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TĂNG CƯỜNG VIỆC LÀM THỎA ĐÁNG CHO
LAO ĐỘNG TRUNG NIÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng đầu tư, đổi mới sáng tạo, các
doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang chú trọng hơn vào
chất lượng nhân lực để tăng năng suất lao động, cải thiện năng lực cạnh tranh. Mặt khác, do ứng
dụng công nghệ mới nên nhu cầu lao động của doanh nghiệp cũng thay đổi. Những lao động không
thích ứng kịp với đổi mới, trong đó có lao động trung niên, phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm
hoặc việc làm thiếu bền vững. Do vậy, việc xác định được các đặc điểm việc làm của lao động trung
niên trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là cơ sở quan trọng để có các giải pháp phù hợp
nhằm tăng cường việc làm thỏa đáng cho lao động trung niên trong ngành công nghiệp chế biến
chế tạo.
Chất lượng LĐTN ngành CNCBCT còn thấp. Tỷ lệ có
bằng/chứng chỉ năm 2018 chỉ là 15,3% (tỷ lệ này của
lực lượng lao động cả nước là 23%).
Trong 10 nhóm nghề nghiệp, LĐTN ngành CNCBCT tập
trung ở 2 nhóm nghề là “thợ có kỹ thuật lắp ráp và
vận hành máy móc thiết bị” và “lao động thủ công và
các nghề nghiệp có liên quan khác” với tỷ trọng tương
ứng là 28,7% và 45,84%.

1. Đặc điểm lao động trung niên ngành
công nghiệp chế biến chế tạo
Căn cứ Từ điển Tiếng Việt, Bộ luật Lao động, Luật Thanh
niên, Luật Người cao tuổi hiện hành và các nghiên cứu
về “tuổi trung niên” ở Việt Nam, Bản tin quan niệm:
“Lao động trung niên là những người lao động từ 35
đến 54 tuổi đối với nữ và 35 đến 59 tuổi đối với nam”.
Năm 2018, cả nước có 28,2 triệu người trong độ tuổi
trung niên có việc làm, chiếm 52,11% tổng lao động cả
nước. Trong đó, có 4,25 triệu lao động trung niên (LĐTN)
làm trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (CNCBCT),
chiếm 43,04% số lao động ngành CNCBCT.
Theo nhóm tuổi, LĐTN ở nhóm tuổi 35-44 chiếm 2/3 tổng
số LĐTN ngành CNCBCT. Theo giới tính, nữ chiếm 53,3%;
nam chiếm 46,7%.
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LĐTN chủ yếu làm việc ở 5 trong số 26 ngành CNCBCT
hiện nay ở Việt Nam, cụ thể: 21,11% làm trong ngành
sản xuất trang phục; 14,44% trong ngành sản xuất chế
biến thực phẩm; 12,05% trong ngành sản xuất da và các
sản phẩm có liên quan; 8,78% trong ngành sản xuất
giường, tủ, bàn, ghế; và 7,93% trong ngành sản xuất sản
phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị).

Trong tổng số LĐTN làm công hưởng lương ngành
CNCBCT, số có hợp đồng lao động bằng văn bản chiếm
70,9%. Tỷ lệ này cao hơn so với tỷ lệ lao động làm
công hưởng lương cả nước có hợp đồng lao động
bằng văn bản (57,9%). Tuy vậy, gần 30% LĐTN làm
công hưởng lương trong ngành CNCBCT không có hợp
đồng lao động là con số không nhỏ. Không có hợp
đồng lao động nên dễ bị tổn thương trên thị trường
lao động.
Tỷ lệ LĐTN ngành CNCBCT tham gia BHXH là 45,53%,
tuy cao hơn so với tỷ lệ 31% LLLĐ cả nước trong độ
tuổi lao động tham gia BHXH năm 2018 nhưng tỷ lệ
này vẫn còn rất nhỏ bé. Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ
trọng LĐTN ngành CNCBCT làm trong khu vực phi
chính thức và làm việc phi chính thức còn cao; đồng
thời, số LĐTN ngành CNCBCT tham gia BHXH tự
nguyện cũng không nhiều (chỉ chiếm 2,65% trong tổng
số LĐTN ngành CNCBCT tham gia BHXH).

Theo khu vực sở hữu, 95% LĐTN ngành CNCBCT làm cho
khu vực ngoài nhà nước, trong đó, 45% làm việc trong
hộ sản xuất kinh doanh và 50% làm cho khu vực doanh
nghiệp tư nhân và khu vực vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Theo vùng địa lý, do ngành CNCBCT phát triển mạnh ở
vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ nên LĐTN
cũng tập trung chủ yếu ở 2 vùng này. Năm 2018, tỷ
trọng LĐTN ngành CNCBCT ở 2 vùng này chiếm tương
ứng 30,41% và 29,19% tổng số LĐTN ngành CNCBCT.

