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Ngày nay, tăng trưởng xanh đã trở thành xu hướng phát triển chủ đạo được nhiều quốc gia tiếp 
cận và lựa chọn nhằm hướng tới phát triển bền vững. Phát triển việc làm xanh giúp nâng cao hiệu 
quả năng lượng và nguyên liệu; Hạn chế khí thải nhà kính; Giảm thiểu chất thải và ô nhiễm; Bảo vệ 
và khôi phục hệ sinh thái; Hỗ trợ thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), đồng thời 
đảm bảo tôn trọng các quyền cơ bản của người lao động. Việt Nam chưa có bộ tiêu chí hoàn thiện 
cũng như không có cơ sở dữ liệu đầy đủ để xác định việc làm xanh. Vì vậy cần thiết có những biện 
pháp nhanh chóng để tính toán và phân tích thực trạng việc làm xanh, từ đó đề xuất các giải pháp 
hỗ trợ phát triển việc làm xanh. 

 

 

 

  
 

Theo Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), 
việc làm xanh là những công việc trong nông nghiệp, sản 
xuất, nghiên cứu và phát triển, hoạt động hành chính, 
và dịch vụ đóng góp đáng kể để bảo tồn, khôi phục lại 
chất lượng môi trường.  
Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO), Việc làm xanh là 
việc làm thỏa đáng đóng góp vào bảo tồn và khôi phục 
chất lượng môi trường. Việc làm xanh có thể là các 
công việc trong các ngành nghề truyền thống giúp cải 
thiện môi trường như sản xuất, xây dựng nhưng cũng có 
thể là các công việc trong các lĩnh vực mới như năng 
lượng tái tạo, vật liệu mới. Khái niệm việc làm xanh này 
có tính toàn diện hơn vì bao hàm cả khía cạnh môi 
trường và xã hội, đồng thời đảm bảo tôn trọng các 
quyền cơ bản của người lao động.    

Hình 1. Việc làm xanh theo định nghĩa của ILO 

 
Nguồn:https://www.ilo.org/global/topics/green-
jobs/news/WCMS_220248/lang--en/index.htm 
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A: VL trong sản xuất hàng 
hóa, dịch vụ (sản phẩm  đầu 

ra) về môi trường 

B: VL thúc đẩy 
quá trình bảo 
vệ môi trường 

C: Việc làm 
thỏa đáng 

Tổng số việc làm (VL) 
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Theo định nghĩa việc làm xanh của ILO (hình 1) việc làm 
xanh là việc làm trong nhóm “ngành” và công việc sau: 
A: việc làm trong các ngành sản xuất ra các hàng hóa và 
dịch vụ về môi trường 
B: việc làm thúc đẩy quá trình bảo vệ (thân thiện) với 
môi trường 
C: việc làm đáp ứng tiêu chí việc làm thỏa đáng của ILO 
Việc làm xanh (X) là phần được gạch chéo gồm phần: 
“hợp” của A và B và “giao” với C:   X = (A U B) Ω C 
Như vậy, việc làm xanh gồm các công việc tạo ra các sản 
phẩm đầu ra hoặc giúp cho các ngành/hoạt động kinh tế 
trở nên thân thiện với môi trường và bền vững hơn so 
với các công việc/hoạt động truyền thống; đồng thời 
việc làm xanh cũng đảm bảo thỏa mãn các tiêu chuẩn 
của việc làm thỏa đáng. 
 
 

 

Hiện nay, có một số nước đang phát triển đã tiến hành 
tính toán việc làm xanh tiếp cận theo phương pháp ILO 
khuyến nghị như: Philippin, Mông Cổ, Banglades, 
Tunisia… Ngoài ra, có nước chỉ tính việc làm xanh theo 
vị trí việc làm trong các ngành được xác định là sản xuất 
hàng hóa và dịch vụ xanh và không xét đến tiêu chí về 
việc làm thỏa đáng. Điển hình là Cục Thống kê liên bang 
Mỹ (BLS) tiến hành cuộc khảo sát “Hàng hóa và dịch vụ 
xanh” (Green Good and Services - GGS) nhằm xác định 
xem cơ sở/doanh nghiệp có sản xuất bất kz hàng hóa và 
dịch vụ xanh nào không và nếu có, sẽ đo lường “trực 
tiếp” số lượng công việc liên quan trong cơ sở này.  

