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1. Một số chỉ tiêu chủ yếu  
 

 

Bảng 1. Một số chỉ tiêu kinh tế và thị trường lao động chủ yếu  

 2014 2015 

Chỉ tiêu Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) (%) 5,1 5,3 6,1 7,0 6,0 

2. Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu (% so với cùng 
kỳ năm trước) 14,1 14,9 12,3 13,5 4,2 

3. Vốn đầu tư toàn xã hội trên GDP (%) 28,4 30,1 31,2 31,0 30,4 

4. Chỉ số giá tiêu dùng (%) 5,5 4,8 3,6 1,8 0,7 

5. Lực lượng lao động (triệu người)    53,58     53,71     54,31     54,43  53,64 

6. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (%) 77,5 77,5 77,9 77,7 77,4 

7. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng/chứng chỉ (%) 18,55  18,31   18,42   18,45  22,04* 

8. Số người có việc làm (triệu người) 52,53 52,83 53,26 53,44 52,43 

9. Tỷ  lệ  lao động  làm  công  hưởng  lương  trên  tổng số 
người có  việc  làm (%) 34,9 35,2 35,2 36,4 37,8 

10. Tỷ lệ lao động nông, lâm-thuỷ sản trên tổng số 
người có việc làm (%) 

 

47,53 

 

47,07 

 

46,56 

 

45,25 

 

45,00 

11. Số người thất nghiệp (nghìn người) 1.045,5 871,8 1.036,0 975,2 1.159,8 

12. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động (%)  2,21 1,84 2,17 2,05 2,43 

Trong đó:  

12.1. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị (%) 
3,72 3,26 3,27 3,21 3,43 

12.2. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (15-24 tuổi) (%) 6,66 5,09 7,02 6,17 6,60 

Nguồn: TCTK (2014, 2015), Số liệu thống kê và Số liệu điều tra Lao động việc làm hằng quý. 

* Kể từ năm 2015, lao động qua đào tạo có bằng cấp/chứng chỉ tính thêm lao động có chứng chỉ nghề dưới 3 
tháng. 

Quý 1/2015, kinh tế tiếp tục có những 
tín hiệu tích cực, tổng sản phẩm trong 
nước tăng 6,03% so quý 1/2014 và là 
mức tăng cao nhất của quý 1 trong 5 năm 
qua (nhờ tăng trưởng của lĩnh vực công 
nghiệp và xây dựng).  

So với quý 1/2014, quý 1/2015 lực 
lượng lao động tăng 63 nghìn người, tuy 
nhiên số người có việc làm lại giảm 99 
nghìn người. Tỷ lệ thất nghiệp chung tăng 

lên 0,22 điểm phần trăm do tỷ lệ thất 
nghiệp khu vực nông thôn tăng 0,42 điểm 
phần trăm, trong khi khu vực thành thị 
giảm 0,29 điểm. Tỷ lệ thất nghiệp thanh 
niên giảm 0,06 điểm phần trăm. Tỷ lệ lao 
động làm công hưởng lương trên tổng 
việc làm tăng 2,9 điểm phần trăm. Tỷ lệ 
lao động ngành nông, lâm thủy sản giảm 
mạnh, giảm 2,53 điểm phần trăm. Tỷ lệ 
lao động có bằng cấp/chứng chỉ đạt 
22,04%. 
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2. Dân số từ 15 tuổi trở lên và lực 
lượng lao động  

Quý 1/2015, dân số từ 15 tuổi trở lên 
đạt 69,75 triệu người, tăng 571 nghìn 
người (0,83%) so với quý 1/2014. Trong 
đó, nữ tăng 185 nghìn người (0,52%), 
chiếm 51,36%; khu vực thành thị tăng 
mạnh, gần 1,15 triệu người (5,06%). 

Quy mô lực lượng lao động (LLLĐ) 
quý 1/2015 đạt 53,64 triệu người, tăng 
63 nghìn người (0,12%) so với quý 
1/2014. Trong đó, nữ giảm 245 nghìn 
người (-0,94%); khu vực thành thị tăng 
mạnh 913 nghìn người (5,7%) do di cư 
lao động từ nông thôn ra thành thị trong 
bối cảnh phục hồi kinh tế. 

Bảng 2. Quy mô và tỷ lệ tham gia lực 
lượng lao động của dân số từ 15 tuổi 

trở lên  
 

  2014 2015 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

1. Quy mô 
LLLĐ 
(Tr.người) 

53,58 53,71 54,31 54,43 53,64 

Nam 27,51 27,58 28,04 27,97 27,82 

Nữ 26,07 26,13 26,26 26,46 25,82 

Thành thị 16,03 16,03 16,30 16,36 16,94 

Nông thôn 37,55 37,68 38,01 38,07 36,70 

2. Tỷ lệ 
tham gia 
LLLĐ (%) 

       
77,45  

       
77,50  

       
77,93  

       
77,69  77,40 

Nguồn: TCTK (2014, 2015), Điều tra LĐ-VL hằng quý. 

