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Sau thời kz Đổi mới, thị trường lao động Việt Nam ngày càng phát triển theo hướng đồng bộ và 
hiện đại. Tuy nhiên, thị trường này vẫn còn tồn tại nhiều yếu điểm như chất lượng cung lao động 
thấp, chất lượng việc làm còn hạn chế, kết nối cung cầu chưa đạt hiệu quả tốt. Trong thời gian tới, 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), hội nhập kinh tế quốc tế vẫn là xu hướng bao trùm 
với những cơ hội lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ngoài ra, quá trình chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng kinh tế, già hóa dân số, biến đổi khí hậu, dịch bệnh… trong nước cũng là các yếu tố tác 
động mạnh tới sự phát triển của thị trường lao động. Do đó, việc xây dựng bộ khung tiêu chí về 
phát triển thị trường lao động đến 2030 là cần thiết làm cơ sở định hướng phát triển thị trường 
lao động hiện đại, hiệu quả ở Việt Nam. 

 

 

  
 
 

 

Sau thời kz Đổi mới, thể chế thị trường lao động 
(TTLĐ) thường xuyên được bổ sung, sửa đổi và hoàn 
thiện, mở rộng đối tượng được điều chỉnh tới toàn bộ 
lực lượng lao động (LLLĐ). Luật Việc làm, Luật Giáo dục 
nghề nghiệp, Luật Bảo hiểm xã hội và đặc biệt là bộ 
luật Lao động 2019 đã góp phần khắc phục những yếu 
kém của TTLĐ. Mặc dù vậy, TTLĐ vẫn tồn tại nhiều hạn 
chế như chất lượng cung cầu lao động thấp, hiệu quả  

kết nối cung-cầu chưa cao. Ngoài ra, những xu hướng 
lớn như CMCN 4.0, hội nhập, chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số đặt 
ra yêu cầu mới trong phát triển TTLĐ. Cụ thể: 

(i) Yêu cầu phát triển LLLĐ về chất lượng để thích ứng với 
cuộc CMCN 4.0, hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi 
mô hình tăng trưởng. Trong những năm qua, chất lượng 
LLLĐ được cải thiện nhưng vẫn còn chậm. Tỷ lệ lao động 
qua đào tạo có bằng/chứng chỉ1 đã tăng từ 15,58% năm 
2011 lên 24% năm 2019. Như vậy, vẫn còn khoảng 76% 

                                              
1
 Bao gồm các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học. 
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tổng lực lượng lao động chưa có bằng/chứng chỉ. 
Trong khi đó, TTLĐ lại đang thiếu hụt kỹ sư thực hành 
và công nhân kỹ thuật bậc trung và bậc cao. Chất 
lượng nguồn nhân lực thấp làm cản trở tiềm năng 
đóng góp của lao động vào tăng năng suất, tăng 
trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Hơn nữa, dưới tác 
động cuộc CMCN 4.0, chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
và hội nhập kinh tế,.. nhiều hình thức việc làm và việc 
làm mới sẽ xuất hiện, cạnh tranh lao động diễn ra gay 
gắt hơn. Những điều này đòi hỏi người lao động cần 
được trang bị đầy đủ các kỹ năng không chỉ là các kỹ 
năng kỹ thuật mà còn bao gồm cả các kỹ năng làm việc 
cốt lõi khác. 

