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TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Ngày 31/1/2020, WHO tuyên bố dịch Covid-19 là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu và ngày
11/3/2020 công bố là đại dịch toàn cầu. Trong bối cảnh dịch COVID-19, Việt Nam đã có những
chính sách nhằm ngăn chặn tình trạng suy giảm kinh tế, nền kinh tế đã có sức chống chịu và phục
hồi đáng kể, từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, GDP năm 2020 tăng
2,91% trong đó quý IV tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước. Đến quý IV, những ngành bị ảnh
hưởng nặng nề bởi tác động của dịch Covid-19 đều có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Tổng mức bán
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 6,4%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng
5,4%. Diễn biến dịch bệnh Covid 19 trong năm 2020 đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực
kinh tế - xã hội, thị trường lao động cũng chịu ảnh hưởng từ việc thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch Covid-19. Trước bối cảnh đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo triển khai
thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch; kiến nghị nhiều biện pháp về lao
động, việc làm để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.
quá trình thu hẹp sản xuất do nhu cầu về hàng xuất
khẩu giảm, sản xuất trong nước giảm và do dãn cách xã
hội nên đã tác động đến rủi ro mất việc làm hoặc tạm
dừng việc của người lao động. Năm 2020, theo Tổng
cục thống kê (TCTK) cả nước có 32,1 triệu người từ 15
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tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực . Trong đó, 69,2%
người bị giảm thu nhập, 39,9% phải giảm giờ làm/nghỉ
giãn việc/nghỉ luân phiên và khoảng 14,0% buộc phải
tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tác động của Covid-19 đến vấn đề việc làm
Đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến doanh nghiệp
tại Việt Nam, các doanh nghiệp đã gặp khó khăn, gián
đoạn chuỗi cung ứng, với 87,2% doanh nghiệp chịu ảnh
hưởng ở mức “phần lớn” hoặc “hoàn toàn tiêu cực”;
chủ yếu ở nhóm các doanh nghiệp mới hoạt động dưới
3 năm, nhóm có quy mô siêu nhỏ, nhỏ. Bên cạnh đó,
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Gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,…
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Lao động ở khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề
nhất (71,6% lao động bị ảnh hưởng), tiếp đến là khu
vực công nghiệp và xây dựng (64,7%) và khu vực nông,
lâm nghiệp và thủy sản (26,4%).

Tác động đến tình trạng thiếu việc làm. Qu{ IV năm
2020, cả nước có 902,2 nghìn lao động trong độ tuổi
thiếu việc làm, và tỷ lệ thiếu việc làm đã giảm so với các
qu{ đầu năm 2020.

Tác động làm mất việc làm của lao động hoặc làm
công việc phi chính thức. Theo TCTK, đến qu{ IV năm
2020, có gần 54,0 triệu người có việc làm, giảm 945
nghìn người so với cùng kz năm trước. Trong đó, ở khu
vực thành thị giảm 90,2 nghìn người; ở khu vực nông
thôn giảm 854,3 nghìn người so với cùng kz năm
trước.

Hình 1: Số người và tỷ lệ thiếu việc làm theo quý

Đại dịch Covid-19 trong năm 2020 đã khiến các doanh
nghiệp phải thực hiện nhiều biện pháp trong đó có cả
các biện pháp cắt giảm, nghỉ luân phiên…, tuyển dụng
lao động thời vụ, lao động tạm thời để duy trì hoạt
động. Do vậy số lao động chính thức giảm và số lao
động phi chính thức tăng lên.

Nguồn: Tính toán từ nhóm nghiên cứu

Có thể thấy, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng của dịch Covid19 nhưng thị trường lao động Việt Nam đã có những
thay đổi tích cực, đặc biệt trong những tháng cuối năm
khi nhu cầu lao động tăng lên phục vụ yêu cầu sản xuất
hàng hóa phục vụ dịp cuối năm.
Năm 2020, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động cao hơn so
với năm 2019, tỷ lệ chung là 2,51%, trong đó khu vực
thành thị là 1,68%; khu vực nông thôn là 2,93% (năm
2019 tương ứng là 1,50%; 0,76%; 1,87%); ở khu vực
nông, lâm nghiệp và thủy sản là 4,68%, công nghiệp và
xây dựng là 1,50%; khu vực dịch vụ là 1,74% (năm 2019
tương ứng là 3,45%; 0,43%; 0,87%).

