạn chế 
trong hoạt động XKLĐ của Việt Nam những năm qua; chỉ ra nguyên nhân và phân tích tác 
động của HNKTQT tới XKLĐ, phát hiện những vấn đề cấp thiết đối với hoạt động XKLĐ 
của Việt Nam hiện nay. (4) Dự báo về thị trường XKLĐ và đưa ra quan điểm, giải pháp đẩy 
mạnh hoạt động XKLĐ trong thời gian tới. 

3- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  
3.1- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động XKLĐ của Việt Nam sang các quốc gia và 

vùng lãnh thổ trên thế giới.  
3.2- Phạm vi nghiên cứu: Các hình thức cung ứng HHSLĐ của Việt Nam đáp ứng 

nhu cầu của người sử dụng ở nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam và nước ngoài. 
Những người đi làm dịch vụ ở nước ngoài và di cư lao động quốc tế nói chung không 
thuộc phạm vi nghiên cứu của Luận án, nếu có đề cập chỉ ở chừng mực nhất định để làm 
rõ vấn đề nghiên cứu chính; thời gian nghiên cứu chủ yếu từ năm 1996 tới nay. 

4- Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng 
và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, kế thừa một cách hợp lý 
các kết quả nghiên cứu về hoạt động XKLĐ trước đây, v.v..  

5- Những đóng góp mới của Luận án:  
(1) Làm rõ nhận thức về hoạt động XKLĐ trên cơ sở phân biệt sự khác nhau giữa 

hoạt động XKLĐ với các biểu hiện cụ thể khác của sự di chuyển lao động trên phạm vi 
quốc tế hiện nay, như di cư lao động quốc tế, di chuyển con người để cung cấp dịch vụ,...  

(2) Phân tích sự cần thiết đẩy mạnh XKLĐ trong giai đoạn HNKTQT hiện nay. 
Đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động XKLĐ của Việt Nam 
thời gian qua. 

(3) Đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 tới hiện 
trạng và triển vọng hoạt động XKLĐ của Việt Nam.  

(4) Dự báo những xu hướng chính của quan hệ cung - cầu hàng hóa sức lao động 
(HHSLĐ), sự cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế và khả năng phát triển hoạt động 
XKLĐ của Việt Nam trong tương lai.  
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(5) Đưa ra quan điểm và giải pháp đẩy mạnh hoạt động XKLĐ khi Việt Nam tăng 
cường HNKTQT trong thời gian tới. 

6- Ý nghĩa thực tiễn của Luận án: Luận án góp phần làm sáng tỏ lý luận XKLĐ 
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có thể dùng làm tài liệu tham 
khảo trong việc hoạch định các chính sách liên quan đến hoạt động XKLĐ Việt Nam.  

7- Kết cấu của Luận án: Gồm phần Mở đầu, 4 chương, 10 tiết, có 7 Hình và 4 
Bảng, Kết luận, Danh mục các công trình đã công bố của tác giả, Tài liệu tham khảo và 
Phụ lục. 

Chương 1 - TỔNG QUAN 
1.1- Tình hình nghiên cứu đề tài. 
Ở nước ngoài: XKLĐ thường được nghiên cứu dưới góc độ di cư lao động quốc 

tế trong các báo cáo đánh giá thường niên của các tổ chức quốc tế như ILO, IOM, 
UNDP, WB, ADB,... theo nhiều quan điểm khác nhau. Các công tình đó hướng vào: 
Tìm hiểu nguyên nhân NLĐ di chuyển giữa các nước; Đánh giá vai trò của di cư lao 
động quốc tế đối với sự phát triển của các nước; Đánh giá các xu hướng di cư lao động 
quốc tế, các tác động tiêu cực đối với NLĐ di cư và các biện pháp bảo vệ quyền lợi của 
họ; Đưa ra các khuyến nghị về chính sách quản lý di cư lao động quốc tế nhằm đạt 
được lợi ích lớn nhất từ hoạt động này. Việc luận giải các nguyên nhân, yếu tố tác 
động tới sự di cư lao động chủ yếu theo góc độ kinh tế học, về sự khác biệt thu nhập, 
việc làm, sự thay đổi chính sách, nhu cầu lao động ở các lĩnh vực cụ thể, v.v..; chưa đi 
sâu làm rõ khái niệm, bản chất, đặc điểm và phân biệt các hình thức di chuyển lao động 
giữa các nước, nhất là chưa đánh giá vai trò, ảnh hưởng của hình thức XKLĐ.  

Ở trong nước: Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về XKLĐ được 
khẳng định rõ tại Chỉ thị 41/CT-TƯ ngày 22/9/1998 của Bộ Chính trị về XKLĐ và 
chuyên gia. Theo đó, XKLĐ và chuyên gia là một chiến lược quan trọng, lâu dài, góp 
phần xây dựng đội ngũ lao động cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ đẩy 
mạnh CNH, HĐH; là một bộ phận của hợp tác quốc tế, góp phần củng cố quan hệ hữu 
nghị, hợp tác lâu dài với các nước. Hoạt động này được thực hiện theo hướng mở rộng 
và đa dạng về hình thức, thị trường, phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng 
XHCN, đáp ứng nhu cầu lao động của nước ngoài về số lượng, trình độ và ngành nghề; 
đảm bảo sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao chất lượng LĐXK và trình độ quản lý của 
các đơn vị XKLĐ; chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ. Nhà nước khuyến 
khích và hỗ trợ phát triển XKLĐ, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng bằng 
nhiều văn bản pháp luật, chính sách hỗ trợ phát triển, trong đó có chú trọng tới các đối 
tượng thuộc diện chính sách.  

Các công trình nghiên cứu về XKLĐ cũng theo nhiều quan điểm và cách tiếp cận 
khác nhau. Các luận án tiến sĩ kinh tế như Mở rộng và nâng cao hiệu quả việc đưa lao 
động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (Nguyễn Lương Trào, 1993), Tạo 
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việc làm ở ngoài nước để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động trong 
nước (Bùi Ngọc Thanh, 1994), Các giải pháp nhằm đổi mới quản lý nhà nước về 
XKLĐ ở Việt Nam trong giai đoạn 1995 - 2010” (Trần Văn Hằng, 1996), Một số giải 
pháp đổi mới quản lý tài chính về XKLĐ Việt Nam theo cơ chế thị trường (Nguyễn Thị 
Phương Linh, 2004) và một số cuốn sách chuyên khảo như Nâng cao hiệu quả quản lý 
XKLĐ của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay (Trần Thị Thu, Nxb Lao động - 
Xã hội, H.2006), XKLĐ của một số nước khu vực Đông Nam Á - Kinh nghiệm và bài 
học (Nguyễn Thị Hồng Bích, Nxb Khoa học xã hội, 2007) tập trung vào: (1) Phân tích 
những vấn đề lý luận chung về hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài hay 
XKLĐ và đưa ra một số mô hình tính hiệu quả kinh tế - xã hội của các hoạt động này; 
kinh nghiệm của một số nước khu vực Đông Nam Á về XKLĐ. (2) Luận giải tính tất 
yếu của hoạt động XKLĐ và vai trò của nó đối với Việt Nam từ 1980 tới đầu những 
năm 1990. (3) Đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và mô hình 
tổ chức hoạt động XKLĐ của Việt Nam. Tuy nhiên, các công trình trên hầu hết được 
thực hiện từ đầu những năm 1990, dưới góc độ chuyên ngành kinh tế và tổ chức lao 
động, tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động XKLĐ từ năm 1980 tới nửa đầu 
những năm 1990. Hơn nữa, do ảnh hưởng của hoàn cảnh lịch sử và quan điểm chính 
trị, việc luận giải về hoạt động này còn những điểm chưa thực sự thống nhất, chưa phù 
hợp với điều kiện hiện nay của Việt Nam, cần được tiếp tục nghiên cứu bổ sung và 
hoàn thiện.  