 
(ii) Yêu cầu về phát triển việc làm và tạo ra nhiều việc 
làm bền vững trong nền kinh tế nhằm toàn dụng nguồn 
nhân lực trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Năm 
2019, cả nước có khoảng 54,66 triệu việc làm, chiếm 
tới 74,69% dân số từ 15 tuổi trở lên. Tỷ trọng lao động 
làm việc trong khu vực nông-lâm nghiệp và thủy sản 
giảm liên tục từ 53,9% (2009) xuống còn 35,3% (2019); 
tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tăng từ 34,6% 
(2011) lên 47,5% (2019). Tuy nhiên, chất lượng việc 
làm vẫn còn thấp. Lao động trong khu vực nông thôn 
chiếm trên 65% tổng lao động có việc làm, trong đó 
chủ yếu là hoạt động trong nông nghiệp, trong khi đó 
khu vực này chỉ tạo ra gần 14% GDP trong cả nước; tỷ 
lệ nhóm lao động dễ bị tổn thương (bao gồm tự làm và 
lao động hộ gia đình) chiếm 50,13% trong tổng số lao 
động có việc làm của nền kinh tế; quy mô lao động phi 
chính thức còn rất lớn và có xu hướng gia tăng (đến 
năm 2019, quy mô của lao động phi chính thức là 
20,06 triệu người và chiếm 36,64% tổng số việc làm 
của toàn nền kinh tế).  

 

 
 
Trong bối cảnh mới về chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững, dịch chuyển 
lao động trên TTLĐ cũng cần theo hướng tạo ra nhiều cơ 
hội việc làm mới và việc làm có chất lượng tốt trong nền 
kinh tế, bao gồm việc làm xanh, việc làm bền vững, việc 
làm có kỹ năng cao, việc làm dựa trên nền tảng trực 
tuyến, việc làm tự do... Chính sách phát triển TTLĐ cần 
tận dụng tốt các cơ hội phát triển việc làm trong bối 
cảnh mới để nâng cao chất lượng việc làm cho người lao 
động. 

(iii) Yêu cầu nâng cao hiệu quả kết nối cung-cầu lao 
động nhằm giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, tạo nhiều 
cơ hội việc làm cho người lao động. Hiện nay, tỷ lệ thất 
nghiệp chung luôn được duy trì ở mức thấp dưới 3%  
nhưng tỷ lệ thất nghiệp thanh niên lại khá cao. Năm 
2019, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (15-24 tuổi) là 6,5%, 
bằng 3,2 lần tỷ lệ thất nghiệp chung. Tỷ lệ thanh niên 
không có việc làm và không đi học (NEET) cũng khá cao, 
chiếm khoảng 11,2% thanh niên.  iệc không tham gia 
vào TTLĐ hoặc giáo dục lúc tuổi trẻ sẽ khiến cho thanh 
niên khó tiếp cận với TTLĐ hoặc giáo dục sau này, làm 
tăng nguy cơ không được tham gia vào các hoạt động 
kinh tế và xã hội, dẫn đến sự  lãng ph  nguồn nhân lực  
và phát sinh các vấn đề xã hội khác trong tương lai. Để 
giảm thiểu các tác động tiêu cực trên, hệ thống thông 
tin TTLĐ phải hoạt động hiệu quả, mô hình quản trị 
TTLĐ phải được nghiên cứu, hoàn thiện và phát triển, 
cần tập trung vào 2 nội dung: (1) hiện đại hóa hệ thống 
thông tin TTLĐ đảm bảo tính cập nhật dựa trên nền tảng 
công nghệ số, chú trọng đầu tư cho công tác dự báo 
TTLĐ trong ngắn, trung và dài hạn; (2) nâng cao hiệu 
quả kết nối cung-cầu lao động của hệ thống dịch vụ việc 
làm. 

 
(iv) Yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động 
trên thị trường lao động hướng tới mục tiêu không bỏ ai 
ở lại phía sau. Đại dịch Covid 19 đã có ảnh hưởng tiêu 
cực tới hàng triệu lao động trong 2 năm qua. Độ bao 
phủ của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN) được mở rộng nhưng vẫn thấp so 
với tiềm năng. Năm 2019, số người tham gia BHXH đạt 
15,77 triệu người, tăng 45% so với năm 2012, song mới 
chỉ chiếm 31,9% lực lượng lao động trong độ tuổi; số 
người tham gia BHTN là 13,3 triệu người, chiếm 27.3%  
lực lượng lao động trong độ tuổi. Mức độ bao phủ của 
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chính sách trợ giúp xã hội vẫn còn thấp (chỉ gần 3% dân 
số tương đương với 3 triệu người được hưởng trợ giúp 
xã hội thường xuyên năm 2019). Bối cảnh và thực tiễn 
trên  đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện chính sách an sinh 
xã hội (đặc biệt là chính sách BHTN) nhằm đẩy nhanh 
quá trình gia tăng số lao động tham gia BHXH, BHTN của 
người lao động và gia tăng các chính sách ngắn hạn và 
dài hạn cho các nhóm lao động yếu thế có nhiều nguy 
cơ bị tổn thương hơn trong TTLĐ. 