Lao động có việc làm phi chính thức là 20,9 triệu người
(chiếm 56,2%), tăng 233 nghìn người so với quý III và
tăng 338,4 nghìn người (tăng 0,6 điểm %) so với cùng
kz năm trước. Chung cả năm 2020, số lao động có việc
làm phi chính thức là 20,3 triệu người, tăng 119,1
nghìn người (56,2%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so
với năm 2019), số lao động có việc làm chính thức là
15,8 triệu người giảm 21,1 nghìn người so với năm
2019.

Theo nghề, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ
tuổi thuộc nhóm nghề “bậc thấp” là cao nhất với 4,73%,
cao gấp 1,7 lần so với cùng kz năm trước; tiếp theo là
nhóm nghề “bậc trung” với tỷ lệ 2,59%, cao gấp 2,8 lần
so với cùng kz năm trước.
Theo trình độ CMKT, những người thiếu việc làm
thường rơi vào nhóm không được đào tạo chuyên môn
kỹ thuật. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động không có
trình độ chuyên môn kỹ thuật là 2,87%; sơ cấp là 2,25%;
trung cấp là 1,58%; cao đẳng là 1,52%; từ đại học trở lên
là 1,04%.
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Tiếp đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP
ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQCP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19,đã mở rộng hỗ trợ
cho người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục,
cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở
các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở,
trung học phổ thông phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng
lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở
lên do đại dịch COVID-19. Một số điều kiện quy định
trong thủ tục, quy trình đã được sửa đổi để phù hợp với
tình hình thực tiễn.

Tác động đến thất nghiệp: Quý IV, tỷ lệ thất nghiệp
trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị giảm so
với quý trước nhưng vẫn ở mức cao nhất so với cùng
kz năm trước. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao
động qu{ IV năm 2020 là gần 1,2 triệu người (chiếm
2,37% lực lượng lao động), giảm 60,1 nghìn người
(giảm 0,13 điểm %) so với qu{ trước và tăng 136,8
nghìn người (tăng 0,33 điểm %) so với cùng kz năm
trước. Tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 3,68%, giảm
0,32 điểm phần trăm so với qu{ trước và tăng 0,78
điểm phần trăm so với cùng kz năm trước

Thông qua các chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số
42/NQ-CP đã hỗ trợ bằng tiền mặt cho trên 14 triệu đối
tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (11,9 triệu
người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ
nghèo, hộ cận nghèo; trên 1,316 triệu lao động có giao
kết hợp đồng lao động; trên 01 triệu lao động không có
giao kết hợp đồng lao động và trên 37.300 hộ kinh
doanh) với tổng kinh phí trên 13 nghìn tỷ đồng.

Các giải pháp ứng phó của Chính Phủ
Trước những khó khăn của người dân trong bối cảnh
tác động của dịch COVID-19, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQCP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo nguyên tắc:
- Hỗ trợ thêm cho các nhóm đối tượng đang hưởng
chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội, người nghèo trong
thời gian có dịch: gồm người có công, đối tượng bảo
trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo;
- Hỗ trợ các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu
việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối
thiểu: gồm người lao động, hộ kinh doanh và doanh
nghiệp.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục phát huy vai
trò quan trọng như là cơ chế chống sốc tự động, hỗ trợ
một phần thu nhập cho người lao động khi bị mất việc
làm. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo hệ
thống Trung tâm dịch vụ việc làm chủ động tiếp nhận hồ
sơ đăng k{ thất nghiệp của người lao động. Kết quả,
năm 2020, tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ
học nghề theo quyết định đã ban hành là 19.598 tỷ
đồng (tăng 40% so với năm 2019), trong đó chi trợ cấp
thất nghiệp là 19.503 tỷ đồng cho 1.087.480 lao động
(tăng 30% so với năm 2019).
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Đề xuất các nhóm giải pháp tiếp theo
(1) Tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ đặc thù, đa dạng hóa các hình thức trợ cấp, mở
rộng các chương trình đào tạo hướng nghiệp phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là lao
động nữ, lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật, lao động phi chính thức nhằm
ổn định an sinh xã hội, tạo động lực cho người lao động làm việc, góp sức vào quá trình
phục hồi và phát triển kinh tế. Cải cách quy trình, thủ tục để doanh nghiệp tiếp cận các chính
sách hỗ trợ đơn giản, thuận tiện, kịp thời nhằm kích thích nền kinh tế cũng như nhu cầu sử
dụng lao động.