Tổng kết nghiên cứu của các nước cho thấy để xác định 
việc làm xanh, cần tính toán số lượng việc làm trong các 
ngành môi trường cốt lõi và các ngành có liên quan đến 
môi trường mà đảm bảo thỏa mãn các tiêu chuẩn của 
việc làm thỏa đáng. 

Xác định các ngành môi trường cốt lõi và các ngành có 
liên quan đến môi trường 

Các ngành kinh tế được phân thành 3 nhóm/cấp độ 
xanh như sau:  

Nhóm 1: Các ngành kinh tế xanh cốt lõi/ xanh hoàn toàn 
(Fully green sectors) - các ngành có vai trò quan trọng, 
đóng góp trực tiếp đối với giảm phát thải khí nhà kính, 
bảo vệ môi trường bao gồm: Năng lượng tái tạo, Lâm 
nghiệp; Nông nghiệp; Dịch vụ môi trường; Nghiên cứu 
và đào tạo trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bảo tồn 
tài nguyên; Các ngành/hoạt động về giảm nhẹ và ứng 
phó với BĐKH. Tỷ trọng xanh trong các ngành này được 
tính là 100%. 

Nhóm 2: Các ngành kinh tế xanh một phần (Partly green 
sectors) là ngành có tỷ trọng nhất định các DN hoạt 
động có đóng góp tích cực đến môi trường và ngược lại. 
Tiêu biểu trong nhóm này là: Xử lý chất thải (rác thải, 
nước thải); Công nghiệp chế tạo, chế biến (sản xuất các 
sản phẩm thân thiện với môi trường: chế tạo các động 
cơ (ô tô, xe máy) chạy bằng điện; các sản phẩm điện tiết 
kiệm năng lượng, vật liệu xây dựng không nung - giảm  

 
 
phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính); Xây dựng (các 
công trình kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường, 
xây dựng đê điều, hồ thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật nhằm 
ứng phó với BĐKH); Giao thông vận tải (Vận tải công 
cộng, sử dụng phương tiện vận tải chạy điện); Du lịch 
(Du lịch sinh thái); Thương mại (Thương mại điện tử). 
Tỷ trọng xanh trong ngành này được tính theo các tiêu 
chí trong hộp 1. 
Nhóm 3: Các ngành kinh tế nâu (Non-green sectors) 
hoặc không xét đến vì không có liên quan đến môi 
trường. Một số ngành tiêu biểu thuộc nhóm này: Trồng 
cây thuốc lá và các cây có hại đến môi trường, sức 
khỏe; Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; Khai khoáng 
(khai thác than, dầu khí, khí gas và các khoáng sản). Tỷ 
trọng xanh trong các ngành này được tính là 0%. 

Hộp 1. Nhóm tiêu chí để đánh giá tỷ trọng xanh 
trong ngành kinh tế 

Tiêu chí cơ bản: 

1. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: 

Chỉ tiêu tính toán: Tỷ trọng doanh thu hàng hóa và 
dịch vụ môi trường trên tổng doanh thu hoặc Tỷ 
trọng lao động sản xuất hàng hóa và dịch vụ môi 
trường trên tổng số lao động của doanh nghiệp. 

2. Mức độ tiêu hao năng lượng trong sản xuất: 

Chỉ tiêu: Số đơn vị năng lượng (kw điện, tấn than, 
dầu, gas...) sử dụng để tạo ra 1 đơn vị sản lượng 
hoặc sản phẩm/dịch vụ. 