XKLĐ cũng được đề cập trong một số cuốn sách nghiên cứu chung về thị trường lao 
động và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam nhưng dưới dạng mô tả khái quát về mục 
tiêu, chủ trương, chính sách, về số lượng lao động xuất khẩu (LĐXK), ngành nghề, thị 
trường XKLĐ. Một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ cũng tập trung nghiên cứu hệ 
thống chính sách của Nhà nước, cơ chế quản lý và tổ chức hoạt động XKLĐ, về vai trò 
của XKLĐ, về bảo vệ quyền lợi của NLĐ tham gia XKLĐ,... Ngoài ra còn có những bài 
báo viết về đề tài này dưới những góc độ khác nhau. 

Tóm lại, việc tổ chức cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài được tiếp cận theo các quan 
điểm khác nhau, nhưng chưa thể hiện được đó là hoạt động mua bán HHSLĐ với nước 
ngoài. Hầu hết đều tập trung vào nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, mô 
hình tổ chức hoạt động XKLĐ. Vì vậy, tiếp tục đi sâu nghiên cứu XKLĐ của Việt Nam 
trong HNKTQT là hết sức cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 

1.2- Một số thuật ngữ liên quan đến XKHHSLĐ 
- “Di cư lao động quốc tế”: chỉ sự di chuyển của NLĐ từ một nước này tới một 

nước khác để làm việc hay có mục đích tìm việc làm. Di cư lao động quốc tế thường 
bao hàm và không phân biệt các hình thức tổ chức, đối tượng lao động tham gia, cả 
hợp pháp dưới nhiều dạng khác nhau và bất hợp pháp.  

- “Di chuyển con người (thể nhân) để cung cấp dịch vụ”: theo Điều I.2 (d) của 
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Hiệp định chung về thương mại và dịch vụ -  GATS trong WTO, đó là những người 
được nhập cảnh vào một quốc gia khác theo một mục đích cụ thể (thực hiện hợp đồng 
dịch vụ), bị hạn chế trong một lĩnh vực cụ thể và là tạm thời (không được định cư lâu 
dài hay tìm cách tiếp cận thị trường lao động nước chủ nhà). Tuy nhiên khái niệm này 
vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, trên thực tế, chưa có sự phân biệt rạch ròi giữa hình 
thức này với “XKLĐ”.   

- “Hợp tác quốc tế về lao động”: phản ánh hoạt động cung ứng và tiếp nhận lao 
động giữa Việt Nam với các nước XHCN và một số nước ở châu Phi, Trung Đông 
trong những năm 1980. Đây là một hình thức trao đổi SLĐ giữa Việt Nam với nước 
ngoài nhưng không phản ánh được bản chất của việc mua bán HHSLĐ của Việt Nam 
với nước ngoài. Nhà nước trực tiếp tuyển chọn, đưa NLĐ đi làm việc ở các nước nhằm 
đào tạo, nâng cao trình độ cho NLĐ trên cơ sở quan hệ nhờ cậy, giúp đỡ lẫn nhau. 

- “Đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài”: chỉ một nước tổ chức cho NLĐ đi làm 
việc ở nước ngoài theo các hình thức do Nhà nước quy định. Đây là hoạt động có tổ 
chức và quản lý của Nhà nước, có tính toán chi phí - lợi ích, bao gồm nhiều khâu như 
thăm dò, tìm hiểu thị trường lao động, ký kết các hợp đồng, đưa lao động đi làm việc 
và quản lý ở nước ngoài, đưa lao động trở về khi hết hạn. Về mặt biểu hiện, cũng giống 
như xuất khẩu một loại hàng hóa, vì thế, người ta cũng dùng cụm từ XKLĐ để chỉ hoạt 
động này. Tuy vậy, khái niệm “đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài” mới phản ánh 
chung nhất về mục đích, cách thức tổ chức cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, không 
thể hiện rõ về thời gian, các đối tượng lao động và tính chất công việc của NLĐ. Từ đó 
cũng có hai khái niệm phái sinh được sử dụng ở Việt Nam là “đưa NLĐ đi làm việc có 
thời hạn ở nước ngoài” và “đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.  

- “XKLĐ”: Thuật ngữ này ít được sử dụng ở nước ngoài, nhưng được sử dụng 
phổ biến ở Việt Nam từ sau năm 1996 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong 
nhiều văn bản pháp luật và tài liệu nghiên cứu, phản ánh hoạt động “đưa NLĐ đi làm 
việc ở nước ngoài”. Nhưng trong các công trình nghiên cứu, quan niệm về XKLĐ cũng 
có những điểm khác nhau về đối tượng, phạm vi và nội dung. Hơn nữa, về bản chất, 
lao động không phải là hàng hóa để có thể mua bán hay xuất khẩu ra nước ngoài, nên 
việc sử dụng thuật ngữ XKLĐ đôi khi dẫn đến sự hiểu nhầm về đối tượng được mua 
bán, xuất - nhập khẩu.  

Chương 2  
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SỨC 

LAO ĐỘNG TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 
2.1- Những vấn đề lý luận về XKHHSLĐ 
2.1.1- Khái niệm và các hình thức XKHHSLĐ 
“XKLĐ là hoạt động cung ứng HHSLĐ từ một nước cho nhu cầu sử dụng ở các 

nước và vùng lãnh thổ khác theo cơ chế thị trường, trên cơ sở các thỏa thuận mua bán 
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HHSLĐ giữa NLĐ trong nước với người sử dụng lao động ở nước ngoài qua hoặc 
không qua các tổ chức môi giới, có sự quản lý của Nhà nước nhằm các mục tiêu về 
kinh tế - xã hội”. NLĐ ra nước ngoài làm việc nhưng không phát sinh quan hệ mua bán 
SLĐ, hoặc có phát sinh nhưng việc tiêu dùng SLĐ đó không tham gia vào quá trình tạo 
ra giá trị thặng dư cho người sử dụng nước ngoài (như NLĐ được đưa đi làm việc 
trong các công trình trúng thầu, dự án đầu tư ở nước ngoài, NLĐ trực tiếp ký hợp đồng 
làm giúp việc gia đình và nhận tiền công từ chủ nhà,...) hay là những người cung cấp 
dịch vụ sẽ không thuộc phạm vi nghiên cứu của luận án.  

Tuy nhiên, trong thống kê khó phân tách số liệu theo hình thức và tính chất hợp 
đồng mà NLĐ thực hiện ở nước ngoài, nên trong thực tiễn, sự phân biệt nói trên cũng 
chỉ ở mức tương đối. Bởi vậy, trong luận án vẫn tạm xếp những người làm các công 
việc dịch vụ ở nước ngoài vào diện XKHHSLĐ. Luận án coi việc sử dụng thuật ngữ 
“XKLĐ” tương đương “XKHHSLĐ” vì thuật ngữ XKLĐ đã được sử dụng trong 
nghiên cứu khoa học, trong một số văn bản pháp quy và trên phương tiện thông tin đại 
chúng, NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức này là LĐXK.  