(2) Tăng cường sử dụng công nghệ số qua việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ số và
tăng cường cung cấp các dịch vụ qua công nghệ số đến người dân và doanh nghiệp. Tăng
cường đầu tư cả về vật chất, cơ chế chính sách, nhân lực để xây dựng hệ thống thông tin và
dự báo thị trường lao động; nâng cao năng lực, đẩy mạnh sự phát triển của các trung tâm
dịch vụ việc làm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm và người sử dụng lao động. Ngoài ra, tăng
cường đầu tư số hóa quản trị lao động việc làm theo hướng minh bạch, liên thông, kết nối
với số hóa quản lí dân cư là hết sức cần thiết; tạo điều kiện cho nghiệp lao động tham gia
thị trường, tham gia sàn giao dịch việc làm, tiếp cận thông tin về thị trường lao động việc
làm; để doanh nghiệp dễ tiếp cận cung lao động, quản trị chất lượng lao động, hỗ trợ cho
quản lí nhà nước. Thúc đẩy liên kết và giao dịch lao động việc làm quốc tế.

(3) Nhà nước củng cố hoạt động của Quỹ Quốc gia về việc làm từ nguồn kinh phí
huy động không chỉ từ ngân sách Nhà nước mà còn từ các nguồn xã hội hóa. Cơ chế cho
vay, tài trợ, hỗ trợ tạo việc làm nên đa dạng, bám sát định hướng chiến lược kinh tế Trung
ương và địa phương, gắn với Cách mạng Công nghệ 4.0 trong tạo việc làm mới. Quỹ Quốc
gia về việc làm, phải là một động lực trong chuyển đổi cơ cấu lao động theo các chuyển đổi
cơ cấu kinh tế, tài trợ các việc làm mới tương lai có rủi ro, định hình thị trường việc làm
tương lai, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người yếu thế, người ở các vùng khó khăn.

(4) Đổi mới, nới lỏng một số qui định về chính sách BHXH, BHTN đối với lao động
bị tác động tiêu cực của dịch Covid-19.
Tăng quyền lợi cho người lao động đối với các chương trình trợ cấp xã hội hiện tại thông
qua: i) mở rộng phạm vi thời gian cho phép lao động bị mất việc, tạm nghỉ việc do dich
Covid-19 được miễn hoặc hoãn nộp các khoản đóng góp BHXH (bao gồm chương trình
BHTN) - thời gian tạm hoãn căn cứ vào thời gian đã tham gia BHXH của người lao động để
xem xét hoãn nộp BHXH; ii) Nới lỏng các điều kiện để nhận quyền lợi BHTN và/hoặc đơn
giản hóa quy trình giải quyết quyền lợi cho những lao động bị ảnh hưởng hoặc mất việc; iii)
Ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vay từ quỹ BHTN để trả tiền lương và trợ
cấp để lao động ổn định việc làm, thu nhập, đơn giản hóa các thủ tục xét duyệt và chứng
minh tài chính đối với các doanh nghiệp này.
Luật hóa việc sử dụng quỹ BHTN trong trường hợp nền kinh tế gặp rủi ro và các doanh nghiệp
đối mặt với khó khăn và người lao động trong doanh nghiệp bị mất việc, giảm giờ làm.

(5) Hỗ trợ lao động có kỹ năng chuyển đổi việc làm và cải thiện kỹ năng phù hợp
cho người lao động. Các trung tâm dịch vụ việc làm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của
công tác tư vấn đào tạo nghề cho những lao động bị mất việc làm. Hỗ trợ tối đa cho mọi đối
tượng (tham gia hoặc chưa tham gia BHXH) giúp họ nhanh chóng tìm được khóa đào tạo
phù hợp. Hỗ trợ thông tin, kinh phí và động viên để người lao động biết cách tận dụng thời
gian khi chưa tìm được việc làm học tập kiến thức, kỹ năng mới, từ đó đáp ứng những thay
đổi trong các vị trí việc làm mới của các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể
tiếp tục kéo dài. Đổi mới, triển khai các chính sách đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế.
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