 
 

 

 

Mục tiêu chung: Phát triển thị trường lao động hiện 
đại, hiệu quả với việc làm đầy đủ cho tất cả mọi người, 
tạo ra nhiều việc làm bền vững trong nền kinh tế và 
phát triển chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được 
yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và năng lực cạnh 
của nền kinh tế, góp phần thực hiện các mục tiêu phát 
triển đất nước đến năm 2030. 

Mục tiêu cụ thể:  

(i) Nâng cao chất lượng, tăng cường năng lực cạnh 
tranh của lực lượng lao động;  

(ii) Tạo việc làm đầy đủ và phát triển việc làm thỏa đáng 
cho tất cả mọi người, nâng cao tiền lương thực tế;  

(iii) Tăng cường gắn kết, kết nối cung - cầu lao động, 
khắc phục cơ bản tình trạng mất cân đối cung - cầu lao 
động trong nền kinh tế;  

(iv) Đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động trên thị 
trường lao động. 

 

 

 

 

Bộ tiêu chí khung về phát triển TTLĐ được cấu trúc 
theo các nội dung thông tin TTTLĐ và hiệu quả vận 
hành của TTLĐ, bao gồm 4 nhóm tiêu chí phản ánh 
được các mục tiêu phát triển cụ thể của TTLĐ. Cụ thể: 

Nhóm 1: Các tiêu chí về cung lao động: phản ánh khả 
năng tham gia trên TTLĐ của người lao động trong điều 
kiện nhất định, cho phép nhận biết được chất lượng và  

 
 
năng lực của LLLĐ. Một TTLĐ phát triển cần phải có lực 
lượng lao động có chất lượng tốt, tạo tiềm lực cho sự 
phát triển kinh tế-xã hội.  

Nhóm 2: Các tiêu chí về cầu lao động: phản ánh nhu cầu 
về sức lao động của nền kinh tế và khả năng tạo việc 
làm của nền kinh tế. Các tiêu chí trong nhóm này đo 
lường chất lượng việc làm trong nền kinh tế. TTLĐ phát 
triển sẽ có nhiều việc làm có chất lượng tốt, năng suất 
cao, có nghĩa là sẽ có tỷ lệ việc làm công ăn lương, tỷ lệ 
việc làm trong các ngành dịch vụ thâm dụng tr  thức cao 
và tỷ lệ việc làm trong khu vực nông-lâm nghiệp và thủy 
sản, tỷ lệ việc làm phi ch nh thức thấp. 

 

Nhóm 3: Các tiêu chí về kết nối cung-cầu lao động: phản 
ánh sự tương tác giữa cung và cầu lao động. TTLĐ phát 
triển khi có mức độ toàn dụng nguồn nhân lực cao. Nếu 
tỷ lệ thất nghiệp càng thấp, cho thấy mức độ toàn dụng 
NNL trên TTLĐ càng cao, phần nào phản ánh mức độ 
phát triển và ổn định của TTLĐ. 

 
Nhóm 4: Các tiêu chí về đảm bảo an sinh xã hội cho 
người lao động: phản ánh hiệu quả hoạt động của TTLĐ 
trong mối tương tác với phát triển kinh tế xã hội.  

Các tiêu ch  nhóm này đo lường độ bao phủ của chính 
sách BHXH, BHTN cho người lao động. TTLĐ càng phát 
triển thì tỷ lệ tham gia BHXH, BHTN càng cao. 