XKLĐ được thực hiện theo những hình thức: (1) Thông qua hợp đồng cung ứng 
lao động được ký kết giữa DNXKLĐ của nước XKLĐ với tổ chức thuê và sử dụng lao 
động ở nước ngoài; (2) Thông qua hợp đồng cung ứng lao động được ký kết trực tiếp 
giữa NLĐ với người sử dụng lao động ngoài nước được pháp luật chấp nhận; (3) 
Thông qua hợp đồng đưa NLĐ đi thực tập nâng cao tay nghề của các doanh nghiệp, tổ 
chức kinh tế nước XKLĐ ký với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài; (4) Thông 
qua các hiệp định hợp tác quốc tế của chính phủ đưa NLĐ đi làm việc theo các chương 
trình, dự án hợp tác quốc tế và nhận lương từ nước ngoài.  

2.1.2- Đặc điểm, vai trò của hoạt động XKLĐ 
2.1.2.1- Đặc điểm của XKLĐ: (1) Đây là một hoạt động đặc thù trong quan hệ hợp 

tác kinh tế quốc tế, vừa nhằm mục đích kinh tế, vừa phải đảm bảo an sinh xã hội đối với 
NLĐ; (2) Luôn có sự tham gia trực tiếp của Nhà nước để bảo đảm lợi ích quốc gia, quyền 
lợi của các chủ thể tham gia; (3) Có cách tính giá cả hàng hoá xuất khẩu khác biệt: giá cả 
HHSLĐ được tính theo giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để duy trì sự sống và đảm bảo tái 
sản xuất SLĐ của bản thân NLĐ; (4) Phải đảm bảo lợi ích kinh tế cho ba chủ thể tham gia 
là DNXKLĐ, NLĐ và Nhà nước; (5) Trong XKLĐ chỉ có sự chuyển giao quyền sử dụng 
SLĐ của LĐXK cho người sử dụng theo hợp đồng đã ký, quyền sở hữu SLĐ vẫn thuộc về 
LĐXK khi hợp đồng được thực hiện. Việc thực hiện quyền sử dụng SLĐ có giới hạn, phải 
tuân theo hợp đồng đã ký với NLĐ, phù hợp với hiệp định hợp tác lao động với nước 
XKLĐ và luật pháp quốc tế về lao động di cư; (6) Có sự di chuyển và giao thoa của các 
yếu tố văn hóa, tập quán giữa các quốc gia do các yếu tố này di chuyển cùng NLĐ ra nước 
ngoài và NLĐ cũng tiếp thu chúng trong thời gian làm việc ở nước ngoài.   
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2.1.2.2- Vai trò của hoạt động XKLĐ đối với các nước hữu quan: Đối với nước 
XKLĐ: góp phần giải quyết việc làm, đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực; nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của một bộ NLĐ, tăng tích luỹ cho nền 
kinh tế quốc dân và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước. Đối với các 
nước NKLĐ: bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung lao động trong nước; giảm được chi phí 
sản xuất, tăng lợi nhuận; tận dụng được nguồn lao động nước ngoài (LĐNN) trẻ có 
hiệu suất lao động cao; kích thích tăng năng suất lao động trong nước bởi LĐNN và 
lao động sở tại cùng phải cạnh tranh để giữ chỗ làm việc. 

2.1.3- Nội dung và những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động XKLĐ 
2.1.3.1- Nội dung hoạt động XKLĐ: Hoạt động XKLĐ là một quy trình gồm 

nhiều công việc, căn bản gồm: Xác định chủ trương, xây dựng chính sách nhà nước về 
XKLĐ; Nghiên cứu mở rộng và phát triển thị trường XKLĐ; Xúc tiến tìm kiếm đối 
tác, đàm phán ký kết hợp đồng XKLĐ; Tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất lượng 
HHSLĐXK; Xây dựng và phát triển các doanh nghiệp XKLĐ chuyên nghiệp; Nâng 
cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt động XKLĐ. Các nội dung này có vai trò, ảnh 
hưởng khác nhau đối với hoạt động XKLĐ, thực hiện tốt các nội dung này sẽ nâng cao 
được hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động XKLĐ. 

  2.1.3.2- Các yếu tố tác động trực tiếp tới hoạt động XKLĐ: (1) Chất lượng HHSLĐ 
có tác động mang tính quyết định tới quy mô tiếp nhận LĐXK của các nước, là yếu tố căn 
bản quyết định khả năng cạnh tranh, lợi thế trên thị trường XKLĐ, đảm bảo hoạt động 
XKLĐ phát triển bền vững. (2) Quan hệ cung - cầu về HHSLĐ: là cơ sở để một nước 
quyết định NKLĐ hay XKLĐ, xác định số lượng lao động, cơ cấu ngành nghề, loại lao 
động cần nhập khẩu hay có thể xuất khẩu. Sự phù hợp giữa nguồn cung lao động của 
nước XKLĐ và nhu cầu lao động của nước NKLĐ là yếu tố đảm bảo sự ổn định của hoạt 
động XKLĐ. (3) Sự cạnh tranh trên thị trường XKLĐ diễn ra giữa các DNXKLĐ cả trong 
và ngoài nước và giữa các quốc gia XKLĐ làm cho việc cung ứng LĐXK nhanh hơn, chất 
lượng LĐXK cao hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu lao động đa dạng của nước. (4) Hệ thống 
DNXKLĐ và dịch vụ tư vấn về việc làm, pháp luật ở nước ngoài giúp NLĐ định hướng 
nghề nghiệp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia XKLĐ; DNXKLĐ là cầu nối 
giữa NLĐ muốn đi XKLĐ với nhu cầu tuyển dụng ở ngước ngoài, hiệu quả hoạt động của 
DNXKLĐ có tác động trực tiếp tới hiệu quả hoạt động XKLĐ, phản ánh năng lực quản lý 
nhà nước về XKLĐ. (5) Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các nước có tác 
động làm tăng hoặc giảm số lượng LĐXK trên thị trường, thậm chí là đóng cửa thị trường 
XKLĐ. (6) Các yếu tố truyền thống, văn hóa, dân tộc,... các nước cũng có thể thúc đẩy 
hoặc cản trở hoạt động XKLĐ.  

2.1.3.3- Ảnh hưởng của quá trình HNKTQT tới hoạt động XKLĐ: (1) Tạo điều kiện 
cho việc mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành nghề, hình thức XKLĐ, các chủ thể 
trong nền kinh tế có nhiều cơ hội tham gia vào hoạt động XKLĐ; (2) Làm gia tăng tính 
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phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài bởi cung - cầu trên thị trường XKLĐ có thể tăng 
giảm theo diễn biến của các nền kinh tế, các nước XKLĐ phải đáp ứng nhiều hơn các 
tiêu chuẩn tuyển dụng lao động và các quy định của luật pháp quốc tế; (3) Việc xây 
dựng chính sách XKLĐ phải thay đổi theo hướng đáp ứng được nhu cầu lao động ở các 
nước. Các chính sách đào tạo, tuyển dụng,... trong nước cũng phải điều chỉnh cho phù 
hợp với các cam kết trong HNKTQT; (4) Gia tăng sự phức tạp, khó khăn trong quản lý 
hoạt động XKLĐ khi thực hiện cam kết tự do hóa trong HNKTQT.  

2.2- Sự cần thiết của hoạt động XKLĐ đối với Việt Nam trong quá trình 
HNKTQT. 