3. Phát thải (CO2) trong sản xuất: 

Chỉ tiêu: Số lượng khí thải (tấn CO2) tạo ra khi sản 
xuất 01 đơn vị sản lượng hoặc sản phẩm/dịch vụ. 

4. Tái chế nguyên, nhiên liệu sau quá trình sản xuất. 

Chỉ tiêu: Tỷ lệ nguyên vật liệu, tái chế trong tổng 
nguyên liệu sử dụng 

Tiêu chí mở rộng 

5. Mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và 
thực hành về phòng ngừa hoặc giảm thiểu ô nhiễm 
không khí và môi trường 

6. Mức độ ảnh hưởng của các hoạt động sản xuất, 
dịch vụ đến môi trường 

7. Mức độ sử dụng phân bón/đầu vào là các sản 
phẩm hữu cơ cho hoạt động sản xuất, dịch vụ nông 
nghiệp  

8. Nghiên cứu các công nghệ, giải pháp kỹ thuật về 
giảm phát thải, bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH 

 

Tính toán việc làm xanh 
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Phương pháp ước tính việc làm xanh theo khuyến nghị của ILO có thể tóm tắt thành 5 bước sau: 

- Bước 1: Thu thập số liệu điều tra về về các ngành kinh tế và lao động – việc làm. Tính toán tổng thể việc làm theo 
cấu trúc các ngành kinh tế chính. 

- Bước 2: Xác định các ngành môi trường cốt lõi và các ngành có liên quan đến môi trường dựa trên đặc điểm hoạt 
động, mức độ tác động của các ngành đến môi trường (tham khảo 3 nhóm ở trên). 

- Bước 3: Ước tính giá trị xanh cốt lõi trong các ngành, lĩnh vực có liên quan đến môi trường.   

- Bước 4: Tính toán việc làm trực tiếp trong tất cả các hoạt động kinh tế có liên quan đến môi trường (Xác định số 
việc làm trong các ngành xanh cốt lõi, các hoạt động hỗ trợ bảo vệ môi trường ở mức độ cao). 

- Bước 5: Tính toán số việc làm xanh đáp ứng các tiêu chí về việc làm thỏa đáng (hộp 2). 

Hộp 2. Nhóm tiêu chí về việc làm thỏa đáng 

Tiêu chí cơ bản: 

1. Tiền lương/thu nhập bình quân không thấp hơn 2/3 
mức thu nhập trung vị của lao động làm công hưởng 
lương trong nền kinh tế, bảo đảm tiền lương đủ sống. 

2. Được bảo đảm quyền thành lập, gia nhập và hoạt 
động công đoàn. 

3. Có hợp đồng lao động. 

4. Tham gia BHXH (bắt buộc/tự nguyện), BHYT. 

Tiêu chí mở rộng: 

5. Thời gian làm việc (số giờ làm việc, số giờ làm thêm) 
theo quy định của Bộ Luật Lao động. 

6. Được đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. 

7. Có một số phúc lợi bổ sung: khám sức khỏe, phụ cấp 
đi lại, hỗ trợ giáo dục cho con em người lao động,... 

8. Được đào tạo kỹ năng, phát triển nghề nghiệp. 

 

 

Việt Nam hiện chưa có một cuộc điều tra khảo sát riêng về các chi phí môi trường (tài khoản môi trường). Đồng 
thời trong điều kiện thực tế của Việt Nam, việc tổ chức một cuộc điều tra trên diện rộng để thu thập số liệu xác 
định việc làm xanh là khó khả thi do những hạn chế về nguồn lực tài chính. Do đó, việc tính toán số liệu tổng thể về 
việc làm xanh trong toàn bộ nền kinh tế Việt Nam gặp thách thức không nhỏ.  