Tỷ lệ tham gia LLLĐ không thay đổi 
nhiều, đạt 77,4% so với 77,5% của quý 
1/2014.  
 Quý 1/2015, LLLĐ qua đào tạo có bằng 
cấp/chứng chỉ (tính cả những người 
có chứng chỉ nghề dưới 3 tháng) tăng 

nhanh, đạt 11,82 triệu người, tăng 1,81 
triệu người so với quý 4/2014 và tăng 
1,89 triệu người so với cùng kỳ năm 
2014. Đáng chú ý là LLLĐ ở trình độ cao 
đẳng, đại học trở lên tăng nhanh, tăng 
871 nghìn người, chiếm 46,2% tổng mức 
tăng. 

LLLĐ qua đào tạo có bằng 
cấp/chứng chỉ quý 1/2015 chiếm 22,04% 
tổng LLLĐ, tăng 3,49 điểm phần trăm so 
với quý 1/2014.  
Hình 1. Số lượng và tỷ lệ lao động qua 

đào tạo có bằng cấp/chứng chỉ 

 
Nguồn: TCTK (2014, 2015), Điều tra LĐ-VL hằng quý. 

Quý 1/2015, trong số 11,82 triệu lao 
động có bằng cấp/chứng chỉ, có 4,3 triệu 
người có trình độ đại học, chiếm tỷ lệ cao 
nhất (36,39%); tiếp đến là lao động có 
trình độ trung học chuyên nghiệp/trung 
cấp nghề (gần 3,06 triệu người, chiếm 
25,84%); sơ cấp nghề (gần 1,99 triệu 
người, chiếm 16,79%); cao đẳng/cao 
đẳng nghề (1,7 triệu người, chiếm 
14,39%); chứng chỉ nghề dưới 3 tháng 
(416 nghìn người, chiếm 3,52%) và thấp 
nhất là nhóm có trình độ sau đại học (362 
nghìn người, chiếm 3,06%). 
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Bảng 3. Số lượng và tỷ lệ lao động qua 
đào tạo có bằng cấp/chứng chỉ theo 

cấp trình độ cao nhất quý 1/2015 

  Số lượng  
(nghìn 
người) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Tỷ lệ so 
với LLLĐ 

(%) 

Chung 11.821 100,00 22,04 

Chứng chỉ 
nghề dưới 3 
tháng  

416 3,52 0,78 

Sơ cấp nghề 1.985 16,79 3,70 

Trung học CN/ 
trung cấp nghề 

3.055 25,84 5,70 

Cao đẳng/CĐ 
nghề 

1.701 14,39 3,17 

Đại học 4.302 36,39 8,02 

Trên đại học 362 3,06 0,68 

Nguồn: TCTK (2015), Điều tra LĐ-VL quý 1/2015. 

3. Đào tạo nghề 
 

Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) 
được Quốc hội thông qua (có hiệu lực 
thi hành từ ngày 1/7/2015) đã thể chế 
hóa mạnh mẽ chủ trương đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục nói chung, giáo 
dục nghề nghiệp nói riêng, tạo nên một 
diện mạo mới của hệ thống giáo dục 
nghề nghiệp ở Việt Nam. 

Hộp 1: Điểm nổi bật trong “Luật GDNN 
2014” 

Những điểm “đột phá” của Luật 
GDNN 2014 thể hiện chính sách ưu đãi 
và thu hút đối với người học, như:  
(i) Về xét công nhận tốt nghiệp và cấp 
bằng tốt nghiệp: bổ sung hình thức tích 
lũy môn-đun, tín chỉ, không phải thi tốt 
nghiệp cuối khóa; 
 (ii) Công nhận danh hiệu kỹ sư thực 
hành hoặc cử nhân thực hành (tùy vào 
ngành nghề đào tạo) cho người tốt 
nghiệp trình độ cao đẳng;  

(iii) Miễn 100% học phí cho các đối tượng 
chính sách xã hội, học sinh tốt nghiệp 
trung học cơ sở khi học trung cấp, học 
những nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội 
có nhu cầu và những ngành nghề đặc 
thù; 
 (iv) Mở rộng đối tượng hưởng chính 
sách nội trú cho học viên là người dân tộc 
thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 
người khuyết tật; người Kinh thuộc hộ 
nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, có 
hộ khẩu thường trú vùng dân tộc thiểu số, 
biên giới, hải đảo,... 

Đến cuối năm 2014, cả nước có 171 
trường Cao đẳng nghề (CĐN), 301 
trường Trung cấp nghề (TCN), 991 trung 
tâm Dạy nghề và trên 1000 cơ sở khác có 
tổ chức tuyển sinh dạy nghề.  