2.2.1- Tính tất yếu của phân công và hiệp tác lao động quốc tế đối với Việt Nam 
trong HNKTQT: Từ những năm 1980, đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài ở Việt Nam đã 
được xác định là hoạt động xuất phát từ từ yêu cầu của quá trình hợp tác và HNKTQT. 
Cuối những năm 1990, tính tất yếu đó càng được khẳng định rõ khi XKLĐ và chuyên gia 
được coi “là một bộ phận của hợp tác quốc tế, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp 
tác lâu dài với các nước”. Tính đến năm 2008, Việt Nam có khoảng 500.000 LĐXK đang 
làm việc trong hơn 30 nhóm ngành nghề khác nhau ở hơn 40 nước và vùng lãnh thổ. Tính 
tất yếu còn được thể hiện: hoạt động XKLĐ từ chỗ do Nhà nước trực tiếp tiến hành đã 
chuyển dần cho các doanh nghiệp nhà nước và sau đó cho phép các doanh nghiệp tư nhân 
đủ điều kiện tham gia, LĐXK Việt Nam mới chủ yếu tham gia vào các lĩnh vực, công việc 
sử dụng nhiều lao động giản đơn ở các nước... 

2.2.2- Yêu cầu giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội trong quá trình 
HNKTQT 

2.2.2.1- Giải quyết việc làm cho NLĐ: Việt Nam là nước đông dân, năm 2007, lực 
lượng lao động cả nước là 46,7 triệu người, trong đó số trong độ tuổi lao động là 44,16 
triệu người (chiếm 94,51%), lao động trẻ chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động 
(45,54%). Tỷ lệ thất nghiệp thành thị luôn ở mức trên 5% (giai đoạn 1995-2006), năm 
2006 là 5,10% và năm 2007 là 4,9%. Trong khi các nỗ lực tạo việc làm mới trong nước 
còn hạn chế thì đẩy mạnh XKLĐ là cần thiết để giải quyết nhu cầu việc làm cho NLĐ.  

2.2.2.2- Xóa đói giảm nghèo: Đến cuối năm 2006, cả nước vẫn còn 61 huyện 
thuộc 20 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, cao gấp 3,5 lần tỷ lệ nghèo chung cả nước. 
Tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2007 là 14% và đầu năm 2009 còn khoảng 12,1% - 
12,7%. Việc nâng cao chuẩn nghèo mới vào năm 2009 hoặc 2010 có thể sẽ làm tăng số 
hộ nghèo trên cả nước. Do đó, XKLĐ chính là một giải pháp đúng đắn góp phần giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập cho NLĐ, giúp người dân xóa đói giảm nghèo nhanh và 
bền vững.  

2.2.2.3- Phát triển và nâng cao trình độ lực lượng lao động: Trình độ lao động nước 
ta nói chung còn thấp, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chưa cao, năm 2006 đạt mức 31,9%, 
năm 2007 là 34,7%. Khi tham gia XKLĐ, NLĐ được đào tạo nghề, qua thời gian lao động 
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ở nước ngoài tiếp tục được rèn luyện tác phong, kỷ luật lao động, có điều kiện học hỏi, 
tiếp thu các kiến thức KHCN, kỹ thuật sản xuất mới. Qua đó giúp phát triển và nâng cao 
trình độ lực lượng lao động, nhất là đội ngũ LĐXK về nước.   

2.2.2.4- Tạo nguồn thu cho quốc gia, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của 
NLĐ: Nguồn tiền gửi về nước của LĐXK từ năm 2005 trở lại đây luôn ở mức trên 1,5 
tỷ USD/năm, tương ứng với giá trị xuất khẩu của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
của nước ta; Số tiền của LĐXK gửi về cho gia đình trong năm 2006 gần bằng hoặc cao 
hơn thu ngân sách của một số tỉnh, thành phố. Đây là một trong những nguồn thu ngoại 
tệ lớn góp phần cải thiện đời sống vật chất của nhân dân, tạo nguồn vốn đầu tư phát 
triển kinh tế cho NLĐ.   

2.3- Kinh nghiệm hoạt động XKLĐ của một số nước trong khu vực châu Á và 
bài học rút ra đối với Việt Nam. 

Từ thực tiễn hoạt động XKLĐ của Philippine, Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan 
cho thấy: Các chính sách quản lý, tổ chức XKLĐ ở các nước đều quy định cụ thể, rõ ràng 
về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc phát triển thị trường XKLĐ, 
đào tạo LĐXK, quản lý các DNXK và bảo vệ quyền lợi của LĐXK. Bài học kinh nghiệm 
rút ra đối với Việt Nam khi đẩy mạnh XKLĐ là: (1) Phải có chủ trương đúng đắn, thống 
nhất về hoạt động XKLĐ, gắn liền với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước; (2) 
Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo trong XKLĐ, nhất là chủ động tạo lập môi trường pháp 
lý cho các doanh nghiệp và NLĐ thuộc các thành phần kinh tế tham gia; (3) Quyền lợi của 
LĐXK phải được coi trọng, bảo vệ, coi đó là yếu tố đảm bảo sự phát triển ổn định của 
hoạt động XKLĐ. Thành lập các bộ phận quản lý LĐXK ở nước ngoài, tăng cường vai 
trò, trách nhiệm của các Cơ quan đại diện ngoại giao trong việc hỗ trợ và bảo vệ NLĐ, 
giải quyết kịp thời rủi ro xảy ra đối với NLĐ; (4) Chất lượng LĐXK phải được chú trọng 
đầu tư nâng cao để tăng cường khả năng cạnh tranh và giảm rủi ro trong hoạt động 
XKLĐ; (5) Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia XKLĐ đi 
đôi với thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát của Nhà nước; (6) Thực hiện công khai, 
minh bạch về thông tin, chính sách XKLĐ, nhất là về thủ tục, chi phí và điều kiện làm 
việc ở nước ngoài sẽ góp phần giảm tiêu cực và rủi ro trong XKLĐ; (7) Hiệu quả của 
XKLĐ phải được xem xét một cách toàn diện cả về kinh tế và xã hội.  

Chương 3  
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG 

CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 
3.1- Quá trình nhận thức về XKLĐ và hình thành hoạt động XKLĐ ở Việt 

Nam 
3.1.1- Giai đoạn 1980 - 1990: Việt Nam tiến hành đưa NLĐ đi làm việc ở nước 

ngoài, chủ yếu là với các nước XHCN. Trong giai đoạn đó SLĐ chưa được thừa nhận 
là một hàng hoá trong nền kinh tế, hơn nữa xét về mục đích và cách thức tổ chức, hoạt 
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động này lúc đó không được coi là XKLĐ, dù có sự di chuyển của NLĐ Việt Nam ra 
nước ngoài và đáp ứng nhu cầu sử dụng SLĐ của các nước. 

3.1.2- Giai đoạn 1991 - 2000: Hoạt động hợp tác quốc tế về lao động chuyển 
sang XKLĐ. Quan điểm, nhận thức về XKLĐ được thể hiện rõ vào cuối giai đoạn 
thông qua Chỉ thị số 41/CT-TƯ ngày 22/9/1998 của Bộ Chính trị về XKLĐ và chuyên 
gia. Hoạt động XKLĐ đã được hình thành cơ bản, vận hành theo quỹ đạo của nền kinh 
tế thị trường định hướng XHCN. Đó là hoạt động mua bán HHSLĐ trực tiếp hoặc qua 
trung gian giữa NLĐ trong nước với người sử dụng nước ngoài, dưới sự giám sát, quản 
lý của Nhà nước, có tính đến lợi ích kinh tế của các chủ thể tham gia.  

3.1.3- Giai đoạn từ 2001 đến nay: Quan điểm, nhận thức về XKLĐ ở Việt Nam 
đã được khẳng định, đi liền với đó là việc củng cố và hoàn thiện hệ thống các công cụ 
quản lý của Nhà nước đối với hoạt động này. Hoạt động XKLĐ đã được định hình, 
ngày càng có vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện 
đời sống cho NLĐ, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã 
hội ở Việt Nam. XKLĐ trở thành một bộ phận cấu thành trong chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và HNKTQT.  

