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THỰC TRẠNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ Y TẾ CỦA TRẺ 

EM TRONG CÁC GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN DI CƯ LÀM VIỆC TẠI 

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

NGUYỄN HẢI HỮU *  
 

 

ự hình thành và phát triển của các khu công nghiệp (KCN) trong hơn hai thập kỷ qua đã 

v  đang kéo theo sự gia tăng của nhóm trẻ em thuộc các hộ gia đình người lao động di 

cư l m việc tại các KCN. Việc đảm bảo các quyền trẻ em của nhóm trẻ em n y, đặc biệt là quyền 

về giáo dục và quyền được chăm sóc sức khỏe đang l  thách thức cho công tác trẻ em hiện nay 

v  giai đoạn tiếp theo, đòi hỏi Nh  nước và xã hội có sự quan tâm và các giải pháp ứng phó phù 

hợp.   i viết n y tập trung ph n t ch thực trạng tiếp cận các dịch vụ giáo dục & y tế của trẻ em 

trong các gia đình công nh n di cư l m việc tại các KCN trên địa b n  h nh ph     Nội, cho th y 

còn nhiều hạn chế v  thách thức đến cả t  góc độ nhận thức, ch nh sách, pháp luật v  t  chức 

thực hiện   rên cơ s  đó, nghiên cứu đưa ra các  huyến nghị nh m th c đ y việc thực hiện các 

quyền được đảm bảo về y tế v  giáo dục của trẻ em trong các hộ gia đình công nh n di cư l m 

việc tại các KCN. 
 
Từ khóa: chính sách, pháp luật, an sinh xã hội, hoạ t động giám sát. 

 

1. Đặt vấn đề 

Phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu 

chế xuất (K X) nhằm đẩy mạnh công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá và xây dựng nước ta thành 

một nước công nghiệp có c  sở - kỹ thuật hiện 

đại, c  cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù 

hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản 

xuất… là một chủ trư ng lớn của Đảng được 

thể hiện tại văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII năm 1996. 

Thành phố Hà Nội (TP. Hà Nội) được  hính 

phủ phê duyệt thành lập 33 KCN, KCX, khu 

công nghệ cao, trong đó 18 K N đã qui hoạch 

và đã có 9 K N đi vào hoạt động thu hút 663 

dự án, trong đó có 345 dự án đầu tư nước ngoài. 

Tổng số lao động đang làm việc tại các khu 

công nghiệp ở Hà Nội là 161.896 người (trong 

đó lao động nước ngoài chiếm gần 1%). Thu 

nhập bình quân của người lao động Việt Nam từ 

5 triệu đến trên 5,5 triệu đồng người tháng. 

Đa số lao động làm việc tại các K N trên địa 

bàn TP. Hà Nội là lao động di cư, trong đó lao 

động là nữ giới chiếm tỷ trọng lớn (trên 62%). 

Trong quá trình làm việc tại K N, người lao 

động trẻ có xu hướng lập gia đình, sinh con và 

từng bước ổn định cuộc sống tại các địa phư ng 

có K N và các địa phư ng lân cận K N. Phần 

lớn trẻ em sinh ra trong thời gian bố mẹ làm 

việc tại K N được ở cùng với cha mẹ trong các 

nhà trọ tại các địa phư ng có K N và địa 

phư ng lân cận. Mọi hoạt động chăm sóc sức 

khỏe, học tập của trẻ em chủ yếu diễn ra tại địa 

phư ng n i tạm trú và nhận được sự quan tâm 

hỗ trợ của chính quyền, các đoàn thể và người 

dân địa phư ng. Tuy nhiên, trên thực tế, do 

những vấn đề bất cập về hạ tầng c  sở, năng lực 

cung cấp dịch vụ của địa phư ng n i tạm trú 

khi số lượng trẻ em tạm trú gia tăng, đặc thù về 

thời gian việc làm của người lao động tại các 

K N và một số bất cập của chính sách về y tế, 

giáo dục đối với trẻ em đã tạo ra những rào cản, 

khó khăn đến quá trình tiếp cận các dịch vụ y tế 

và giáo dục của trẻ em di cư, ảnh hưởng đến sự 

phát triển bình thường của trẻ em, cản trở việc 

thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của 

pháp luật. 

Nghiên cứu thực trạng tiếp cận các dịch vụ 

giáo dục & y tế của trẻ em trong các gia đình 

công nhân di cư làm việc tại các khu công 

nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội của Hiệp hội 

giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội 

Việt Nam (V  TSOW) được thực hiện năm 

2021 với mục đích tìm hiểu, phân tích đánh giá 

tình hình thực tế, phát hiện các rào cản và đưa 

s
Đ 

* TS., Phó  hủ tịch Hiệp hội GDNN và nghề  TXH Việt Nam 
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ra các khuyến nghị đối với các nhà hoạch định 

chính sách, các địa phư ng có K N và các bên 

liên quan về các giải pháp nhằm thúc đẩy việc 

thực hiện các quyền trẻ em về y tế và giáo dục 

của trẻ em trong các hộ gia đình công nhân di 

cư làm việc tại K N, góp phần thúc đẩy việc 

thực hiện các quyền trẻ em, tạo sự bình đẳng 

giữa trẻ em di cư và các nhóm trẻ em khác. 

Khách thể nghiên cứu của Dự án: (i)  ha mẹ 

trẻ em từ 0-18 tuổi là công nhân di cư làm việc 

tại các K N; (ii) Trẻ em từ 0 - 18 tuổi trong hộ 

gia đình người lao động di cư làm việc tại các 

K N; (iii)  án bộ chính quyền địa phư ng; (iv) 

 ác đ n vị cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục địa 

phư ng. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

- Tổng quan tài liệu: là quá trình tìm kiếm, 

phân tích các tài liệu sẵn có đã được công bố 

(thông tin, số liệu, học thuyết, báo cáo kết quả 

nghiên cứu, rà soát chính sách và thủ tục hành 

chính …) có liên quan đến chủ đề nghiên cứu 

nhằm đưa ra cái nhìn tổng quát đã được các 

nghiên cứu đi trước đề cập, và h n hết là biết 

được xuất phát điểm của nhiệm vụ nghiên cứu 

sẽ tiến hành 

- Phư ng pháp nghiên cứu định tính, bao 

gồm phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập 

trung).  ác cuộc phỏng vấn, tham vấn các 

nhóm đối tượng nghiên cứu cho phép thu thập, 

cập nhật thông tin và phân tích thông tin về việc 

tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo 

dục của trẻ em tại địa bàn nghiên cứu. 

-  Điều tra xã hội học: Tổ chức khảo sát hộ 

gia đình người lao động di cư làm việc tại các 

K N để thu thập thông về tình hình chăm sóc 

sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tình trạng đi học của 

trẻ em, điều kiện sinh sống 

-  Nghiên cứu trường hợp điển hình: Các 

trường hợp nghiên cứu điển hình giúp làm rõ 

h n những góc khuất trong việc tiếp cận các 

dịch vụ y tế, giáo dục của trẻ em trong các hộ 

gia đình người lao động di cư làm việc tại các 

KCN. 