Năm 2014 tuyển sinh học nghề đạt 
2.023 nghìn người, tăng 16,8% so với 
năm 2013, tuy nhiên chủ yếu do tăng ở 
trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 
tháng (tăng 18,9%, chiếm 53% trong tổng 
số tuyển sinh).  
Bảng 4. Kết quả tuyển sinh năm 2014 

 
Trình độ Số lượng 

(người) 
Cơ cấu 

(%) 

Tỷ lệ tăng 
2014/2013 

(%)  

Tổng 2.023.285 100,0 16,8 

Cao đẳng 
nghề 87.988 4,3 0,1 

Trung cấp 
nghề 132.605 6,6 3,4 

Sơ cấp 
nghề 816.911 40,4 

18,9 Dạy nghề 
dưới 3 
tháng 985.781 48,7 

Nguồn: Tổng cục Dạy nghề, 2015 

Một số nghề có kết quả tuyển sinh cao, 
như: “Điện công nghiệp”, “Công nghệ ô 
tô”, “Quản trị mạng”, “Kỹ thuật máy lạnh 
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và điều hoà không khí”, “May thời trang”, 
“Kế toán doanh nghiệp”, “Kỹ thuật chế 
biến món ăn”, “Điện tử công nghiệp”, 
“Công nghệ thông tin”, “Quản trị khách 
sạn”,.... Tuy nhiên, một số nghề khó tuyển 
sinh, thậm chí ít học viên như: “Khoan nổ, 
mìn”, “Công nghệ mạ”, “Rèn”, “Dập”, “Kỹ 
thuật xây dựng mỏ”, “Xử lý nước thải 
công nghiệp”,... 

Quý 1/2015, cả nước có 4,2 triệu 
người có bằng cấp/chứng chỉ nghề, 
chiếm 7,86% trong tổng LLLĐ, bao gồm: 
cao đẳng nghề (327 nghìn người), trung 
cấp nghề (gần 1,045 triệu người), sơ cấp 
nghề (2,291 triệu người) và chứng chỉ 
nghề dưới 3 tháng (522 nghìn người). 
Đáng lưu ý, trong số 4,2 triệu người, có 
gần 998 nghìn người đồng thời có cả 
bằng cấp/chứng chỉ nghề và bằng cấp 
giáo dục chuyên nghiệp.  
Hình 2. Số lượng và tỷ lệ lao động qua 
đào tạo nghề có bằng cấp/chứng chỉ  

Đơn vị: % 

 
Nguồn: TCTK (2015), Điều tra LĐ-VL quý 1/2015. 

4. Việc làm  
Quý 1/2015, cả nước có 52,43 triệu 

người có việc làm, giảm 1.013 nghìn 
người so với quý 4/2014 và giảm 99 
nghìn người so với quý1/2014.  

Quý 1/2015, khu vực thành thị có 
16,39 triệu người có việc làm, tăng 908 
nghìn người so với quý 1/2014. Khu vực 

nông thôn có 36,04 triệu người có việc 
làm, giảm 1.007 nghìn người so với quý 
1/2014. 

Cơ cấu việc làm chuyển dịch tích cực 
trong 12 tháng qua, việc làm khu vực 
thành thị tăng từ 29,5% lên 31,3% tổng 
việc làm.  

Bảng 5. Số người có việc làm chia 
theo giới tính, thành thị-nông thôn 

Đơn vị: triệu người 
 2014 2015 
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
Cả nước 52,53 52,83 53,26 53,44 52,43 
Nam 26,96 27,10 27,46 27,46 27,17 
Nữ 25,57 25,73 25,79 25,98 25,25 
Thành thị 15,48 15,55 15,81 15,88 16,39 
Nông 
thôn 37,05 37,29 37,45 37,56 36,04 
Nguồn: TCTK (2014, 2015), Điều tra LĐ-VL hằng quý. 

So với quý 1/2014, quý 1/2015 tiếp tục 
chứng kiến sự phục hồi ấn tượng của 
ngành “Công nghiệp chế biến, chế tạo”, 
với mức tăng cao nhất (537,1 nghìn 
người), thứ hai là ngành “vận tải, kho bãi” 
(233,7 nghìn người); thứ ba là ngành 
“giáo dục-đào tạo” (121,5 nghìn người); 
trái lại, việc làm ngành “nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thủy sản” giảm khá mạnh (1,36 
triệu người). 

Hình 3. Biến động việc làm quý 1/2015 
theo ngành so với quý 1/2014  

Đơn vị: nghìn người 
 

 
Nguồn: TCTK (2014, 2015), Điều tra LĐ-VL hằng quý. 
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Kết quả, cơ cấu việc làm chuyển 
dịch tích cực, tỷ trọng lao động ngành 
công nghiệp và xây dựng (CN-XD) tăng 
từ 20,52% lên 21,50% trong vòng 12 
tháng qua, ngành dịch vụ tăng từ 31,99% 
lên 33,50%. Việc làm ngành nông, lâm 
nghiệp và thủy sản (NLTS) còn 45,00%, 
giảm mạnh so cùng kỳ năm 2014 
(47,53%). 

Tỷ trọng lao động làm công hưởng 
lương trong tổng việc làm tăng nhanh đạt 
37,79% vào quý 1/2015, tăng 2,88 điểm 
phần trăm so với so với quý 1/2014. 

 Bảng 6. Cơ cấu việc làm theo ngành và 
vị thế làm việc 

Đơn vị : % 
 2014 2015 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Theo 3 nhóm ngành  
NLTS 47,53 47,07 46,56 45,25 45,00 
CN-XD 20,52 21,01 21,74 22,35 21,50 
Dịch vụ 31,99 31,87 31,70 32,40 33,50 
Theo vị thế việc làm 
Chủ cơ sở 2,22 2,12 1,95 2,01 2,98 
Tư làm 40,96 41,23 41,28 40,42 42,12 
LĐ gia đình 21,87 21,43 21,60 21,11 17,07 
LĐ hưởng  
lương 

34,91 35,18 35,14 36,42 37,79 

Xã viên 
HTX và 
KXĐ 

0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 

 
Nguồn: TCTK (2014, 2015), Điều tra LĐ-VL hằng quý. 