3.2- Những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động XKLĐ của 
Việt Nam những năm qua.  

3.2.1- Những kết quả đạt được trong hoạt động XKLĐ:  
(1) Số lượng LĐXK có xu hướng tăng qua các năm góp phần giải quyết việc làm, 

tăng thu nhập cho NLĐ và tạo nguồn thu cho đất nước: Số lượng LĐXK tăng từ 810 
người (năm 1992) lên 31.500 người (năm 2000) và 86.990 người (năm 2008). Tỷ lệ 
LĐXK so với số lao động được giải quyết việc làm trong nước hàng năm cũng có xu 
hướng tăng, năm 2008 chiếm hơn 5% (xem Bảng 3.1 trong luận án). Bình quân một 
LĐXK có thể tiết kiệm được ít nhất là 100 triệu đồng Việt Nam sau 2 - 3 năm làm việc 
ở nước ngoài (tuỳ theo thị trường, công việc). Tiền gửi về nước của LĐXK hàng năm 
đạt khoảng 1,5 tỉ USD. Ngoài ra, ngân sách Nhà nước còn thu được hàng trăm triệu 
USD tiền thuế và lệ phí từ hoạt động này.  

(2) Chất lượng LĐXK từng bước được cải thiện và nâng cao. LĐXK đều được 
đào tạo trước khi đi, kể cả lao động làm các công việc giản đơn như giúp việc gia đình. 
Tỷ lệ LĐXK đã qua đào tạo năm 2003 là 35,5%, năm 2008 là 50% cao hơn so với tỷ lệ 
lao động được đào tạo chung của nước (34,75% năm 2007).  

(3) Cơ cấu ngành nghề trong XKLĐ từng bước được mở rộng, phát huy được lợi 
thế của lực lượng lao động Việt Nam. Từ chỗ chỉ XKLĐ dưới hình thức đưa NLĐ đi tu 
nghiệp tại Nhật Bản và Hàn Quốc, chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực sản xuất chế 
tạo, xây dựng, điện tử, dệt may. Đến nay, LĐXK của Việt Nam bao gồm cả lao động 
phổ thông và lao động có trình độ cao (tuy tỷ lệ còn thấp), tham gia vào trên 30 lĩnh 
vực, ngành nghề khác nhau ở các nước. 
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(4) Thị trường được mở rộng, thêm nhiều thị trường mới, nhất là các thị trường 
có thu nhập cao: Năm 1995, Việt Nam mới chỉ tiếp cận được 15 thị trường nhưng đến 
năm 2008, LĐXK Việt Nam đã tới làm việc ở hơn 40 thị trường trên thế giới. Từ chỗ 
chỉ tập trung vào 4 thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia trong những 
năm 1990, hiện đã mở rộng sang một số nước khu vực Trung Đông, châu Âu, châu Á - 
Thái Bình Dương. Trong đó có các thị trường có thu nhập cao như Canada, Úc, 
Singapore...  

(5) Hệ thống chính sách về XKLĐ đang được hoàn thiện, phù hợp với lộ trình hội 
nhập, thể hiện rõ chủ trương đẩy mạnh XKLĐ đi đôi với quản lý và đảm bảo quyền lợi 
của LĐXK. 

(6) Hoạt động của các DNXKLĐ dần dần có tính chuyên nghiệp, bao gồm cả 
DNXKLĐ tư nhân. Khoảng 30% DNXKLĐ hoạt động có hiệu quả, đưa đi hàng nghìn 
NLĐ mỗi năm và đang quản lý hàng chục nghìn NLĐ ở nước ngoài và 50% hoạt động 
khá.  

3.2.2- Những hạn chế, khó khăn trong hoạt động XKLĐ của Việt Nam thời 
gian qua và nguyên nhân.  

3.2.2.1- Những hạn chế, khó khăn: (1) Thị trường XKLĐ chưa ổn định, số lượng 
LĐXK hàng năm tăng không đều, có năm còn giảm mạnh. Đáng chú ý là xu hướng 
phụ thuộc vào một số thị trường XKLĐ chủ lực, một số thị trường tạm ngừng tiếp nhận 
lao động Việt Nam trong một số ngành nghề (Đài Loan, Anh, Qatar); (2) Nguồn cung 
lao động thiếu hụt, chất lượng LĐXK thấp. Trong giai đoạn 1998 - 2005, tỷ lệ LĐXK 
có nghề chỉ chiếm 27,5%. LĐXK yếu về ngoại ngữ, chưa có tác phong lao động công 
nghiệp, tinh thần chấp hành kỷ luật, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, v.v.. (3) Cơ cấu 
ngành nghề XKLĐ chưa đa dạng, LĐXK chủ yếu tham gia vào một số lĩnh vực như 
sản xuất chế tạo, dệt may, xây dựng, chế biến hải sản, thuyền viên, dịch vụ giúp việc 
gia đình (xem Bảng 3.2 trong luận án). (4) Khả năng cạnh tranh của DNXKLĐ yếu, có 
khoảng 20% là những doanh nghiệp mới thành lập, đang trong giai đoạn củng cố, kiện 
toàn bộ máy. Từ tháng 7/2007 tới tháng 6/2009, có tới 29 DNXKLĐ không đưa được 
lao động nào đi XKLĐ. Nhiều DNXKLĐ không đủ năng lực để phát triển cơ sở đào 
tạo LĐXK, mở thị trường, quản lý và bảo vệ quyền lợi cho NLĐ,... (5) Tình trạng 
LĐXK Việt Nam vi phạm hợp đồng, bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài vẫn 
xảy ra. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, từ tháng 01/2003 đến ngày 30/4/2008 
đã có 39.401 LĐXK bỏ trốn, chiếm 8,54% tổng số LĐXK của Việt Nam ở các thị 
trường. (6) Tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động XKLĐ xảy ra ở nhiều địa 
phương, như: DNXKLĐ thực hiện không đúng các quy định về thu, chi tài chính, sử 
dụng trung gian, môi giới để tổ chức tuyển dụng LĐXK,...; nhiều tổ chức, cá nhân 
không có chức năng XKLĐ lợi dụng danh nghĩa XKLĐ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, 
đưa người trái phép ra nước ngoài,... Xuất hiện tình trạng một số tổ chức phản động 
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người Việt lưu vong ở nước ngoài lợi dụng XKLĐ để chống phá Việt Nam, như “Việt 
Tân”, “Đảng vì dân” (ở Mỹ), “Uỷ ban bảo vệ người lao động Việt Nam” (ở Ba Lan),... 
(7) Quyền lợi của nhiều lao động tham gia XKLĐ bị vi phạm ở cả trong và ngoài nước. 
Đã xảy ra một số vấn đề nghiêm trọng như LĐXK Việt Nam bị chủ sử dụng vi phạm 
nhân phẩm, lao động nữ bị lạm dụng tình dục (Đài Loan năm 2005), tử vong (Malaysia 
năm 2007) đình công, xô xát với cảnh sát nước sở tại (Jordan năm 2008),...  