 

Bảng 1. Quy mô mẫu nghiên cứu và phân bổ theo địa bàn 

Quy mô mẫu 

Khu công nghiệp 

Tổng số 
Nam 

Thăng 

Long 

Bắc 

Thăng 

Long 

Quang 

Minh 

Nội 

Bài 

Sài 

đồng 

1. Mẫu định tính       

Phỏng vấn sâu cha mẹ 6 6 6 6 6 30 

Phỏng vấn sâu trẻ em 6 6 6 6 6 30 

PVS cán bộ địa phư ng 3 3 3 3 3 15 

PVS cán bộ BQLKCN 0 0 0 0 0 2 

TLN cha mẹ  1 1 1  3 

TLN trẻ em   1 1  2 

2. Mẫu định lượng       

Khảo sát người lao động 90 90 120 110 90 500 

3. Nghiên cứu trường hợp 0 3 3 2 2 10 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nghiên cứu, 2021 

 

3. Thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục và 

y tế 

3.1. Kết quả rà soát chính sách, thủ tục 

hành chính và các công trình nghiên cứu 

- Về y tế, chăm sóc sức khỏe 

Quyền của trẻ em về chăm sóc sóc sức khỏe 

được quy định trong nhiều văn bản quy phạm 

pháp luật, từ Hiến pháp đến các đạo luật như 

luật Trẻ em (2016), luật Khám bệnh, chữa bệnh 

2009, luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, 

luật Bảo hiểm y tế và một số bộ luật khác có 

liên quan đã khẳng định Nhà nước, xã hội và 

gia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe người mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa 

gia đình”
1
; “Trẻ em có quyền được chăm sóc 

tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử 

dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa 

bệnh”
2
; “Trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai 

                                                                 
1
 Khoản 2 Điều 58, Hiến Pháp 2013 

2
 Điều 14, luật trẻ em 2016 
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được ưu tiên trong việc khám bệnh, chữa 

bệnh”
3
 

Để thực hiện quyền trẻ em về chăm sóc sức 

khỏe, nhà nước ban hành các chính sách trong 

lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe trẻ em, bao 

gồm: (i) Nhóm chính sách về theo dõi sức khoẻ 

định kỳ cho phụ nữ mang thai, với mục tiêu là 

nâng cao sức khoẻ, giảm bệnh, tật và tử vong ở 

trẻ em; “ ải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ và 

trẻ em, giảm tử vong mẹ, tử vong s  sinh và tử 

vong trẻ em thông qua các giải pháp can thiệp 

và thực hiện các biện pháp dự phòng có hiệu 

quả. (ii) Nhóm chính sách về tiêm chủng cho trẻ 

em, với mục tiêu cung cấp dịch vụ tiêm chủng 

miễn phí cho trẻ em, để nâng cao hệ miễn dịch 

của trẻ, chống lại các chứng bệnh hiểm nguy, 

bảo vệ trẻ khỏi mắc 6 loại bệnh truyền nhiễm 

phổ biến và gây tử vong cao; (iii) Nhóm chính 

sách về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em, với 

mục tiêu tăng cường công tác chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ s  sinh, 

giảm mạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng để cải thiện 

các chỉ số c  bản của trẻ em 5 tuổi; Cải thiện 

tình trạng dinh dưỡng của trẻ em mẫu giáo và 

tiểu học thông qua hoạt động cho trẻ em uống 

sữa hàng ngày nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, 

nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam;  

(iv) Nhóm chính sách về chăm sóc sức khoẻ trẻ 

em theo độ tuổi, với mục tiêu đảm bảo cho trẻ 

em ở các nhóm độ tuổi, trong đó các nhóm trẻ 

em dưới 36 tháng tuổi, dưới 6 tuổi, trẻ em đến 8 

tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc 

phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp 

với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, 

dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ 

em, phúc lợi xã hội; (v) Chính sách y tế trường 

học, với mục tiêu quản lý, bảo vệ và chăm sóc 

sức khoẻ ban đầu cho trẻ em là học sinh học tại 

trường giáo dục phổ thông. 

Để đảm bảo cho trẻ em được thụ hưởng 

chính sách đầy đủ xét trên khía cạnh thủ tục 

hành chính, các c  quan chức năng đã ban hành 

các văn bản hướng dẫn việc thực hiện đối với 

người thụ hướng chính sách và các bên liên 

quan thực thi chính sách, cụ thể: (i) Thủ tục 

đăng ký thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em; (ii) Thủ 

tục khám chữa bệnh đối với trẻ em, (iii) Quy 

trình khám bệnh đối với trẻ em; (iv) Thủ tục 

                                                                 
3
 Khoản 4, Điều 3, luật Khám chữa bệnh 

thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, (v) Thủ 

tục hành chính về theo dõi sức khỏe định kỳ cho 

phụ nữ di cư mang thai, (vi) Thủ tục hành chính 

để hưởng chính sách chăm sóc dinh dưỡng cho 

trẻ em, (vii) Thủ tục hành chính đối với Chương 

trình tiêm chủng mở rộng. 

 Kết qủa rà soát một số công trình nghiên cứu 

trong 5 năm gần cho thấy việc tiếp cận y tế, 

chăm sóc sức khỏe của trẻ em di cư nổi lên một 

số vấn đề như: (i) Việc quan tâm, chăm sóc sức 

khỏe sinh sản của lao động nữ làm việc tại các 

KCN chưa được quan tâm đúng mức do nhận 

thức của người lao động về sức khỏe sinh sản 

còn hạn chế,  thiếu hiểu biết về chính sách bảo 

hiểm y tế, doanh nghiệp không đủ điều kiện để 

phát hiện bệnh tật, khám chuyên sâu về sức 

khỏe sinh sản; (ii) Dù có bảo hiểm, người di cư 

vẫn phải trả chi phí cho một số dịch vụ mà 

không có hỗ trợ từ BHYT; (iii) Một bộ phận lao 

động nữ di cư phải bỏ lại con cái của họ ở quê 

nhà do không thể trang trải các chi phí sinh hoạt 

và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe  và 

giáo dục cho con cái ở n i di cư đến.  

- Về giáo dục, học tập của trẻ em 

Quyền được giáo dục, học tập của trẻ em 

được quy định trong Hiến pháp, luật Trẻ em, 

luật Giáo dục và một số luật khác như luật 

Người khuyết tật, luật Hôn nhân và gia 

đình,…Điều 39 Hiến pháp 2013 quy định:  

“Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu 

nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân 

lực, bồi dưỡng nhân tài, Nhà nước ưu tiên đầu tư 

và thu hút nguồn đầu tư khác cho giáo dục; 

chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục 

tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học 

phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học; phát 

triển giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp; 

thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp 

lý…”. 

Để thực hiện quyền trẻ em được giáo dục, 

học tập, đảm bảo và tạo điều kiện để mọi trẻ em 

được đi học, nhà nước ban hành và triển khai 

nhiều chính sách trong lĩnh giáo dục, cụ thể: (i) 

Chính sách về giáo dục mầm non
4
, với mục tiêu 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, 

tăng tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và trẻ em 

trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục 

tại các c  sở giáo dục mầm non; xã hội hoá, huy 

                                                                 
4
 Giáo dục mầm non gồm giáo dục nhà trẻ và giáo dục 

mẫu giáo (Điều 14, Luật Giáo dục 2019) 
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động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ 

thống c  sở giáo dục mầm non, trong đó việc 

phát triển các c  sở mầm non trong các K N, 

KCX, khu kinh tế (KKT). (ii) Chính sách về 

giáo dục phổ thông, với mục tiêu bảo đảm tiếp 

cận giáo dục cho các đối tượng học sinh phổ 

thông, đến năm 2020 tỷ lệ đi học đúng tuổi ở 

tiểu học là 99%; trung học c  sở (THCS) là 

95%; 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ 

học vấn trung học phổ thông (THPT) và tư ng 

đư ng; 70% trẻ khuyết tật được đi học; (iii) 

Chính sách học nghề, với mục tiêu hỗ trợ học 

sinh tốt nghiệp THCS có thể lựa chọn và tham 

gia học nghề phù hợp với điều kiện của trẻ em. 