 

Mục tiêu phát triển thị trường lao động 
đến năm 2030 

 

Bộ tiêu chí khung về phát triển thị trường 
lao động ở Việt Nam đến năm 2030 
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Bộ tiêu chí khung về phát triển thị trường lao động đến năm 2030 
 

Tiêu chí Nguồn thu thập 

thông tin 

Mục tiêu phát 
triển đến 2030 Khái niệm/ Phương pháp tính 

Nhóm tiêu chí về cung lao động: Nâng cao chất lượng và tăng cường năng lực cạnh tranh của LLLĐ 

S1 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

Là tỷ số phần trăm giữa tổng số người lao động đã qua đào 
tạo và tổng lực lượng lao động 

- Điều tra LĐ-VL của TCTK; 

- Số liệu thống kê Dân số 
và Lao động, TCTK 

75% 

S2 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp/chứng chỉ 

Là tỷ số phần trăm giữa tổng số người lao động đã qua đào 
tạo có bằng cấp/chứng chỉ và tổng lực lượng lao động 

- Điều tra LĐ-VL của TCTK; 

- Số liệu thống kê Dân số 
và Lao động, TCTK 

35%- 40% 

Nhóm tiêu chí về cầu lao động: Tạo việc làm đầy đủ và phát triển việc làm bền vững cho tất cả mọi người 

D1 

Tỷ lệ việc làm trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp 

Là tỷ số phần trăm giữa tổng số việc làm trong khu vực 
nông, lâm, ngư nghiệp và tổng số việc làm của nền kinh tế  

- Điều tra LĐ-VL của TCTK; 

- Số liệu thống kê Dân số 
và Lao động, TCTK 

< 20% 

D2 

Tỷ lệ việc làm công ăn lương  

Là tỷ số phần trăm giữa tổng số việc làm được trả công/trả 
lương  và tổng số việc làm của nền kinh tế  

- Điều tra LĐ-VL của TCTK; 

- Số liệu thống kê Dân số 
và Lao động, TCTK 

60% 

D3 

Tỷ lệ việc làm phi chính thức 

Là tỷ số phần trăm giữa tổng số việc làm phi chính thức và 
tổng số việc làm của nền kinh tế  

- Điều tra LĐ-VL của TCTK; 

- Số liệu thống kê Dân số 
và Lao động, TCTK 

<30% 

D4 

Tỷ lệ việc làm trong các ngành dịch vụ thâm dụng tri thức 

Là tỷ số phần trăm giữa tổng số lao động thuộc 03 nhóm 
nghề quản l{, chuyên gia, chuyên viên kỹ thuật, trợ l{ và 
tổng lao động có việc làm của nền kinh tế 

- Điều tra LĐ-VL của TCTK; 

- Số liệu thống kê Dân số 
và Lao động, TCTK 

20% 

Nhóm tiêu chí kết nối cung cầu lao động: Tăng cường gắn kết, kết nối cung cầu lao động, khắc phục cơ bản tình 
trạng mất cân đối cung cầu lao động trong nền kinh tế 

SD1 

Tỷ lệ thất nghiệp chung 

Là tỷ số phần trăm giữa tổng số người thất nghiệp và tổng 
lực lượng lao động  

- Điều tra LĐ-VL của TCTK; 

- Số liệu thống kê Dân số 
và Lao động, TCTK 

<3% 

SD2 

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên 

Là tỷ số phần trăm giữa tổng số thanh niên (từ 15-24 tuổi) 
đang thất nghiệp và tổng lực lượng lao động thanh niên  

- Điều tra LĐ-VL của TCTK; 

- Số liệu thống kê Dân số 
và Lao động, TCTK 

<5% 

Nhóm tiêu chí an sinh xã hội: Tăng cường đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động 

SS1 

Tỷ lệ tham gia BHXH, BHTN 

Là tỷ số phần trăm giữa tổng số người lao động trong độ 
tuổi lao động tham gia BHXH, BHTN và tổng lực lượng lao 
động trong độ tuổi lao động 

- Điều tra LĐ-VL của TCTK; 

- BHXH  iệt Nam 

BHXH: 60% 

BHTN: 45% 
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