3.2.2.2- Nguyên nhân hạn chế trong hoạt động XKLĐ của Việt Nam thời gian 
qua: (1) Công tác phối hợp quản lý, chỉ đạo hoạt động XKLĐ của các cơ quan chức 
năng còn hạn chế, việc triển khai chủ trương, chính sách về XKLĐ của Đảng và Nhà 
nước còn chậm, thiếu đồng bộ. (2) Công tác giáo dục định hướng và đào tạo nghề cho 
lao động đi XKLĐ còn nhiều bất cập về nội dung, phương pháp, thiếu cơ sở vật chất, 
trang thiết bị đào tạo. Đặc biệt, thiếu một hệ thống cơ sở đào tạo LĐXK chuyên 
nghiệp, có quy mô để tạo nguồn cung LĐXK. (3) Công tác quản lý, hỗ trợ và bảo vệ 
NLĐ ở nước ngoài còn yếu, chưa được quan tâm đúng mức. (4) Công tác phát triển thị 
trường XKLĐ chưa được đầu tư đúng với tiềm năng XKLĐ. (5) Công tác thông tin 
tuyên truyền còn yếu, chưa kịp thời và đầy đủ, NLĐ thiếu thông tin về chế độ chính 
sách, tuyển chọn lao động của DNXKLĐ,... (6) Một số chính sách pháp luật, xã hội, 
quan hệ đối ngoại của nước sở tại cũng có những mặt tạo ra các hạn chế cho hoạt động 
XKLĐ. Thí dụ việc thay đổi chính sách trong lĩnh vực xây dựng ở Malaysia (năm 
2004) đã làm cho hàng trăm LĐXK của Việt Nam bị mất việc.  

3.3- Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động XKLĐ của Việt Nam trong giai 
đoạn hiện nay 

3.3.1- Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu tới hoạt động XKLĐ của 
Việt Nam: (1) Làm gia tăng nguy cơ thu hẹp thị trường XKLĐ bởi sự cắt giảm lao động 
do thu hẹp sản xuất của các hãng, chính sách hạn chế tuyển dụng LĐNN của nhiều nước 
và vùng lãnh thổ. Theo số liệu của Bộ LĐTBXH, tính đến 15/3/2009 đã có 6.195 LĐXK 
Việt Nam phải về nước trước thời hạn, tập trung nhiều nhất ở các thị trường Đài Loan 
(2.082 người), Malaysia (1.388 người), Qatar (834 người),.... (2) Phát sinh nhiều vấn đề 
ảnh hưởng đến quyền lợi của LĐXK, như: tình trạng phân biệt đối xử, sự bài ngoại đang 
gia tăng ở nhiều quốc gia; LĐXK bị giảm các khoản thù lao, tiền lương, chế độ đãi ngộ, 
việc làm không đủ, thiếu việc làm thêm, thu nhập giảm sút,... (3) Sức ép cạnh tranh 
trong hoạt động XKLĐ tăng lên do nhu cầu tuyển dụng LĐNN ở các nước giảm sút, có 
nguy cơ dẫn đến một sự cạnh tranh không lành mạnh, tạo cơ hội cho các hiện tượng tiêu 
cực bùng phát. 

3.3.2- Yêu cầu về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ khi tham gia 
XKLĐ: Quyền lợi của LĐXK luôn có nguy cơ bị đe dọa, vi phạm ở cả trong và ngoài 
nước tạo bức xúc trong xã hội, cản trở sự phát triển của hoạt động XKLĐ. Bởi vậy, bảo 
vệ quyền và lợi ích chính đáng của LĐXK trở thành yêu cầu bắt buộc trong hoạt động 
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XKLĐ, đòi hỏi phải có các chính sách, biện pháp hỗ trợ và bảo vệ LĐXK đồng bộ ở cả 
trong và ngoài nước, đặc biệt là cần có sự tham gia tích cực của các nước tiếp nhận 
LĐXK Việt Nam. 

3.3.3- Vấn đề an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khi đẩy mạnh XKLĐ: 
Những vụ việc liên quan đến lừa đảo NLĐ, hợp đồng không được thực hiện đúng, LĐXK 
phải về nước trước hạn nhưng không được giải quyết thỏa đáng,... không chỉ gây mất trật 
tự an toàn xã hội mà còn đang làm cho NLĐ mất niềm tin, làm giảm sút uy tín của Nhà 
nước đối với nhân dân. Các hành vi lợi dụng hoạt động XKLĐ để chống phá Việt Nam 
cũng có chiều hướng gia tăng, trực tiếp lộ diện ở nhiều quốc gia, có sự liên kết, tập hợp 
lực lượng trong và ngoài nước. Tình hình đó đặt ra yêu cầu vừa phải chú trọng xây dựng 
được chính sách phù hợp để đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an ninh chính trị khi đẩy 
mạnh XKLĐ.  

3.3.4- Yêu cầu về điều chỉnh chiến lược và chính sách XKLĐ:  Thực trạng phát 
triển kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế hiện nay đang có những thay đổi nhanh 
chóng, đặt ra yêu cầu phải điều chỉnh các chính sách XKLĐ như về nguồn cung lao 
động, cơ cấu ngành nghề, hình thức, đối tượng lao động, định hướng thị trường 
XKLĐ,... Những vấn đề liên quan đến LĐXK hết hạn hợp đồng về nước cũng cần 
được quan tâm giải quyết đúng đắn.  

Chương 4 
QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 

SỨC LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI 
4.1- Những xu hướng và quan điểm chính về hoạt động XKLĐ của Việt Nam 

trong thời gian tới. 
4.1.1- Dự báo về thị trường XKLĐ Việt Nam những năm tới 
(1) Về nhu cầu sử dụng LĐNN: Nhu cầu tuyển dụng lao động lành nghề, được đào 

tạo chuyên sâu ngày càng tăng. Nhu cầu về lao động phổ thông có xu hướng giảm 
xuống. Nhu cầu lao động làm dịch vụ cũng có xu hướng tăng do mức sống và trình độ 
dân trí tăng lên. (2) Về hoạt động cung ứng HHSLĐ: Các nước tập trung nâng cao chất 
lượng LĐXK và năng lực các DNXKLĐ để đáp ứng kịp thời các nhu cầu tuyển dụng 
lao động đa dạng ở các nước. Nguồn cung LĐXK sẽ trở lên dồi dào hơn bởi tác động 
của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm cho nhiều NLĐ bị mất 
việc, thiếu việc làm, kể cả lao động lành nghề. (3) Cạnh tranh trên thị trường XKLĐ 
tăng mạnh giữa những NLĐ và giữa các DNXKLĐ ở cả trong và ngoài nước. Xuất 
khẩu lao động trình độ thấp sẽ ngày càng khó khăn do sự cạnh tranh từ các nước 
XKLĐ khác và nhu cầu về lao động phổ thông ở nhiều nước sẽ được bù đắp bởi lao 
động nhập cư từ các khu vực xảy ra xung đột sắc tộc, chiến tranh, thiên tai,...  (4) 
Thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi đẩy mạnh XKLĐ:  Về thuận lợi: Hầu hết 
các thị trường vẫn còn nhu cầu tuyển dụng LĐNN bởi không phải tất cả các ngành 
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nghề ở các nước đều cắt giảm nhân công do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn 
cầu. Việt Nam đang đàm phán ký kết và triển khai nhiều hiệp định, thỏa thuận với 
nhiều nước về tiếp nhận LĐXK Việt Nam tới làm việc. LĐXK Việt Nam đã khẳng 
định được vị trí tại nhiều nước và vùng lãnh thổ. Về khó khăn: Có sự cạnh tranh mạnh 
mẽ từ các nước XKLĐ khác cũng đang tìm cách tăng cường XKLĐ, nhất là các nước 
XKLĐ trong khu vực. Các nước tiếp nhận LĐNN tăng cường các biện pháp quản lý 
chặt chẽ hoạt động NKLĐ, nhất là yêu cầu cao về trình độ tay nghề, ngoại ngữ, ý thức, 
tác phong lao động,... Trở ngại về khoảng cách địa lý, khí hậu khắc nghiệt ở nhiều thị 
trường (Trung Đông, châu Phi, Canada, Nga,...). 