Để đảm bảo trẻ em thụ hưởng chính sách 

được đầy đủ, các c  quan chức năng đã ban 

hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện đối 

với các bên liên quan, bao gồm cả đối tượng thụ 

hưởng chính sách, cụ thể: (i) Thủ tục nhập học 

đầu cấp (lớp 1 và lớp 6); (ii) Thủ tục chuyển 

trường; (iii) Thủ tục nhận hỗ trợ đối với trẻ em 

mầm non; (iv) Thủ tục miễn, giảm học phí. 

 Kết quả rà soát một số công trình nghiên 

cứu có liên quan đến trẻ em di cư theo cha mẹ 

đến các K N, K X trong 5 năm gần đây cho 

thấy một số vấn đề như: (i) Hộ khẩu vẫn là một 

yếu tố cản trở người di cư trong việc tiếp cận 

bình đẳng tới các dịch vụ xã hội, khi mà đa số 

người di cư, đặc biệt những người di cư ngắn 

hạn không có hộ khẩu thường trú hoặc chỉ đăng 

ký tạm trú tại n i đến; (ii) Khi xây dựng và 

hoạch định các chính sách, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế, xã hội của từng vùng, từng 

địa phư ng, hầu hết các địa phư ng chưa tính 

tới dân số di cư và việc đảm bảo quyền bình 

đẳng tiếp cận đến dịch vụ xã hội c  bản của dân 

di cư, bao gồm cả việc phân bổ ngân sách cho 

dân di cư, chính sách đối với người di cư tạm 

trú, chuyển đổi từ tạm trú sang thường trú; (iii) 

Trẻ em tạm trú ít có c  hội tiếp cận giáo dục 

h n ở cấp 2 và cấp 3 và trẻ em trong độ tuổi 

mẫu giáo và cấp 1 vẫn có nhiều khả năng phải 

học trường tư thục với chi phí cao h n do 

không có hộ khẩu thường trú. 

3.2. Kết quả nghiên cứu thực địa 

3.2.1. Thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục 

Trên 85% trẻ em di cư trong độ tuổi đi nhà 

trẻ, mẫu giáo, mầm non tiếp cận được với dịch 

vụ trông giữ trẻ và giáo dục mẫu giáo, mầm 

non. Gần 49% trong số trẻ em đi nhà trẻ, mầm 

non, mẫu giáo học tập tại các c  sở giáo dục 

công lập, 45,3% học tập tại các c  sở giáo dục 

tư thục tại địa phư ng tạm trú, gần 6% theo học 

tại các c  sở của KCN (xem  ảng 2).  

Bảng 2. Tiếp cận giáo dục mầm non và các cấp học phổ thông của trẻ em di cư 

Loại hình cơ sở Chung Chia theo khu công nghiệp (c  cấu %) 

Số 

lượng 

   

cấu % 

Nội 

Bài 

 ắc 

Thăng 

Long 

Nam 

Thăng 

Long 

Quang 

Minh 

Sài 

Đồng 

I. Mầm non: Tổng số trẻ 331 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   sở của KCN 19 5,7 10,9 1,1 0,0 1,5 15,6 

   sở công lập của xã  162 48,9 46,9 46,6 59,2 43,9 51,6 

   sở tư thục của xã 150 45,3 42,2 52,3 40,8 54,5 32,8 

II. Ti u học: Tổng số cơ sở 227 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Trường công lập của xã khác  3 1,3 1,9 0,0 5,9 0,0 0,0 

Trường công lập của xã tạm trú 222 97,8 94,3 100,0 94,1 100,0 100,0 

Trường tư thục xã tạm trú 2 0,9 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

III. TH  : Tổng số cơ sở 59 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Trường công lập của xã khác  13 22,0 22,2 42,9 28,6 9,5 25,0 

Trường công lập của xã tạm trú 45 76,3 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 

Trường tư thục xã tạm trú 1 1,7 77,8 57,1 64,3 90,5 75,0 

IV. THPT: Tổng số cơ sở 11 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Trường công lập của huyện tạm trú 3 27,3 0,0 0,0 33,3 50,0 0,0 

Trường công lập của huyện khác 2 18,2 100,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

Trường tư thục 6 54,5 0,0 100,0 66,7 25,0 100,0 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nghiên cứu, 2021 
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       Trẻ em di cư trong độ tuổi tiểu học và THPT 

đều tiếp cận được với dịch vụ giáo dục tại n i tạm 

trú. Trên 98% trong độ tuổi đang theo học tại các 

c  sở giáo dục công lập trên địa bàn n i tạm trú và 

địa phư ng lân cận, số ít còn lại theo học tại các c  

sở giáo dục tư thục trên địa bàn. Tuy nhiên, đến cấp 

THPT do rào cản về hộ khẩu, trẻ em di cư rất khó 

khăn tiếp cận với dịch vụ giáo dục tại các trường 

công lập trên địa bàn. Trên 54,4% trẻ em trong độ 

tuổi này đang theo học cấp THPT tại các c  sở tư 

thục với chi phí học cao h n so với các trường 

công lập cùng cấp. 

        3.3.2. Thực trạng tiếp cấn dịch vụ y tế, chăm 

sóc sức khỏe 

       - Chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ và trẻ em 

       Nhìn chung, trong thời kỳ mang thai các bà mẹ 

đều thực hiện việc chăm sóc sức khỏe thai nhi 

trong điều kiện tốt nhất có thể, tuy nhiên vẫn gần 

20% lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp 

thực hiện chăm sóc sức khỏe thai nhi nhưng chưa 

được đầy đủ và gần 7% trong số này chưa thực 

hiện việc chăm sóc sức khỏe thai sản ở mức quy 

định tối thiểu. Trên 50,2% lao động nữ di cư thực 

hiện chăm sóc thai sản tại các c  sở y tế tư nhân, 

26,6% thực hiện tại các c  sở y tế tuyến huyện và 

20% thực hiện tại các trạm y tế xã n i tạm trú, chỉ 

có khoảng 2% thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh 

sản tại phòng y tế của doanh nghiệp và dưới 1% 

thực hiện chăm sóc thai sản tại bệnh viện tuyến 

trung ư ng. 

 
Hình 1.  hăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai tại 

các cơ sở y tế, % 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nghiên cứu, 2021 

 

       - Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em  

       Tư ng tự, trên 75% hộ gia đình người lao động 

di cư làm việc tại K N trong quá trình nuôi con  

 nhỏ nhận được sự tư vấn, hướng dẫn về 

chăm sóc sức khỏe, phòng chống suy dinh 

dưỡng trẻ em, đặc biệt là tham gia vào các 

chư ng trình uống Vitamin  , tiêm chủng 

tổ chức tại n i tạm trú. Tuy nhiên, vẫn còn 

trên 13% số hộ vì nhiều lý do chưa nhận 

được sự tư vấn, hỗ trợ. 

 
Hình 2. Tỷ lệ hộ NLĐ di cư nhận đươc 

các hình thức hỗ trợ chăm sóc trẻ em, % 
Nguồn: Kết quả khảo sát của nghiên cứu, 2021 

 

- Thực trạng khám bệnh, chữa bệnh ở trẻ 

em 

99,5% trẻ em di cư có thẻ BHYT, còn lại 

05% đang chờ nhận thẻ BHYT, Trong số 

trẻ di cư có thẻ BHYT, có 61% trẻ có thẻ 

BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, 38,2% có thẻ 

BHYT học sinh và 0,4% có thẻ BHYT 

dành cho đối tượng chính sách. Tỷ lệ hộ có 

sử dụng thẻ  HYT để KCB cho trẻ em bị 

ốm đau trong 12 tháng qua đạt gần 65,3%. 