Theo hình thức sở hữu, khu vực có 
vốn đầu tư nước ngoài khởi sắc và là 
khu vực duy nhất có số việc làm tăng 
trong vòng 12 tháng qua. Quý 1/2015, 
đạt 5,94 triệu việc làm, tăng 203 nghìn 
người so với quý 4/2014 và 453 nghìn 
người so với quý 1/2014. Kết quả, khu vực 
này chiếm 4,5% so với tổng việc làm. 

Quý 1/2015 việc làm khu vực nhà 
nước giảm 139 nghìn người so với quý 
1/2014 và 198 nghìn người so với quý 
4/2014. Đáng chú ý, khu vực ngoài nhà 
nước giảm tới 204 nghìn người so với 
quý 1/2014 và 837 nghìn người so với 
quý 4/2014.  

Hình 4. Biến động việc làm theo khu 
vực sở hữu so với quý 4/2014 và 

cùng kỳ năm 2014  
Đơn vị: nghìn người 

 

 
 
Nguồn: TCTK (2014, 2015), Điều tra LĐ-VL hằng quý. 

Lao động đi làm việc theo hợp 
đồng có thời hạn ở nước ngoài:  

Tính đến ngày 31/12/2014, có 207 
doanh nghiệp được Bộ LĐTBXH cấp 
phép hoạt động đưa người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng (trong đó, cấp mới lần đầu 25 doanh 
nghiệp và cấp đổi 26 doanh nghiệp).  

Quý 1/2015 cả nước đưa gần 26 
nghìn người đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng, chiếm 28,6% kế hoạch 
năm 2015, cao hơn 2,3 nghìn người so 
với quý 4/2014.  

5. Thu nhập của lao động làm công 
hưởng lương 

Thu nhập bình quân/tháng (bao gồm 
tiền lương/tiền công, các khoản có tính 
chất lương và phúc lợi khác) từ việc làm 
chính của lao động làm công hưởng 
lương quý 1/2015 là 4,9 triệu đồng, tăng 
0,5 triệu đồng so với quý 4/2014 (12,3%) 
và 0,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm 
2014 (1,5%). Mức tăng thu nhập là do 
người lao động có các khoản thưởng, bổ 
sung khác vào dịp Tết Nguyên đán và 
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tác động của điều chỉnh tiền lương tối 
thiểu vùng.  

Hộp 2: Hoạt động thương lượng xác 
định tiền lương tối thiểu vùng của 
HĐTLQG 

Sau 1 năm hoạt động, Hội đồng Tiền lương 
Quốc gia hoạt động khá hiệu quả. Với vai 
trò đại diện trong các cuộc họp của Hội 
đồng về thương lượng tiền lương tối thiểu 
vùng năm 2015, các bên đã đưa ra các 
mức khuyến nghị điều chỉnh tiền lương tối 
thiểu vùng trên cơ sở các căn cứ phù hợp: 
phía đại diện người lao động dựa trên nhu 
cầu đủ sống cho người lao động và gia đình 
họ; phía đại diện người sử dụng lao động 
xem xét trên các khía cạnh như khả năng 
của doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế và 
năng suất lao động, phía đại diện cơ quan 
quản lý nhà nước trên cơ sở căn cứ các chỉ 
tiêu tổng thể như mức độ ảnh hưởng đến 
việc làm, tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, 
mức chênh lệch giữa đề xuất của các bên là 
khá cao, diễn biến thương lượng khá kịch 
tính. HĐTLQG đã khuyến nghị phương án 
thống nhất và được Chính phủ quy định tại 
Nghị định số 103/2014 quy định mức lương 
tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2015 đối với 
người lao động làm việc ở doanh nghiệp, 
hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia 
đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có 
thuê mướn lao động, với các mức cụ thể 
như sau: Vùng I, mức 3,1 triệu đồng/tháng; 
Vùng II, mức 2,75 triệu đồng/tháng; Vùng III, 
mức 2,4 triệu đồng/tháng và Vùng IV, mức 
2,15 triệu đồng/tháng. 

Quý 1/2015, thu nhập bình quân tháng 
của lao động nữ thấp hơn lao động nam, 
tuy nhiên khoảng cách thu hẹp lại (94% 
so với 92% của quý 1/2014); của lao 
động nông thôn thấp hơn lao động thành 
thị và  gia tăng khoảng cách (73% so với 
78% của quý 1/2014).   