Sử dụng phương pháp tính toán đề xuất trong mục 2 (tuy nhiên có giới hạn lại trong một số tiêu chí đáp ứng về dữ 
liệu sẵn có) và số liệu thống kê từ các cuộc điều tra quốc gia như: Điều tra doanh nghiệp, Điều tra Lao động - Việc 
làm năm 2018, kết quả tính toán cho thấy, năm 2018, có 13,73% việc làm của lao động làm công hưởng lương 
thuộc khu vực xanh theo ngành kinh tế và 86,27% việc làm thuộc khu vực không xanh1.  

Hình 2. Cơ cấu việc làm hưởng lương trong một số ngành phân theo phần kinh tế xanh  và không xanh (%) 

 

                                              
1
 Nghiên cứu sử dụng tiêu chí và ngưỡng để chọn các doanh nghiệp theo từng ngành xếp vào nhóm “xanh” là 10% doanh nghiệp có mức độ 

tiêu hao năng lượng thấp nhất trên 1 đơn vị sản phẩm đầu ra. 

Việc làm xanh ở Việt Nam 
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Hình 3. Ước tính tỷ lệ việc làm thỏa đáng và việc làm xanh trong một số ngành kinh tế (%) 

 
Kết quả ước tính số việc làm trong phần xanh của các ngành kinh tế và đồng thời đáp ứng 3 tiêu chí việc làm thỏa 
đáng (thu nhập, hợp đồng, BHXH) là 1,64 triệu việc làm, chiếm 3,08% tổng số việc làm. Một số ngành có tỷ lệ việc 
làm xanh cao như: Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (42,6%); Thông 
tin và truyền thông (61,2%) và cao nhất là trong lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo với 85,7%. Nhiếu ngành có tỷ lệ việc 
làm thỏa đáng tương đối cao nhưng do tỷ trọng “xanh” trong các ngành này thấp dẫn đến tỷ lệ việc làm xanh cũng 
thấp như ngành Công nghiệp chế biến chế tạo, Bán buôn bán lẻ, Vận tải Kho bãi….Tỷ lệ việc làm xanh trong nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản khá thấp (0,6%) bởi phần lớn lao động trong ngành nông nghiệp là lao động gia 
đình, tỷ lệ việc làm thỏa đáng thấp. Bên cạnh đó, chỉ một phần nhỏ của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 
đảm bảo tiêu chí ngành kinh tế xanh là nông nghiệp hữu cơ và lâm nghiệp. 

 
 

 

                       

(1) Hoàn thiện phương pháp tính các chỉ tiêu về việc làm xanh, kỹ năng xanh phù hợp 
với hệ thống chỉ tiêu Tăng trưởng xanh quốc gia & lồng ghép một số câu hỏi để xác định 
làm xanh trong các cuộc khảo sát thống kê cấp quốc gia. 

 

                       

(2) Tiến hành khảo sát định kỳ, thu thập số liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu cơ sở về việc 
làm xanh và xây dựng mô hình dự báo việc làm xanh và kỹ năng nghề xanh  

 

                       

(3) Tuyên truyền, phổ biển nâng cao nhận thức cho người lao động, học viên, thanh 
niên, phụ nữ ...về tăng trưởng xanh, việc làm thỏa đáng và việc làm xanh. Tổ chức các 
khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng cho người lao động đáp ứng nhu cầu của các ngành 
kinh tế xanh. 

                       

(4) Xây dựng, mở rộng các chương trình việc làm công trong các ngành kinh tế xanh (ví 
dụ chương trình trồng về rừng và bảo vệ đa dạng sinh học, xây dựng các công trình đê 
kề, nhà cửa chống chịu bão lụt, các dự án về phân loại rác, xử lý rác thải, nước thải ...) 

 

                        

(5) Giám sát và thúc đẩy việc thực thi quyền của người lao động, thúc đẩy việc làm thỏa 
đáng trong các ngành kinh tế xanh   

 

Khuyến nghị các giải pháp phát triển việc làm xanh ở Việt Nam 
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