Trong số những hộ có sử dụng thẻ BHYT 

để KCB cho trẻ em có gần 56% hộ đánh giá 

thủ tục khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT là 

tốt; 41,3% đánh giá ở mức độ trung bình và 

1,7% đánh giá là thủ tục còn kém. 

 

Hình 3. Khám chữa bệnh của trẻ em 

di cư trong 12 tháng qua chia theo tuyến 

KCB, % 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nghiên cứu, 

2021 
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3.2.3. Các hoạt động trợ giúp của chính 

quyền địa phương, doanh nghiệp, cơ sở cung 

cấp dịch vụ 

Để hỗ trợ lao động di cư, đảm bảo an toàn, 

quyền lợi và ổn định cuộc sống cho lao động di 

cư và trẻ em di cư cùng cha mẹ, chính quyền 

các xã hỗ trợ lao động di cư khai báo tạm trú, 

tạm vắng, cấp sổ tạm trú cho lao động di cư; chỉ 

đạo cán bộ làm công tác trẻ em thực hiện tốt 

công tác rà soát, lập danh sách trẻ em, trẻ em di 

cư để quản lý và thực hiện các hoạt động bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em di 

cư được chăm sóc sức khỏe và học tập bình 

đẳng như trẻ em là người địa phư ng. 

 ác c  sở cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục 

của các địa phư ng có khu công nghiệp đều 

thực hiện việc hỗ trợ cho trẻ em thuộc các hộ 

gia đình người lao động di cư làm việc trong 

K N đang tạm trú trên địa bàn tiếp cận được 

dịch vụ và tiếp cận bình đẳng như trẻ em ở địa 

phư ng. Một số doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ 

trẻ em là con của người lao động đi nhà trẻ, 

mầm non, mẫu giáo tiền mặt, bữa ăn trưa. 

4. Kết luận và khuyến nghị 

4.1. Kết luận 

4.1.1. Về tiếp cận giáo dục 

Chính sách giáo dục trẻ em đã được ban 

hành khá đầy đủ, từ học nhà trẻ, mầm non, mẫu 

giáo, các cấp học phổ thông và học nghề, tuy 

nhiên đối với nhóm trẻ em di cư chính sách mới 

chỉ quan tâm đến nhóm trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, 

mẫu giáo, mầm non. Đối với các cấp học phổ 

thông, đặc biệt là cấp THPT chưa có sự quan 

tâm đến nhóm trẻ em di cư, vẫn còn sự phân 

biệt giữa nhóm trẻ em di cư và trẻ em địa 

phư ng. 

Không sẵn có các c  sở trông giữ trẻ, mầm 

non, mẫu giáo cho con công nhân trong các khu 

công nghiệp.  ác c  sở trông giữ trẻ, mầm non, 

mẫu giáo tại địa phư ng tạm trú, đặc biệt là c  

sở công lập ở tình trạng quá tải, việc xin học 

gặp khó khăn; các c  sở tư thục thì chi phí cao 

h n. Ngoài ra, người lao động di cư làm việc 

trong khu công nghiệp rất khó khăn trong việc 

đưa đón con do tính đặc thù của công việc phải 

làm việc theo chế độ ca kíp. Kết quả, còn gần 

15% trẻ em trong độ tuổi không tiếp cận được 

với các c  sở cung cấp dịch vụ nhà trẻ, mẫu 

giáo, mầm non, phải ở nhà hoặc gửi đến các 

nhóm trông trẻ tự phát, không đảm bảo điều 

kiện an toàn. 

 Ở cấp tiểu học và THCS, việc nhập học khá 

khó khăn và không chắc chắn do các trường 

công lập bắt đầu quá tải và quy định về tuyển 

sinh đầu cấp (lớp 1 và lớp 6) bất lợi cho trẻ em 

di cư
5
. Kết quả, trẻ em di cư thường được xếp 

trong những lớp có sỹ số học sinh cao h n, 

thậm chí là những lớp học cho học sinh tạm trú 

trên đại bàn, điều này có ảnh hưởng đến chất 

lượng học tập. 

Ở cấp học trung học phổ thông, trẻ em di cư 

trong độ tuổi thuộc các gia đình người lao động 

di cư khó có thể tiếp cận với các dịch vụ giáo 

dục công lập cùng cấp do quy định vè tuyển 

sinh của thành phố, trong khi đó dịch vụ giáo 

dục tư thục cùng cấp có chi phí học tập cao. Kết 

quả, rất ít trẻ em di cư tiếp cận được, đa số trẻ 

em trong độ tuổi của các gia đình người lao 

động di cư làm việc tại K N phải trở về quê 

nhà theo học trung học phổ thông. 

4.1.2. Về tiếp cận y tế, chăm sóc sức khỏe 

 hính sách nhà nước về lĩnh vực y tế, chăm 

sóc sức khỏe trẻ em được ban hành khá đầy đủ, 

đồng bộ, đảm bảo điều kiện c  bản để thực hiện 

việc chăm sóc sức khỏe trẻ em, đảm bảo mọi trẻ 

em được chăm sóc tốt nhất từ khi trẻ còn phôi 

thai, ở từng độ tuổi, từng giai đoạn phát triển 

của trẻ cho đến khi trẻ trưởng thành; Tuy nhiên 

các chính sách về viện phí, bảo hiểm y tế chậm 

đổi mới, chậm điều chỉnh, nhóm trẻ em và phụ 

nữ di cư mặc dù là nhóm có điều kiện rất khó 

khăn nhưng chưa được chưa được xem là nhóm 

đặc thù trong thiết kế chính sách như một số 

nhóm phụ nữ và trẻ em khác. 

Việc tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức 

khỏe của trẻ em di cư còn hạn chế, trên 20% lao 

động nữ mang thai chưa thực hiện được việc 

chăm sóc thai nhi đầy đủ, khoảng 13% lao động 

nữ nuôi con nhỏ không nhận được tư vấn, hỗ 

trợ về chăm sóc sức khỏe trẻ em, đã xuất hiện 

hiện tượng một số trường hợp trẻ em di cư 

không được tiêm chủng đúng lịch, không được 

uống vitamin đầy đủ. Đặc biệt, trẻ em di cư ít 

c  hội được chăm sóc sức khỏe ở các c  sở y tế 

có chất lượng tốt do các rào cản về bảo hiểm y 

                                                                 
5
 việc tuyển sinh đầu cấp (lớp 1 và lớp 6) chia làm 2 đợt, 

trong đó đợt 1 tuyển sinh trẻ em có hộ khẩu thường trú, 

đợt 2 tuyển sinh trẻ em tạm trú trên địa bàn 
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tế, n i đăng ký K   ban đầu, thủ tục thanh toán 

bảo hiểm, thủ tục chuyển viện còn phức 

tạp,v.v… dẫn đến đa số trường hợp trẻ em đều 

thăm khám bệnh tại các c  sở tư nhân với chất 

lượng chăm sóc thấp h n, chỉ trừ khi bệnh 

nặng, cần điều trị nội trú mới được cha mẹ đưa 

đến các c  sở y tế công lập tuyến trên. 