Bảng 7. Thu nhập bình quân và khoảng 
cách thu nhập giữa các nhóm theo 
giới tính và thành thị-nông thôn  

    
  2014 2015 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
Thu nhập bình quân tháng (triệu đồng) 
Chung 4,8 4,6 4,4 4,4 4,9 
Nam 5,0 4,8 4,6 4,5 5,0 
Nữ 4,6 4,4 4,1 4,1 4,7 
Thành thị 5,3 5,0 5,1 5,1 5,7 
Nông thôn 4,1 4,0 3,8 3,8 4,2 
Khoảng cách thu nhập (%) 
Nữ/nam  92,0 91,9 89,9 90,3 93,6 
NT/thành thị 78,3 79,0 73,8 73,7 73,2 
 
Nguồn: TCTK (2014, 2015), Điều tra LĐ-VL hằng quý. 

Xét theo nghề, thu nhập bình quân 
tháng quý 1/2015 của hầu hết các nhóm 
nghề đều tăng so với quý 4/2014 và tăng 
nhẹ so với cùng kỳ năm 2014. Nhóm 
nghề “Lãnh đạo” vẫn có mức tiền lương 
cao nhất, tuy nhiên giảm 0,6 triệu đồng so 
với cùng kỳ năm 2014. Nhóm nghề “Lao 
động giản đơn” có mức thu nhập thấp 
nhất (3,5 triệu đồng) nhưng là nhóm nghề 
có mức thu nhập tăng cao nhất. Kết quả, 
khoảng cách thu nhập giữa các nhóm 
nghề thu hẹp lại. 
Hình 5. Thu nhập bình quân lao động 
làm công hưởng lương theo nhóm nghề 

 Đơn vị: triệu đồng 

 
Nguồn: TCTK (2014, 2015), Điều tra LĐ-VL hằng quý. 
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Theo hình thức sở hữu, lao động làm 
việc trong các doanh nghiệp nhà nước 
vẫn có mức tiền lương bình quân tháng 
cao nhất (6,9 triệu đồng), tăng 0,9 triệu 
đồng so với quý 4/2014 (13,3%) và tăng 
0,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2014 
(1,5%). 
Hình 6. Thu nhập bình quân của lao 
động làm công hưởng lương theo 
loại hình sở hữu  

Đơn vị: triệu đồng 

 
 
 
Nguồn: TCTK (2014, 2015), Điều tra LĐ-VL hằng quý. 

Quý 1/2015, có 15,7% lao động làm 
công hưởng lương thuộc nhóm thu nhập 
thấp1 (dưới 2,7 triệu đồng/tháng), giảm 
2,9 điểm phần trăm so với quý 4/2014 cho 
thấy tác động của điều chỉnh tiền lương 
tối thiểu và tăng trưởng kinh tế. 

                                                
1 Là mức dưới 2/3 mức thu nhập trung vị 

Tỷ lệ lao động có thu nhập thấp vẫn 
tập trung ở nhóm lao động không có trình 
độ chuyên môn kỹ thuật (79,4%).  
Hình 7. Tỷ lệ lao động có thu nhập thấp 
chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật  

Đơn vị: % 

 
 
 
Nguồn: TCTK (2014, 2015), Điều tra LĐ-VL hằng quý. 

6. Thất nghiệp và thiếu việc làm 
a. Tình hình thất nghiệp 

Về số lượng người thất nghiệp: 

Quý 1/2015, cả nước có 1.159,8 nghìn 
người trong độ tuổi lao động bị thất 
nghiệp (tăng 114,2 nghìn người so với 
cùng kỳ năm 2014), trong đó nữ giới có 
537,1 nghìn người (chiếm 46,3%), khu 
vực thành thị có 534,1 nghìn người 
(chiếm 46,1%), nhóm không có bằng 
cấp/chứng chỉ có 726,1 nghìn người 
(chiếm 62,6%), nhóm thanh niên (15-24 
tuổi) có 586,2 nghìn người (chiếm 50,5% 
tổng số người thất nghiệp). 
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Bảng 8. Số người thất nghiệp trong độ 
tuổi chia theo giới tính, khu vực, trình 
độ chuyên môn kỹ thuật và nhóm tuổi 

Đơn vị: nghìn người 
  2014 2015 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Chung 1.045,5 871,8 1.036,3 975,2 1.159,8 

1. Theo giới tính 

Nam 552,6 478,8 572,7 502,2 622,7 

Nữ 493,0 393,0 463,6 473,0 537,1 

2. Theo khu vực 

Thành thị 546,7 479,3 486,0 477,0 534,1 

Nông thôn 498,9 392,5 550,3 498,2 625,6 

3. Theo trình độ CMKT 
Không có 
bằng 
cấp/chứng 
chỉ 

629,8 521,4 606,6 600,5 726,1 

Sơ cấp nghề 38,5 25,1 29,7 25,7 38,3 

Trung cấp 
nghề 

36,9 33,5 30,8 20,9 26,1 

TH chuyên 
nghiệp 

81,0 72,6 87,5 73,4 75,0 

Cao đẳng 
nghề 

17,9 10,1 17,4 14,4 16,0 

Cao đẳng 79,1 62,0 90,1 74,7 100,6 

ĐH/Trên ĐH 162,4 147,0 174,1 165,6 177,7 

4. Theo nhóm tuổi 

Thanh niên 
(15-24) 

504,7 384,7 543,8 448,4 586,2 

Người 
trưởng 
thành (>25) 

366,1 312,2 318,8 369,7 410,3 

 
Nguồn: TCTK (2014, 2015), Điều tra LĐ-VL hằng quý. 