4.1.2- Những quan điểm cần quán triệt đối với hoạt động XKLĐ của Việt Nam 
trong giai đoạn hiện nay:  (1) XKLĐ cần được tiếp tục đẩy mạnh và phát triển như một 
lĩnh vực kinh tế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Từ đó xây dựng và thực hiện 
đồng bộ các chính sách đảm bảo sự phát triển bền vững của hoạt động này. (2) XKLĐ 
phải được thực hiện theo hướng đa dạng hóa thị trường, thành phần tham gia, ngành 
nghề nhằm phát huy tiềm năng của lực lượng lao động nước ta, hạn chế rủi ro khi có sự 
biến động của thị trường, thúc đẩy sự hội nhập vào thị trường lao động thế giới. (3) 
Trong XKLĐ phải có sự kết hợp hài hoà giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội, đảm 
bảo trật tự an toàn xã hội và an ninh chính trị. (4) XKLĐ phải phù hợp với định hướng 
phát triển kinh tế và lộ trình HNKTQT của Việt Nam. Các chiến lược, kế hoạch XKLĐ 
ngoài bảo đảm cân đối với thực trạng lực lượng lao động trong nước, phải gắn với các 
cam kết HNKTQT.    

4.2- Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động XKLĐ khi Việt Nam tăng cường 
HNKTQT trong thời gian tới 

4.2.1- Nhóm giải pháp mở rộng và phát triển thị trường XKLĐ: (1) Nâng cao 
năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo về thị trường XKLĐ của các cơ quan chức 
năng và DNXKLĐ, kể cả phối hợp với các cơ quan nghiên cứu kinh tế - xã hội; (2) 
Tăng cường hoạt động xúc tiến mở thị trường, tìm kiếm đối tác, đàm phán ký kết hợp 
đồng XKLĐ của các cơ quan quản lý và các DNXKLĐ, phát huy vai trò của các Cơ 
quan đại diện ngoại giao trong công tác này.    

4.2.2- Nhóm giải pháp về cải thiện chất lượng LĐXK, nâng cao sức cạnh tranh 
của HHSLĐ Việt Nam trên thị trường XKLĐ:  (1) Đầu tư phát triển các cơ sở đào tạo 
nghề cho LĐXK, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, nông thôn, miền núi, đặc biệt là các 
cơ sở chuyên đào tạo LĐXK; đẩy nhanh việc xây dựng một số Trung tâm đào tạo 
LĐXK tập trung có quy mô lớn ở 3 miền Bắc, Trung, Nam để từng bước chuẩn hóa hệ 
thống đào tạo LĐXK trên cả nước. (2) Đổi mới phương pháp đào tạo nghề cho LĐXK 
theo hướng đào tạo chuyên sâu cho LĐXK, tăng thời lượng thực hành, kể cả lao động 
làm các công việc giản đơn. Tăng cường rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao 
động gắn với giáo dục nâng cao nhận thức của NLĐ về XKLĐ, nhất là trách nhiệm của 
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họ đối với cộng đồng, đất nước khi đi XKLĐ. (3) Thực hiện đa dạng hóa các hình thức 
đào tạo nghề cho LĐXK, tăng cường đào tạo LĐXK theo phương thức “đặt hàng”. Đẩy 
mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo nghề cho LĐXK trên cơ sở năng lực của các cơ sở đào 
tạo nghề trong nước và theo các nhu cầu tuyển dụng của nước ngoài. (4) Gắn trách 
nhiệm của DNXKLĐ, chính quyền các địa phương, gia đình NLĐ trong tuyển dụng 
LĐXK. Vận động phía nước ngoài tuyển dụng lại LĐXK khi hết hạn hợp đồng. Chú 
trọng ưu tiên tuyển dụng lao động thuộc diện chính sách có đủ điều kiện theo yêu cầu 
của nước ngoài.  

4.2.3- Nhóm giải pháp phát triển các DNXKLĐ chuyên nghiệp, đủ năng lực 
cạnh tranh trên thị trường XKLĐ: (1) Sắp xếp lại các DNXKLĐ theo hướng tăng quy 
mô và năng lực hoạt động, loại bỏ các doanh nghiệp yếu kém, tiến tới hình thành các 
DNXKLĐ chuyên nghiệp. (2) Giám sát chặt chẽ hoạt động của các DNXKLĐ, quy 
định rõ quyền lợi, nghĩa vụ của người đứng đầu và các cán bộ liên quan trực tiếp tới 
XKLĐ; xử lý nghiêm khắc khi những người này để đơn vị mình vi pháp luật. (3) Nâng 
cao tiêu chuẩn, điều kiện cấp phép hoạt động XKLĐ. Xây dựng và sớm đưa vào áp 
dụng các tiêu chí phân loại các DNXKLĐ hàng năm; (4) Phát huy vai trò và nâng cao 
trách nhiệm của Hiệp hội XKLĐ Việt Nam để tạo sự bình đẳng, thống nhất và ổn định 
trong hoạt động XKLĐ. 

4.2.4- Nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về hoạt động 
XKLĐ: (1) Xây dựng chính sách và tổ chức bộ máy quản lý: Quy định cụ thể và tăng 
cường trách nhiệm của chính quyền các địa phương trong việc tạo nguồn cung, quản 
lý, giám sát hoạt động của DNXKLĐ và người bảo lãnh tại địa phương, quản lý LĐXK 
về nước,... Đẩy nhanh việc thành lập các Ban quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài, 
nhất là ở các thị trường XKLĐ mới để hỗ trợ phát triển thị trường, quản lý và bảo vệ 
LĐXK. (2) Hỗ trợ và bảo vệ LĐXK: Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động 
tuyển dụng, thực hiện hợp đồng XKLĐ. Tổ chức các đoàn công tác liên ngành để kiểm 
tra tình hình LĐXK Việt Nam ở nước ngoài, nhất là những nơi chưa có Ban Quản lý 
LĐXK Việt Nam. Nghiên cứu thành lập tổ chức của những NLĐ đi XKLĐ để bảo vệ 
LĐXK. Tạo thuận lợi cho LĐXK tự tìm kiếm hợp đồng lao động ở nước ngoài. Hỗ trợ 
LĐXK không may bị tai nạn, mất khả năng lao động, thương tật khi làm việc ở nước 
ngoài. Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp cho LĐXK đã 
đóng bảo hiểm nhiều năm ở nước ngoài. (3) Chú trọng công tác giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội, đảm bảo an ninh chính trị: Xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng chủ trương, 
chính sách XKLĐ của Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đưa người trái phép ra 
nước ngoài, buôn bán phụ nữ. Khuyến khích NLĐ tham gia phát hiện, tố giác các hành 
vi tiêu cực, vi phạm pháp luật về XKLĐ. Phối hợp với các cơ quan chức năng nước 
NKLĐ kiểm tra tình trạng LĐXK Việt Nam ở nước sở tại, kịp thời xử lý các tiêu cực 
phát sinh ảnh hưởng tới quyền lợi của NLĐ, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi 
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lợi dụng hoạt động XKLĐ để chống phá Đảng và Nhà nước ta. (4) Đẩy mạnh hợp tác 
quốc tế, lồng ghép vấn đề tiếp nhận và sử dụng lao động Việt Nam vào các hoạt động 
kinh tế, thương mại, ngoại giao để  phục vụ phát triển XKLĐ. Chủ động ký các công ước 
quốc tế về bảo vệ lao động di cư, hợp tác với các nước XKLĐ lớn trong việc bảo vệ 
LĐXK và hạn chế các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong XKLĐ. 