Thu nhập bình quân của LĐTN ngành CNCBCT đạt trên
6 triệu đồng/tháng. Tỷ lệ LĐTN có mức thu nhập thấp
(thu nhập dưới 2/3 thu nhập trung vị) chiếm 9,83%.
Trong nhóm lao động thu nhập thấp, trung bình mức
thu nhập chỉ là 2,3 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều
so với mức tiền lương tối thiểu vùng năm 20182.

2. Việc làm thoả đáng của lao động trung
niên ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
Việc làm thoả đáng là việc làm năng suất và mang lại thu
nhập đủ sống, có hợp đồng lao động; được tham gia và
thụ hưởng bảo hiểm xã hội và được bảo đảm an toàn tại
nơi làm việc1.
Trong tổng số LĐTN ngành CNCBCT, số lao động làm
công hưởng lương chiếm 69,5%. Hơn 30% số LĐTN còn
lại làm các công việc tự làm và lao động gia đình, hầu
hết chưa được sự bảo vệ đầy đủ của pháp luật về lao
động.

Ước tính việc làm thỏa đáng dựa trên điều kiện về việc
làm hưởng lương, việc làm có HĐLĐ bằng văn bản,
việc làm được chủ sử dụng lao động đóng BHXH và
việc làm có mức thu nhập trên mức thu nhập thấp thì
cả nước chỉ có 21,39% lao động có việc làm thoả đáng.
Trong ngành CNCBCT, 53,19% lao động có việc làm
thoả đáng; số LĐTN có việc làm thỏa đáng chiếm
43,6%, tỷ này ở thành thị cao hơn ở nông thôn,
50.91% so với 38,52%.

1
2

ILO (2017), Chương trình khung hợp tác Việc làm bền vững Việt Nam giai đoạn 2017-2021.
Mức tiền lương tối thiểu vùng 1 là 3,98 triệu, vùng 2 là 3,53 triệu, vùng 3 là 3,09 triệu và vùng 4 là 2,76 triệu đồng.
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Hình 1. Tỷ lệ lao động có việc làm thỏa đáng năm 2018

Doanh nghiệp đầu tư máy may, máy cắt,
máy trải vải tự động

Đơn vị: %

Nguồn: TCTK (2019), Số liệu điều tra LĐ-VL 2018
Nguồn: Ảnh chụp từ nghiên cứu thực địa của Viện Khoa học
Lao động và Xã hội

Theo vùng, tỷ lệ LĐTN ngành CNCBCT có việc làm thỏa
đáng cao nhất ở vùng Đông Nam Bộ (63,96%) và thấp
nhất ở vùng Tây Nguyên (16,36%);
Theo nghề nghiệp, tỷ lệ LĐTN ngành CNCBCT có việc làm
thỏa đáng cao nhất ở nhóm CMKT bậc cao và thấp nhất
ở nhóm lao động giản đơn, thợ thủ công. Mặt khác,
trình độ CMKT của LĐTN ngành CNCBCT càng cao thì tỷ
lệ có việc làm thỏa đáng càng lớn. Tỷ lệ này ở nhóm có
trình độ đại học trở lên là 80,32%, nhóm có bằng/chứng
chỉ nghề là 62,5%.
Theo nhóm tuổi, tỷ lệ LĐTN ngành CNCBCT có việc làm
thỏa đáng giảm dần theo độ tuổi. Ở nhóm 35-39 tuổi, tỷ
lệ này là 57,2%; nhóm 40-44 tuổi là 45,5%; nhóm 50-54
là 27,0%; và nhóm 55-59 tuổi là 19,7%.

Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh, doanh nghiệp
ngành CNCBCT ngày càng tăng vốn đầu tư cho đổi mới
công nghệ, đầu tư vào R&D, cải tiến phương thức sản
xuất, cách thức quản trị, v.v... để tăng năng suất lao
động, nâng cao năng lực cạnh tranh. Xu hướng này
làm thay đổi các yếu tố đầu vào dẫn đến thay đổi nhu
cầu lao động theo độ tuổi cũng như tính chất việc làm
của lao động. Một bộ phận LĐTN không thích ứng
được với bối cảnh mới thì hoặc là bị mất việc hoặc là
rời ngành CNCBCT và chuyển sang các ngành kinh tế
khác như Lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 15,44%), tiếp
đến là Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác (chiếm 5,21%) và Xây dựng
(chiếm 3,64%)4.