4.2. Khuyến nghị 

4.2.1. Đối với các bộ ngành và chính quyền 

địa phương 

- Về khía cạnh chính sách tiếp cận dịch vụ 

giáo dục và y tế cho trẻ em cần sửa đổi để bảo 

đảm quyền bình đẳng giữa nhóm trẻ em di cư 

và nhóm trẻ em không di cư, không nên có sự 

phân biệt nhóm trẻ em tạm trú với thường trú ở 

cấp độ quốc gia và cấp địa phư ng 

- Cần nghiên cứu sửa đổi các chính sách quy 

định về quy hoạch và thực hiện quy hoạch các 

KCN, KCX, bắt buộc phải có quy hoạch nhà 

trẻ, lớp mẫu giáo để chăm sóc trẻ em là con 

công nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho người 

lao động làm việc theo ca, kíp 

- Việc quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội ở 

các địa phư ng có K N, KCX cần tính đến lao 

động di cư và con em họ trong việc phát triển 

và cung cấp dịch vụ xã hội bao gồm cả việc 

phân bổ ngân sách địa phư ng, nhà ở, y tế, giáo 

dục và hạ tầng c  sở.  

- Cần tăng cường công tác truyền thông để 

nâng cao nhận thức của lao động di cư trong 

việc thực hiện quyền của trẻ em tiếp cận với 

dịch vụ giáo dục và y tế có chất lượng và chăm 

sóc thai sản.  

-  ó c  chế khuyến khích và giám sát chặt 

chẽ đối với các doanh nghiệp trong việc thực 

hiện chính sách phúc lợi xã hội chăm lo tới sức 

khỏe sinh sản của lao động nữ và chăm sóc trẻ 

em là con người lao độnglàm việc trong doanh 

nghiệp 

- Cần có các biện pháp hỗ trợ tích cực và 

hiệu quả đối với lao động di cư và con em họ 

tạm trú trên địa bàn tiếp cận với dịch vụ xã hội 

nói chung, đặc biệt là dịch vụ giáo dục và y tế 

4.2.2. Đối với các doanh nghiệp và khu công 

nghiệp 

Cần thực hiện nghiên túc quy định về quy 

hoạch phát triển các khu công nghiệp, phối hợp 

với chính quyền địa phư ng để bảo đảm rằng 

tất cả người lao động di cư và con em họ được 

tiếp cận với dịch vụ giáo dục, y tế có chất lượng 

và bình đẳng với người dân sở tại. Cùng với 

việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cần mở 

rộng chính sách phúc lợi của doanh nghiệp đối 

với người lao động và con em họ, đó là con 

đường phát triển bền vững và bảo đảm sự gắn 

bó người lao động với doanh nghiệp. 

4.2.3. Đối với lao động di cư làm việc tại các 

KCN, KCX, KKT 

Chủ động tìm hiểu chính sách và thủ tục 

hành chính cũng như các quy định của địa 

phư ng n i tạm trú về lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe và giáo dục để bảo đảm tốt nhất quyền của 

trẻ em trong việc tiếp cận với dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe và giáo dục có chất lượng và phù hợp 

với điều kiện thực tế của gia đình và quyền của 

lao động nữ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh 

sản. 

4.2.4. Đối với cơ sở cung cấp dịch vụ giáo 

dục và y tế  

Chủ động đề xuất với chính quyền địa 

phư ng về việc mở rộng khả năng cung cấp 

dịch vụ nếu có biểu hiện quá tải do tình trạng 

người di cư tăng nhanh, đặc biệt là các c  sở 

cung cấp dịch vụ công lập. Chủ động áp dụng 

các hình thức cung cấp dịch vụ linh hoạt theo 

ngày, theo giờ để đáp ứng nhu cầu của người 

dân nói chung và lao động di cư làm việc trong 

các khu công nghiệp và con em họ nói riêng; 

không chỉ cung cấp dịch vụ trong giờ hành 

chính mà còn cung cấp dịch vụ ngoài giờ hành 

chính. Đối với các c  sở cung cấp dịch vụ tư 

nhân cần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, 

thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực và c  sở vật chất để đáp ứng tốt nhất nhu 

cầu của người dân và người di cư. 

4.2.5. Đối với các tổ chức đoàn thể, tổ chức 

xã hội bao gồm công đoàn trong doanh nghiệp, 

đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các tổ chức 

đoàn thể, tổ chức xã hội khác 

Cần chủ động tham gia vào việc hỗ trợ lao 

động lao động di cư và con em họ tiếp cận với 

các dịch vụ xã hội, trong đó có dịch vụ về giáo 

dục, y tế, nhà ở, điện, nước, đăng ký tạm trú và 

giám sát việc thực hiện quyền của người lao 

động và con em họ, đặc biệt là quyền của trẻ em 

trong việc tiếp cận với dịch vụ y tế và giáo dục. 
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TÁC ĐỘNG CỦA THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ ĐẾN NHU CẦU 

SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 
 

PHẠM NGỌ  TOÀN*  
 

 

ài viết này ước lượng mô hình cầu lao động để ph n t ch tác động của thay đ i công 

nghệ đến nhu cầu sử dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật   hông qua phương 

pháp mô men t ng quát (GMM), mô hình ước lượng với s  liệu mảng và sử dụng phương 

pháp bao dữ liệu (DEA) để tính toán chỉ s  thay đ i công nghệ t  s  liệu điều tra doanh nghiệp 

của T ng Cục th ng kê. Kết quả cho th y r ng công nghệ thực sự đã l m giảm cơ c u lao 

động bậc th p và bậc trung, tăng dần nhu cầu lao động bậc cao   uy nhiên, thay đ i công 

nghệ không làm giảm t ng s  lượng việc làm trong nền kinh tế do hiệu quả m  rộng về đầu ra 

của công nghệ diễn ra khá mạnh. 

Từ khóa:  hay đ i công nghệ, cầu lao động, tác động. 

 
 

1. Giới thiệu 

Xu hướng thay đổi công nghệ được xem như 

nguồn lực để gia tăng năng lực cạnh tranh cho 

nền kinh tế. Xu hướng nhiều vị trí công việc 

trước đây do con người đảm nhiệm đã được 

thay thế bởi máy móc tự động, giúp tăng năng 

suất lao động và lao động trình độ thấp là đối 

tượng bị đe dọa nhiều nhất. Trình độ của người 

lao động cần phải thay đổi để thích ứng với sự 

phát triển của khoa học công nghệ. Bởi vậy việc 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp 

thu, tiếp nhận và điều hành các ứng dụng công 

nghệ là hết sức cần thiết. 

Những tác động tiêu cực có thể xảy ra của sự 

thay đổi công nghệ đối với việc làm và khả 

năng chuyển đổi việc làm của người lao động 

đã được thảo luận nhiều trước đây, nó có thể 

làm người lao động bị mất việc (JB Say, 1964). 

Thay đổi công nghệ sẽ làm thay thế các công 

việc truyền thống do những lao động không có 

tay nghề thực hiện được với những công việc 

mới đòi hỏi lao động lành nghề. Zvi Griliches 

(1969) và Finis Welch (1970) cho rằng các 

công nghệ mới đòi hỏi các kỹ năng người lao 

động phải phù hợp. Với sự có mặt của thay đổi 

công nghệ và cải tiến kỹ năng lao động, sự khan 

hiếm lao động có tay nghề có thể dễ dàng tạo ra 

thất nghiệp trong số những người lao động 

không có kỹ năng, trừ khi các chính sách đào 

tạo phù hợp được đưa ra. Doms và cộng sự 

(1997) cho thấy rằng việc sử dụng các công 

nghệ tiên tiến dẫn đến việc sử dụng nhiều lao 

động có trình độ cao h n.  ndrea  onte và 

Marco Vivarelli (2011) cũng nhận thấy rằng sự 

thay đổi công nghệ do thay đổi nhập khẩu công 

nghệ là một trong những yếu tố quyết định nhu 

cầu tư ng đối của lao động có kỹ năng ở các 

nước đang phát triển.  