Về tỷ lệ thất nghiệp: 

Quý 1/2015, tỷ lệ thất nghiệp của lao 
động trong độ tuổi là 2,43%, tăng đáng kể 
so với quý 4/2014 (2,05%) và cùng kỳ 
năm 2014 (2,21%). Tỷ lệ thất nghiệp của 
nữ là 2,45%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 
3,43%, cao gấp 1,8 lần so với nông thôn 
(1,95%). 

Theo trình độ CMKT, tỷ lệ thất nghiệp 
vẫn cao nhất ở nhóm có trình độ cao 
đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề 
(tương ứng 7,2% và 6,69%). Nhóm không 
có bằng cấp/chứng chỉ có tỷ lệ thất 
nghiệp thấp nhất (1,97%). 

Tình hình thất nghiệp của thanh niên 
vẫn chậm được cải thiện, quý 1/2015, tỷ 
lệ này là 6,6%, tăng nhẹ so với quý 
4/2014 (6,17%) và tương đương cùng kỳ 
năm 2014.  

Theo thời gian thất nghiệp, có 75,8% 
người có thời gian thất nghiệp dưới 12 
tháng và 24,2% thất nghiệp trên 12 tháng. 
Bảng 9. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi 
chia theo giới tính, khu vực, trình độ 
chuyên môn kỹ thuật và nhóm tuổi  

Đơn vị: % 
  2014 2015 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
Chung 2,21 1,84 2,17 2,05 2,43 

1. Theo giới tính      

Nam 2,17 1,88 2,22 1,96 2,42 
Nữ 2,25 1,79 2,11 2,15 2,45 
2. Theo khu vực      

Thành thị 3,72 3,26 3,27 3,21 3,43 

Nông thôn 1,53 1,20 1,67 1,52 1,95 

3. Theo trình độ CMKT     

Không có bằng 
cấp/chứng chỉ 

1,66 1,37 1,58 1,57 1,97 

Sơ cấp nghề 2,61 1,73 2,05 1,75 2,05 

Trung cấp nghề 4,42 4,34 3,93 2,60 3,10 

TH chuyên nghiệp 4,53 4,08 4,78 4,13 3,91 

Cao đẳng nghề 8,56 5,26 6,46 5,41 6,69 

Cao đẳng 6,81 5,59 8,21 6,62 7,20 

ĐH/Trên ĐH 4,14 3,67 4,33 4,17 3,92 
4. Theo nhóm tuổi      
Thanh niên (15-24) 6,66 5,09 7,02 6,17 6,60 

Người trưởng thành 
(>25) 

1,27 1,22 1,23 1,30 1,40 

 
Nguồn: TCTK (2014, 2015), Điều tra LĐ-VL hằng quý. 

b. Tình hình thiếu việc làm 
Quý 1/2015, cả nước có 1,13 triệu 

người thiếu việc làm2, chiếm 2,43% tổng 
số việc làm trong độ tuổi lao động, có tiến 
bộ so với quý 1/2014 (2,78%), tuy nhiên 
vẫn cao hơn quý 4/2014 (2,32%).  
                                                
2 Người thiếu việc làm là người mà trong tuần điều tra 
có số giờ làm việc dưới 35 giờ, có mong muốn và sẵn 
sàng làm thêm giờ 
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Hình 8. Số lượng và tỷ lệ thiếu việc làm 
trong độ tuổi lao động 

 
 
Nguồn: TCTK (2014, 2015), Điều tra LĐ-VL hằng quý. 

Số giờ làm việc bình quân tuần của 
nhóm “lao động thiếu việc làm” là 24,46 
giờ, bằng 50% tổng số giờ làm việc bình 
quân của lao động cả nước (46,1 
giờ/tuần), tăng 2,2 giờ so với quý 1/2014.  

Quý 1/2015, tỷ lệ thiếu việc làm của 
lao động nông thôn là 3,04%, cao hơn so 
với tỷ lệ của khu vực thành thị là 1,15%; 
của lao động trong nhóm ngành “nông-
lâm nghiệp và thủy sản” là 4,77%, của 
nhóm “lao động hộ gia đình” là 5,08% và 
“lao động tự làm” là 3,42%. 
7. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất 
nghiệp 
a. Bảo hiểm xã hội  

Luật BHXH sửa đổi năm 2014 (có hiệu 
lực từ 1/1/2016) đã bổ sung một số điểm 
mới, theo hướng đảm bảo tốt hơn quyền 
tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH 
cho người lao động. 