3. Rủi ro việc làm thoả đáng của lao động
trung niên ngành công nghiệp chế biến,
chế tạo

LĐTN ngành CNCBCT khi chuyển dịch sang làm việc
khác thì rủi ro về việc làm không đáp ứng yêu cầu về
việc làm thỏa đáng tăng lên. Trong số LĐTN ngành
CNCBCT dịch chuyển việc làm, 9,2% không có HĐLĐ và
10,7% không tiếp tục tham gia BHXH; bình quân, mức
thu nhập cũng giảm đi 11,5%.

Xu hướng đầu tư công nghệ mới, đổi mới sáng tạo trong
sản xuất dẫn đến xu hướng tất yếu là tăng nhu cầu sử
dụng lao động có CMKT, lao động trẻ. Những thay đổi
này đặt ra những thách thức đối với việc làm của LĐTN
đó là tăng nguy cơ mất việc làm, luân chuyển việc làm,
việc làm bấp bênh. Năm 2018, trong tổng số LĐTN ngành
CNCBCT bị mất việc thì 89,2% thuộc nhóm LĐTN không
có CMKT3.
3

Số liệu Điều tra lao động, việc làm năm 2018 (Tổng cục Thống kê).
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4. Khuyến nghị tăng cường việc làm thỏa đáng cho lao động trung niên
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà khởi sắc và dưới tác động của hội nhập quốc tế, khoa học và
công nghệ, ngành CNCBCT càng đóng vai trò quan trọng; trở thành ngành kinh tế chủ lực cho tăng trưởng và tạo
việc làm thỏa đáng cho người lao động nói chung, LĐTN nói riêng.
Để cải thiện chất lượng việc làm cho LĐTN hướng đến việc làm thỏa đáng, Nhà nước, doanh nghiệp và người lao
động, đặc biệt là LĐTN cần chú trọng thực hiện một số giải pháp sau đây:

Đối với Nhà nước:
- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về lao động và tăng cường
quản lý nhà nước để nâng cao hiệu quả thực thi các luật và chính sách, đặc biệt là Bộ luật Lao
động, Luật BHXH, Luật Việc làm và Luật An toàn, vệ sinh lao động.
- Củng cố và tăng cường hệ thống thông tin thị trường lao động để kết nối người lao động bị
mất việc với doanh nghiệp có nhu cầu tiếp nhận, nhất là LĐTN.
- Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp xây dựng kế hoạch giữ và luân chuyển LĐTN đảm
nhận các vị trí việc làm phù hợp trong doanh nghiệp.
- Hỗ trợ lao động mất việc tự tạo việc làm mới thông qua các chính sách ưu đãi tín dụng và
các cơ chế hỗ trợ khác.
- Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp và người lao động, nhất là LĐTN học tập, nâng cao
trình độ, kỹ năng để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học kỹ thuật nói riêng và
nền kinh tế nói chung; hỗ trợ LĐTN dịch chuyển việc làm phù hợp với khả năng nghề nghiệp
của nhóm tuổi này.

Đối với doanh nghiệp:
- Phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng thỏa ước lao động tập thể rõ ràng, thực chất, chú
ý đến việc đảm bảo: (1) các điều khoản rõ ràng với công việc; (2) mức tiền lương, tiền thưởng
và phụ cấp; (3) an toàn, vệ sinh lao động; (4) định mức lao động phù hợp.
- Mỗi doanh nghiệp cần có chiến lược nhân sự dài hạn để phát triển doanh nghiệp trong bối
cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, LĐTN sẽ trờ thành lực lượng nòng cốt.
- Tiếp tục phát triển hệ thống đào tạo nội bộ, đào tạo theo các vị trí việc làm để tận dụng
nguồn nhân lực sẵn có trong doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí tuyển dụng.

Đối với lao động trung niên:
- LĐTN chủ động xác định đúng các ưu điểm và hạn chế của bản thân để sẵn sàng tham gia vào
các công việc phù hợp.
- Chủ động và tận dụng các cơ hội để nâng cao kiến thức chuyên môn, đạt các chứng chỉ nghề
chuyên nghiệp; phát huy tinh thần trách nhiệm cao và vốn xã hội tốt để duy trì và phát triển
việc làm.
- Nâng cao kiến thức pháp luật và chính sách về lao động; đồng thời chủ động phối hợp với tổ
chức đại diện người lao động trong bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động nói chung,
LĐTN nói riêng.
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