Có thể thấy, với sự xuất hiện của AI, xu 

hướng thay đổi công nghệ nhanh đòi hỏi người 

lao động sẽ phải đáp ứng những yêu cầu cao 

h n về công nghệ, kiến thức xã hội và năng lực 

sáng tạo độc lập. Xu hướng này nhiều ngành 

nghề sẽ biến mất, nhưng lại có những công việc 

mới ra đời. Tất nhiên, những công việc này đòi 

hỏi nguồn nhân lực phải được trang bị kiến 

thức, kỹ năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu trong 

tình hình mới. Do đó công tác đào tạo nguồn 

nhân lực có chất lượng đủ đáp ứng được yêu 

cầu về công nghệ cần được nhà nước đặc biệt 

quan tâm.  

Báo viết này sẽ đánh giá tác động của thay 

đổi công nghệ đến nhu cầu sử dụng lao động có 

trình độ, từ đó sẽ có căn cứ để hoạch định chính 

sách về đào tạo chuyên môn kỹ thuật và đào tạo 

kỹ năng cho người lao động nhằm đáp ứng sự 

thay đổi mạnh mẽ của công nghệ trong tư ng 

lai. 

2. Mô hình nghiên cứu 

Lý thuyết về tác động của việc thay đổi công 

nghệ lên c  cấu trình độ của người lao động, có 

hai hướng tác động riêng biệt đến nhu cầu lao 

B 

*TS., Giám đốc Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo chiến lược, Viện Khoa học Lao động và Xã hội 
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động: i) tác động làm giảm nhu cầu về lao động 

có trình độ thấp và trung bình do việc sử dụng 

máy móc thiết bị công nghệ thay thế sức lao 

động; và ii) tác động làm tăng nhu cầu về lao 

động có tay nghề cao, nhóm kỹ năng cao nhất, 

đặc biệt là các chuyên gia và nhà quản lý 

(Bresnahan, 1999). 

Ảnh hưởng của thay đổi công nghệ sẽ có tác 

động làm tăng nhu cầu sử dụng lao động có kỹ 

năng, tay nghề cao và năng lực nghiên cứu và 

phát triển (R&D) có xu hướng tăng lên (ILO, 

2016). Ảnh hưởng của công nghệ đến thị trường 

lao động dẫn đến những thay đổi vị trí việc làm, 

điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô. Việc làm 

vẫn tiếp tục được tạo ra, song bản chất có thể 

được thay đổi hoàn toàn, những việc làm giản 

đ n, có tính chất dây chuyền sẽ chịu ảnh hưởng 

đầu tiên, tiếp đến là việc làm đối với lao động 

có kỹ năng (Melanie  rntz, Terry Gregory, 

Ulrich Zierahn, 2016).  

Teo Hova (2017) nghiên cứu tác động của 

thay đổi công nghệ đối với việc làm, kết quả 

cho thấy thay đổi về công nghệ sẽ gây ra bất 

bình đẳng về việc làm, những người lao động sở 

hữu trình độ CMKT cao sẽ có nhiều khả năng 

được hưởng lợi từ thay đổi công nghệ h n so 

với những người lao động có trình độ CMKT 

thấp. Thay đổi công nghệ có thể gây ra tình 

trạng thất nghiệp nếu người lao động sở hữu kỹ 

năng thấp và làm việc trong ngành nghề yêu cầu 

người lao động phải trau dồi để có kỹ năng và 

độ co giãn thu nhập ở mức thấp. Thất nghiệp 

dài hạn phụ thuộc vào khả năng của từng ngành 

hoặc từng nền kinh tế để bù đắp những việc làm 

bị mất đi.  

Vashisht (2017) đã xem xét tác động của 

công nghệ đối với nhu cầu việc làm và kỹ năng 

trong lĩnh vực sản xuất của Ấn Độ. Tác giả phát 

hiện ra rằng mặc dù giảm lao động trên một đ n 

vị sản phẩm nhưng không làm giảm tổng việc 

làm trong lĩnh vực sản xuất ở Ấn Độ. Tuy nhiên 

việc áp dụng công nghệ mới đã làm tăng nhu 

cầu đối với công nhân có tay nghề bậc cao điều 

này dẫn đến sự phân cực trong các việc làm 

thuộc lĩnh vực sản xuất. Greenwood và 

Yorukoglu (1997) đề xuất rằng nếu lao động có 

kỹ năng có lợi thế so sánh trong phát triển công 

nghệ, thì việc tăng tốc vào đầu tư công nghệ sẽ 

ảnh hưởng đến tăng trưởng năng suất và tăng 

bất bình đẳng tiền lư ng.  cemoglu (2002) 

cũng cho thấy thay đổi công nghệ sẽ tạo nên 

nhiều c  hội cho lao động có kỹ năng và đưa ra 

sự hiểu biết tốt h n về các nguồn tăng trưởng ở 

Mỹ. Deming (2017) chỉ ra rằng lao động sở hữu 

kỹ năng mềm, có khả năng chống lại mối đe 

dọa bị công nghệ và máy móc thay thế công 

việc và những kỹ năng này trở thành những 

nguồn cung ngắn hạn trong thị trường lao động 

của Mỹ. 

Nghiên cứu của OECD (2019) về triển vọng 

việc làm lại nêu rõ rằng tiến bộ công nghệ sẽ 

mang đến cho thị trường lao động những c  hội 

việc làm mới và nguy c  thất nghiệp do thay 

đổi công nghệ là không thể xảy ra, tuy nhiên 

tiến bộ công nghệ cũng đòi hỏi người lao động 

và người sử dụng lao động thực hiện các điều 

chỉnh trong công việc cũng như đòi hỏi việc áp 

dụng, học hỏi công nghệ mới. Nghiên cứu cũng 

cảnh báo rằng nếu không có kế hoạch hành 

động về chính sách ngay lập tức, sự chênh lệch 

giữa các lao động có thể tăng lên và sự phân 

chia xã hội có thể làm sâu sắc h n giữa những 

lao động có kỹ năng trước thay đổi công nghệ 

và giữa những lao động không có kỹ năng.  

Có 2 nguyên nhân chính để giải thích cho sự 

thay đổi nhu cầu lao động theo kỹ năng là do 

mức tăng hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia 

khác có mức lư ng thấp sẽ làm giảm nhu cầu 

tư ng đối của lao động có tay nghề thấp ở trong 

nước và thay đổi công nghệ làm tăng nhu cầu 

về lao động có kỹ năng cao ( raig De Laine, 

Patrick Laplagne, Susan Stone, 2000). Nhu cầu 

lao động có mối quan hệ với yếu tố thay đổi 

công nghệ và phân phối tiền lư ng do công 

nghệ có thể thay thế cho lao động. Tác động của 

tiến bộ khoa học công nghệ dẫn đến tăng cầu 

lao động có kỹ năng và giảm cầu lao động 

không có kỹ năng ( lan Manning, 2004,  utor, 

Levy và Murnane, 2003). 