Hộp 3: Một số điểm mới của Luật Bảo 
hiểm xã hội 2014 
- Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đã 
mở rộng thêm 3 nhóm đối tượng gồm 
“người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ 
01 đến dưới 03 tháng”; “người hoạt động 
không chuyên trách” và “công dân nước 
ngoài vào làm việc hợp pháp tại Việt 

Nam”.  
- Quy định hưởng chế độ thai sản đã được 
mở rộng đối với lao động nam có vợ sinh 
con, chế độ thai sản đối với lao động nữ 
mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai 
hộ.  
- Linh hoạt trong quy định và phương thức 
tham gia BHXH tự nguyện: không quy định 
tuổi trần tham gia BHXH tự nguyện, thay 
đổi phương thức đóng BHXH tự nguyện 
theo hướng linh hoạt hơn, như cho phép 
đóng mỗi năm một lần, một lần cho nhiều 
năm trong quá khứ hoặc trong lương lai;  
- Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền cho 
người dân tham gia BHXH tự nguyện; 
- Giao chức năng thanh tra đóng BHXH 
cho cơ quan BHXH; tăng mức tính lãi đối 
với số tiền chậm đóng BHXH bằng 2 lần 
lãi suất đầu tư quỹ BHXH. 
- Người lao động được tự quản lý sổ 
BHXH; được hưởng bảo hiểm y tế trong 
thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản 
hoặc hưởng trợ cấp ốm đau dài ngày; 
được thanh toán phí giám định y khoa 
nếu đủ điều kiện để hưởng BHXH,v.v. 

Tính đến quý 1/2015, có 11.968 nghìn  
người tham gia BHXH, tăng 2,75% so với 
quý 4/2014 và tăng 8,53% so với quý 
1/2014; tỷ lệ tham gia so với LLLĐ tiếp 
tục tăng và đạt 22,31%.  
Bảng 10. Kết quả thực hiện bảo hiểm 
xã hội 
 
Chỉ tiêu 

2014 2015 
Q1 Q4 Q1 

Số tham gia 
(nghìn người) 

11.027 11.648 11.968 

- Bắt buộc  10.849 11.452 11.495 
- Tự nguyện 178 196 203 
Tỷ lệ so với LLLĐ 
(%) 

20,58 21,40 22,31 

Nợ BHXH (Tỷ 
đồng) 

11.188 5.578 12.305 

Tỷ lệ nợ (%) 6,28 4,93 6,43 
Nguồn: BHXH Việt Nam 

Đến hết quý 1/2015, tổng thu BHXH 
đạt 30.543,6 tỷ đồng, tăng 14,02% so với 
cùng kỳ năm 2014, đạt 22,51% so với kế 
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hoạch giao; trong đó, thu BHXH bắt buộc 
đạt 30.332 tỷ đồng, chiếm 99,3% tổng thu 
Quỹ BHXH. 

Tình hình xử lý nợ đọng BHXH không 
được cải thiện. Nợ đóng BHXH đến 
31/3/2015 là 12.035 tỷ đồng, chiếm 6,43% 
so với số phải thu, tăng 1,5 điểm phần trăm 
so với cuối năm 2014. 

Tính đến hết tháng 3/2015, đã giải quyết 
cho 1,558 triệu lượt người hưởng các chế 
độ BHXH, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 
2014, trong đó: 32.800 người hưởng BHXH 
hàng tháng (26.510 người hưởng chế độ 
hưu trí, 4.360 người hưởng chế độ tử tuất, 
570 người hưởng chế độ tai nạn lao động; 
bệnh nghề nghiệp và 1.360 người hưởng 
các chế độ khác); 107.163 lượt người 
hưởng trợ cấp 1 lần từ quỹ hưu trí và tử 
tuất; 128.860 người hưởng chế độ bảo 
hiểm thất nghiệp, 1.189 nghìn lượt người 
hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng 
sức phục hồi sức khỏe.  

Đến quý 1/2015, có 2.125,3 nghìn 
người đang hưởng lương hưu hàng 
tháng, chỉ chiếm 11% trong số người từ 
60 tuổi trở lên. 

b. Bảo hiểm thất nghiệp 
Luật Việc làm (có hiệu lực từ 

01/01/2015) đã đưa quy định về chế độ 
BHTN thành một chương của Luật thay 
cho việc quy định chế độ này trong Luật 
BHXH.  
Hộp 4: Quy định mới về Bảo hiểm thất 
nghiệp 

Theo Luật Việc làm, đối tượng tham 
gia BHTN đã được mở rộng cho người 
lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ 
từ đủ 3 tháng trở lên và không phụ thuộc 
vào quy mô lao động; cách tính thời gian 
hưởng trợ cấp thất nghiệp được thay đổi; 
bổ sung thêm chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề 
để duy trì việc làm cho người lao động; 
mở rộng điều kiện người lao động được 
hỗ trợ học nghề. 

Quý 1/2015, số người thất nghiệp có 
quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 
84.988 người, tăng 12,8% so với cùng kỳ 
năm 2014; số người được tư vấn giới 
thiệu việc làm là 73.274 người (bằng 
83,3% số người có quyết định hưởng trợ 
cấp thất nghiệp hàng tháng); số người có 
quyết định hỗ trợ học nghề là 4.959 
người (bằng 5,8% số người có quyết định 
hưởng trợ cấp thất nghiệp), tăng 112,6% 
(2.626 người) so với cùng kỳ năm 2014. 
Bảng 11. Kết quả thực hiện bảo hiểm 
thất nghiệp 

Đơn vị: nghìn người 
Chỉ tiêu 2014 2015 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
Số nộp hồ 
sơ hưởng 
TCTN 