4.2.5- Nhóm giải pháp về công tác tăng cường thông tin, tuyên truyền góp phần 
nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động XKLĐ: (1) Tăng cường đầu tư tài 
chính và nhân lực cho thông tin tuyên truyền về XKLĐ, nhất là ở các vùng sâu, vùng 
xa; (2) Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên tuyền, thông qua báo chí, truyền thanh, 
truyền hình, loa, đài ở xã phường, các buổi sinh hoạt đoàn thể, cụm dân cư, tổ dân 
phố,... Chú trọng đưa thông tin về các thủ đoạn, các hành vi phạm pháp và các rủi ro 
trong XKLĐ; (3) Chính quyền các địa phương phải thông tin về các doanh nghiệp 
được cấp giấy phép hoạt động XKLĐ, công bố công khai, cụ thể nội dung các hợp 
đồng XKLĐ đã được cơ quan quản lý XKLĐ duyệt theo từng thị trường; (4) Tuyên 
dương các gương điển hình tốt trong XKLĐ. 

KẾT LUẬN 
1. Trong nền kinh tế thị trường, SLĐ được thừa nhận là một loại hàng hóa, được 

đem ra mua bán trao đổi trên thị trường ở cả trong và ngoài nước, hình thành hoạt động 
xuất - nhập khẩu HHSLĐ và tạo ra sự di chuyển của NLĐ giữa các nước. Tuy nhiên, 
hoạt động này được hiểu và nghiên cứu theo nhiều quan điểm khác nhau, do đó có các 
tên gọi hay thuật ngữ khác nhau, như: đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, hợp tác quốc 
tế về lao động, XKLĐ... Các công trình nghiên cứu tập trung chủ yếu vào vấn đề xây 
dựng mô hình tổ chức, quản lý hoạt động XKLĐ sao cho hiệu quả. 

2- Hoạt động XKLĐ là việc NLĐ trong nước trực tiếp hoặc thông qua các trung 
gian môi giới bán SLĐ cho người chủ sử dụng ở nước ngoài theo các hình thức do Nhà 
nước quy định. Đây là một biểu hiện của sự phân công và hiệp tác lao động quốc tế hình 
thành do sự mất cân đối quan hệ cung - cầu SLĐ ở các nước. Hoạt động XKLĐ luôn gắn 
liền với sự di chuyển của NLĐ và do đó liên quan đến nhiều vấn đề kinh tế, chính trị, xã 
hội,... giữa các nước XKLĐ và NKLĐ. Vì vậy, các nước đều có những chính sách để 
điều chỉnh hoạt động này theo hướng đảm bảo lợi ích của Nhà nước, của NLĐ và các 
chủ thể tham gia, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ở mỗi nước. Thực tế trên thế 
giới cũng như ở Việt Nam, XKLĐ được coi là giải pháp để tạo việc làm, tăng thu nhập 
và cải thiện đời sống NLĐ, tăng thu nhập quốc dân.  

3. Hoạt động XKLĐ là một quy trình gồm nhiều công việc, như: hoạch định chủ 
trương và xây dựng chính sách về XKLĐ; nghiên cứu phát triển thị trường; tìm kiếm đối 
tác, ký kết hợp đồng XKLĐ; tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng LĐXK; phát triển 
các DNXKLĐ; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về XKLĐ. Kinh nghiệm của một số 
nước châu Á cho thấy để phát huy tốt nhất tác động tích cực của XKLĐ đối với quá 
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trình phát triển kinh tế - xã hội, mỗi nước đều tăng cường quản lý việc tuyển dụng và 
đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của các DNXKLĐ; coi trọng việc đào tạo, giáo 
dục để nâng cao chất lượng HHSLĐXK, tăng cường khả năng cạnh tranh của LĐXK 
trên thị trường; quan tâm, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của NLĐ, nhất là khi họ làm 
việc ở nước ngoài. Đó cũng là những vấn đề mà Việt Nam có thể tham khảo, nghiên cứu 
khi đẩy mạnh XKLĐ trong những năm tới.  

4- Xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đã tiến hành đưa 
NLĐ trong nước đi làm việc ở nước ngoài từ những năm 1980. Quá trình đổi mới cơ 
chế quản lý kinh tế, đặc biệt là việc chủ động HNKTQT, thực hiện CNH, HĐH đất 
nước đã làm thay đổi cả về quan điểm, lý luận và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực 
này ở nước ta. Trong những năm qua, Việt Nam đã hình thành, phát triển đồng bộ cơ 
sở pháp lý và  bộ máy tổ chức điều hành XKLĐ và đã đạt được nhiều thành tựu đáng 
kể về số lượng LĐXK và mở rộng thị trường, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu 
nhập và cải thiện đời sống cho một bộ phận NLĐ, tạo nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia. 
Tuy nhiên, hoạt động này những năm qua cũng bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém trong 
việc tổ chức quản lý hoạt động này làm phát sinh nhiều tiêu cực, rủi ro cả trong và 
ngoài nước và càng bộc lộ rõ hơn trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. 
Đáng chú ý là vấn đề vi phạm phạm pháp luật trong XKLĐ đã ảnh hưởng tới trật tự an 
toàn xã hội và an ninh chính trị nước ta, trái với mục đích tốt đẹp của XKLĐ, đặt ra 
yêu cầu cấp thiết phải khắc phục khi đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới. 

5. Trong những năm tới, hoạt động cung - cầu về HHSLĐ trên thị trường XKLĐ 
sẽ có những thay đổi đáng kể. Nhu cầu tuyển dụng lao động lành nghề, có trình độ 
chuyên môn, được đào tạo chuyên sâu sẽ tăng lên; nhu cầu lao động giản đơn vẫn còn 
nhưng không lớn. Cạnh tranh trên thị trường XKLĐ ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, 
hoạt động XKLĐ của Việt Nam vẫn có triển vọng phát triển bởi được sự hỗ trợ thông 
qua các hoạt động kinh tế đối ngoại khác và Việt Nam đang từng bước tạo được vị thế 
trên thị trường này. Quan điểm cần quán triệt đối với hoạt động XKLĐ của Việt Nam 
trong thời gian tới là XKLĐ cần phải được phát triển như một lĩnh vực kinh tế trên cơ 
sở cân đối cung - cầu lao động trong nước, đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô, giữ gìn 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, hướng tới các mục tiêu kinh tế - xã hội theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.  

6. Mục tiêu quan trọng khi đẩy mạnh XKLĐ là phải đạt được hiệu quả kinh tế - xã 
hội, góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH và HNKTQT. Để thực hiện được mục tiêu chiến 
lược ấy phải có một hệ thống giải pháp đồng bộ, nhất quán từ Trung ương đến địa 
phương, đối với các bộ ngành, các DNXKLĐ và NLĐ, cả ở trong và ngoài nước. Những 
biện pháp chủ yếu là: Duy trì và phát triển thị trường XKLĐ, tìm thêm các thị trường 
mới, thị trường có thu nhập cao. Đổi mới hoạt động giáo dục đào tạo nâng cao chất 
lượng và khả năng cạnh tranh của LĐXK, tạo nguồn cung đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
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thị trường. Tăng cường năng lực hoạt động của các DNXKLĐ, nhất là việc thực hiện 
nghĩa vụ và trách nhiệm với NLĐ. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với hoạt 
động XKLĐ thông qua việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, hỗ trợ NLĐ và 
DNXKLĐ cũng như tăng cường sự phối hợp của các cơ quan hữu quan và chính quyền 
các địa phương. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong xã hội về 
hoạt động XKLĐ trong HNKTQT hiện nay. Để thực hiện được các biên pháp đó cần có 
sự thống nhất và sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, huy động được sự tham 
gia của các tầng lớp nhân dân vào hoạt động này, kể cả cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài./. 
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