Mô hình phân tích 

Nghiên cứu sử dụng các tiếp cận của Pankaj 

Vashisht (2017) đề xuất mô hình phân tích tác 

động của công nghệ đối với nhu cầu lao động. 

Trong cách tiếp cận này, các quan sát là các 

ngành và theo thời gian. Phư ng trình nhu cầu 

lao động có thể được lấy từ hàm sản xuất CES 

cho một mức sản lượng nhất định hoặc cho một 

mức vốn nhất định: 
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Mô hình cầu lao động theo giá trị đầu ra cho 

trước được viết như sau: 

𝐿𝑜𝑔 𝐿 = 𝐿𝑜𝑔 𝑄 + 𝜎 𝐿𝑜𝑔 (𝑊/𝑃 ) + (𝜎 − 1) 

𝐿𝑜𝑔 𝐴 (1) 

Trong đó L là số lao động, Q là giá trị đầu ra, 

W/P là mức lư ng bình quân thực tế, A là công 

nghệ và 𝜎 là hệ số co giãn thay thế giữa vốn và 

lao động. Mô hình trên thường thay thế công 

nghệ A bằng các biến đại diện (Proxy) mà có 

thể quan sát được. 

Mô hình trên có điểm hạn chế vì nó đã được 

bắt nguồn từ một mức sản lượng nhất định, nên 

đã bỏ qua hiệu ứng mở rộng đầu ra của công 

nghệ đối với việc làm. Các nghiên cứu đã ưu 

tiên một phư ng trình nhu cầu lao động bị hạn 

chế về vốn để lượng hóa tác động của công 

nghệ đối với việc làm (Reeven 1997). Một 

phư ng trình nhu cầu lao động bị hạn chế về 

vốn có thể được biểu thị như sau: 

𝐿𝑜𝑔 𝐿 = (𝜎 − 1)𝐿𝑜𝑔 𝐴 + 𝜎 𝐿𝑜𝑔 (𝑊/𝑃 ) + 𝜎 

𝐿𝑜𝑔 𝐾 + 𝜎 𝐿𝑜𝑔 𝑅 (2) 

Trong đó K là vốn và R là chi phí sử dụng 

vốn. Đối với mục đích ước lượng, phư ng trình 

cầu lao động bị hạn chế vốn chỉ đ n giản ngụ ý 

thay thế sản lượng bằng vốn và trong một nền 

kinh tế cạnh tranh, chi phí sử dụng vốn được kỳ 

vọng sẽ giống nhau giữa các ngành do đó người 

ta có thể thay thế R bằng biến giả thời gian để 

kiểm soát tác động của các thay đổi về chi phí 

vốn của người sử dụng. 

Có thể thấy các phư ng trình nhu cầu lao 

động được chỉ định ở trên là tĩnh. Vì có một chi 

phí liên quan đến điều chỉnh lao động nên các 

mô hình trên cần thiết phải một biến việc làm 

trễ. Việc đưa vào độ trễ của biến lao động cũng 

là vấn đề quan trọng để nắm bắt sự cứng nhắc 

của thị trường lao động cũng như hiệu ứng 

không đồng nhất (Nickell 1986). Bản thân công 

nghệ mang tính động và có thể có ảnh hưởng 

lâu dài đến việc làm. Do đó, trong mô hình 

cũng cần bao gồm độ trễ của các proxy cho 

công nghệ.  

Như vậy mô hình sau khi thay thế công nghệ 

  không được quan sát bằng proxy cho công 

nghệ (X), phư ng trình nhu cầu lao động động 

có thể viết lại như sau: 

 

Trong đó: L là lao động, W là mức lư ng 

thực tế, K là vốn, X là các proxy cho công 

nghệ. Các chỉ số i, t tư ng ứng là ngành thứ i và 

trong năm t. 

Các hệ số thu được từ mô hình trên cũng 

được sử dụng trong mô hình phân tích Input-

Output để xem xét sự liên kết giữa các ngành 

kinh tế, từ đó chỉ ra sự thay đổi của một ngành 

sẽ kéo theo sự thay đổi của ngành khác như thế 

nào, do vậy kết quả dự báo cầu về lao động 

trình độ đại học sẽ kiểm soát tốt h n, cụ thể mô 

hình dự báo cầu về lao động trình độ đại học 

được xem xét thông qua một số yếu tố sau: thay 

đổi công nghệ; tiền lư ng; sự thay đổi về quy 

mô kinh tế và sự liên kết giữa các ngành. 

Số liệu sử dụng và phương pháp ước 

lượng 

Bài viết này sử dụng phư ng pháp bao dữ 

liệu (D  ) để tính toán chỉ số thay đổi công 

nghệ. Phư ng pháp phân tích bao dữ liệu được 

đề xuất đầu tiên bởi  arrell (1957) để xây dựng 

đường giới hạn sản xuất và phân ra hiệu quả 

thành hai loại, đó là hiệu quả kỹ thuật và hiệu 

quả phân bố.  ăre và cộng sự (1994) phân rã 

tăng trưởng năng suất thành hai thành phần: 

thay đổi kỹ thuật và thay đổi hiệu quả theo thời 

gian. Sử dụng các hàm khoảng cách đầu ra, các 

tác giả tính toán thay đổi năng suất như là trung 

bình nhân của hai chỉ số năng suất Malmquist.  

Từ số liệu điều tra doanh nghiệp hàng năm, 

báo cáo giữ lại các doanh nghiệp lặp lại hàng 

năm (panel data) sau đó tính chỉ số Malmquist 

bằng phư ng pháp D   cho từng doanh 

nghiệp, bên cạnh đó báo cáo tính toán các chỉ số 

tổng hợp cấp ngành như giá trị gia tăng, lao 

động, lao động theo kỹ năng, vốn, sau đó áp 

dụng D   để tính chỉ số TECCH theo từng 

ngành. Dựa trên kịch bản tăng trưởng ở phía 

trên để xác định xu hướng vận động của thay 

đổi công nghệ cũng như giúp dự báo những xu 

hướng chính của tác động thay đổi công nghệ 

đến nhu cầu lao động. 

Mô hình lý thuyết được ước lượng bằng 

phư ng pháp mô men tổng quát (GMM) và 

bằng mô hình ước lượng với số liệu mảng. 

Bảng dưới đây mô tả các biến sử dụng trong 

mô hình ở cấp ngành, trong đó biến thay đổi 

công nghệ là TECHCH. 
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Bảng 1. Mô tả thống kê các biến số sử dụng 

Tên biến Mean Std. Dev. Min Max 

lnlabor 10.68 2.01 3.60 14.26 

lnVa 16.31 2.29 7.16 20.29 

TFPCH 1.11 4.88 -14.86 25.02 

lnW 4.30 0.59 2.75 9.24 

Lnlabort-1 10.66 2.01 3.60 14.19 

TECHCHt-1 3.27 7.79 -8.81 21.60 

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu 

3. Thảo luận kết quả 

Thay đổi công nghệ trong các doanh 

nghiệp  

Năm 2018, cả nước có khoảng h n 593 

nghìn doanh nghiệp, trong đó, 0,43% doanh 

nghiệp ở khu vực nhà nước, 96,96% doanh 

nghiệp ở khu vực ngoài nhà nước và 2,62% 

doanh nghiệp ở khu vực có vốn đầu tư nước 

ngoài. Các doanh nghiệp ở khu vực ngoài nhà 

nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có 

mức độ thay đổi công nghệ cao nhất (nhóm 5), 

tư ng ứng chiếm 19,82% và 18,57%, trong khi 

doanh nghiệp nhà nước chiếm 11,26%. Phần 

lớn các doanh nghiệp ở khu vực nhà nước có 

mức độ thay đổi công nghệ thấp (nhóm 1) 

chiếm 53,29%, trong khi các doanh nghiệp ở 

khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu 

tư nước ngoài có mức thay đổi công nghệ trung 

bình (nhóm 2-4), tư ng ứng chiếm 61,34% và 

38,87%. 
  