83,0 162,5 149,7 121,7 84,8 

 
Số có QĐ hưởng TCTN 
Hàng tháng 75,3 144,6 167,5 127,5 85,0 

Một lần 5,6 7,3 11,6 10,4 5,9 
Số chuyển 
hưởng 
TCTN 

0,5 0,9 1,1 1,2 0,6 

Số được tư 
vấn, GTVL 75,0 135,6 138,2 108,5 73,3 

Trong đó: 
được GTVL 15,7 40,0 41,8 28,3 17,4 

Số có quyết 
định hỗ trợ 
học nghề 

2,3 4,7 6,6 6,3 5,0 

Nguồn: Cục Việc làm, 2015 

8. Kết nối cung - cầu  
Đến hết quý 1/2015, số doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực DVVL tăng 
mạnh, 146 doanh nghiệp, tăng 42 doanh 
nghiệp so với cùng kỳ năm 2014.    

Trong quý 1/2015, 64 Trung tâm dịch 
vụ việc làm do ngành Lao động – Thương 
binh và Xã hội quản lý tổ chức được 260 
phiên giao dịch việc làm, giảm 55 phiên 
so với quý 4/2014 và tăng 20 phiên so với 
cùng kỳ năm 2014. Có hơn 410 nghìn 
lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc 
làm, trong đó 172 nghìn lượt người tìm 
được việc, chiếm 42%. So với cùng kỳ 
năm 2014, tăng 30 nghìn lượt người 
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được giới thiệu việc làm, tỷ lệ người tìm 
được việc làm giảm nhẹ.  
Bảng 12. Tình hình kết nối cung-cầu 

Chỉ tiêu 2014 2015 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
Số Trung tâm  130 130 130 130 130 

Số DN DVVL  104 104 135 144 146 

Số phiên 
giao dịch  240 300 310 315 260 

Số nghìn 
lượt người 
được tư vấn 

380 460 480 485 410 

Số nghìn 
lượt người 
tìm được 
việc làm qua 
Trung tâm 

164 186 240 247 172 

Nguồn: Cục Việc làm, 2015 

Quý 1/2015, số lao động được tạo 
việc làm trong nước là 335 nghìn, trong 
đó thông qua Dự án vay vốn tạo việc làm 
từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm là 
17,3 nghìn người.  
9. Triển vọng thị trường lao động, nhu 
cầu sử dụng lao động năm 2015 

Năm 2015, nền kinh tế tiếp tục phục 
hồi, đặc biệt là các ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo. Theo Tổng cục Thống 
kê3 SXKD ngành chế biến, chế tạo trong 
quý 2/2015 và 6 tháng cuối năm 2015 sẽ 
tiếp tục ổn định và phát triển mạnh hơn 
so với quý 1/2015. Các ngành có dự báo 
SXKD khả quan nhất gồm: “Sản xuất sản 
phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm 
quang học”; “Sản xuất thuốc lá”; “Sản 
xuất trang phục”; “Sản xuất thuốc, hóa 
dược và dược liệu”;v.v. 

Nhu cầu lao động trong ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo được dự báo 
tiếp tục tăng theo xu thế của quý 1/2015 
với 86,4% doanh nghiệp trong ngành này 
khẳng định giữ ổn định và tăng quy mô 
lao động trong các quý tiếp theo trong 
năm 2015. Nhu cầu lao động tăng mạnh 
                                                
3 TCTK (2015), Báo cáo tổng hợp xu hướng sản xuất kinh 
doanh nghành công nghiệp chế biến, chế tạo quý II năm 2015 

nhất ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
trong quý 2/2015 và 6 tháng cuối năm 
2015 (tương ứng 26,5% và 35,3% doanh 
nghiệp sẽ gia tăng quy mô lao động; 62% 
và 58,5% doanh nghiệp sẽ giữ ổn định 
lao động). Các ngành có nhu cầu lao 
động gia tăng mạnh trong quý 2/2015 và 
6 tháng cuối năm 2015 bao gồm: “Sản 
xuất trang phục”, “Sản xuất đồ uống”, 
“Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và 
sản phẩm quang học” và “Sửa chữa bảo 
dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị”,.. 

Luật Việc làm có hiệu lực cùng với 
việc đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và có 
tính đột phá của Luật Giáo dục Nghề 
nghiệp, sẽ tạo khung pháp lý để thị 
trường lao động hội nhập sâu rộng với 
các nước trong khu vực và quốc tế. Hình 
thành Cộng đồng kinh tế ASEAN cuối 
năm 2015 sẽ tạo nhiều cơ hội việc làm, 
trước mắt, có 8 nghề mà lao động trong 
các nước ASEAN được tự do di chuyển 
thông qua các thỏa thuận công nhận tay 
nghề tương đương (gồm: Kế toán, kiến 
trúc sư, nha sĩ, bác sĩ, kĩ sư, y tá, vận 
chuyển và nhân viên du lịch). Bên cạnh 
đó, nhân lực trình độ cao (chuyên gia, thợ 
lành nghề) thông thạo ngoại ngữ, đặc biệt 
là tiếng Anh, có cơ hội di chuyển tự do 
hơn. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức 
khi phải cạnh tranh ở chính thị trường 
Việt Nam với lao động đến từ các nước 
trong khu vực. 
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