 

Hình 1.  ơ cấu doanh nghiệp và mức độ thay đổi công nghệ theo loại hình sở hữu (Đơn vị: %) 

Nguồn: Tính toán từ Điều tra Doanh nghiệp năm 2018 
 

Việc làm của lao động có chuyên môn kỹ 

thuật  

Việc làm của lao động có CMKT tính đến 

năm 2018 đạt trên 11,897 triệu người, chiếm 

21,93% trong tổng số việc làm cả nước, tăng 

3,386 triệu người so với năm 2012. Giai đoạn 

2012-2018, tỷ lệ lao động có CMKT trong tổng 

số việc làm tăng từ 16,3% năm 2012 lên 21,5% 

năm 2018; bình quân mỗi năm việc làm của lao 

động có CMKT chỉ tăng thêm 564 nghìn người 

hay tăng gần 5,74% năm. 

Thay đổi công nghệ ảnh hưởng đến c  cấu 

việc làm của người lao động theo xu hướng 

tăng việc làm đối với lao động có CMKT và 

giảm đối với lao động không có  MKT. Năm 

2018, ở mức độ thay đổi công nghệ mức nhanh 
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nhất (nhóm 5), tỷ lệ lao động có CMKT cao 

h n so với mức thay đổi công nghệ thấp nhất 

(nhóm 1), tư ng ứng 42,93% so với 33,55%. Tỷ 

lệ này đạt 53,0% so với 14,51% năm 2012. Tuy 

nhiên, giai đoạn 2015-2016, xu hướng này có 

sự thay đổi, tỷ lệ lao động có CMKT ở nhóm 1 

cao h n so với nhóm 5, năm 2017, tỷ lệ này 

tư ng ứng là 61,56% so với 18,47%.

 

 

Hình 2. Tỷ lệ lao động có  MKT theo mức độ thay đổi công nghệ (Đơn vị: %) 

Nguồn: Tính toán từ Điều tra Lao động-việc làm, 2012-2018 

Tác động của thay đổi công nghệ đến nhu 

cầu sử dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật 

trong các doanh nghiệp 

Phần này báo cáo ước lượng mô hình lý 

thuyết để xem xét tác động của thay đổi công 

nghệ (T  H H) đến lao động nói chung và lao 

động theo kỹ năng. Để xem xét ảnh hưởng của 

thay đổi công nghệ đến kỹ năng và nghiên cứu 

sử dụng giả định ở nhóm lao động không có 

trình độ CMKT sẽ có kỹ năng thấp và tỷ trong 

nhóm này trong tổng lao động là ShareLS, 

nhóm tiếp theo là nhóm có kỹ năng trung bình, 

nhóm này có trình độ s  cấp, trung cấp 

(ShareMS), nhóm có kỹ năng cao là nhóm có 

trình độ cao đẳng, đại học trở lên (ShareHS).  

Do còn tồn tại yếu tố không quan sát được 

(các vấn đề kinh tế vĩ mô) có ảnh hưởng đến 

mô hình, để giảm sai lệch khi ước lượng, báo 

cáo sử dụng cách ước lượng mô hình với số liệu 

mảng.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy tiến bộ công 

nghệ sẽ mang đến cho thị trường lao động 

những c  hội việc làm mới. 

Nền kinh tế vẫn tạo việc làm khi giá trị gia 

tăng của các ngành tăng lên (hệ số lnVa lớn h n 

không và có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%) 

hay nói cách khác nhu cầu việc làm vẫn tăng để 

đáp ứng mục tiêu tăng trưởng trong các ngành, 

tuy nhiên mức độ tăng không mạnh, nếu giá trị 

gia tăng tăng bình quân 1% thì việc làm cũng 

chỉ tăng bình quân khoảng 0,355%  

Kết quả cho thấy có bằng chứng về tác động 

của T  H H đến cầu lao động. Kết quả này 

phù hợp với nhiều nghiên cứu quốc tế khác và 

điều này được lý giải việc thay đổi công nghệ 

kéo thay tăng quy mô sản xuất để các doanh 

nghiệp, các ngành tận dụng lợi thế theo quy mô 

do vậy tổng lao động vẫn tăng và sẽ tăng.  iến 

số trễ một năm của biến công nghệ cũng tác 

động tích cực tới cầu lao động nói chung, điều 

này phản ánh thay đổi công nghệ không những 

có tác động làm tăng cầu lao động tức thì mà 

còn có thể làm tăng cầu lao động trong dài hạn. 

Tuy nhiên nếu nhóm lao động nào có tóc độ 

tăng việc làm nhanh thì tỷ trọng sẽ có xu hướng 

tăng và ngược lại tỷ trọng có xu hướng giảm.  

Kết quả dưới đây cho thấy không đủ bằng 

chứng để kết luận thay đổi công nghệ làm giảm 

lao động giản đ n, lao động không có kỹ năng 

tức thì nhưng ở độ tin cậy 90% thì thay đổi 

công nghệ làm giảm tỷ trọng lao động ở bậc 

trung nhưng tăng tỷ lệ lao động có trình độ bậc 

cao (hệ số của biến T  H H không có ý nghĩa 

thống kê ở mô hình MH2 và có ý nghĩa thống 



15 | KHOA HỌC LAO ĐỘNG    XÃ HỘI, số 67 - Quý 2/2021  

kê ở mô hình MH3 và MH4). Tuy nhiên biến 

thay đổi công nghệ có tác động trễ đến cầu lao 

động không có kỹ năng, kết quả cho thấy nếu 

cải tiến công nghệ, thay đổi công nghệ hay 

T  H H tăng lên thì nhu cầu lao động giản 

đ n sẽ bị giảm trong dài hạn. Như vậy thay đổi 

công nghệ mang lại lợi ích cho lao động có 

CMKT và có quan hệ bổ sung đối với nhóm lao 

động trình độ cao và có quan hệ thay thế đối với 

lao động trình độ trung bình và trình độ thấp.

Bảng 2. Mô hình tác động của thay đổi công nghệ đến cầu lao động 

  MH 1 MH 2 MH 3 MH 4 

VARIABLES FE ShareLS ShareMS ShareHS 

TECHCH 0.007* -0.274 -0.416* 0.690*** 

 

-0.006 -0.21 -0.226 -0.249 

lnW -0.072*** 0.858 -0.51 -0.348 

 

-0.023 -0.755 -0.812 -0.895 

TECHCHt-1 0.006* -0.333* 0.196 0.137 

 

-0.006 -0.193 -0.207 -0.229 

lnVa 0.355*** -0.266 -1.39 1.657* 

 

-0.024 -0.802 -0.863 -0.951 

lnVat-1 0.074*** 0.821 -0.186 -0.635 

 

-0.024 -0.794 -0.853 -0.941 

2014.year -0.063 4.335 -12.442*** 8.108* 

 

-0.115 -3.767 -4.051 -4.466 

2015.year -0.009 1.423 -9.625*** 8.202*** 

 

-0.051 -1.674 -1.8 -1.985 

2016.year -0.03 -0.87 -16.051*** 16.922*** 

 

-0.116 -3.813 -4.101 -4.521 

2017.year 0.07 -6.034* -10.009*** 16.043*** 

 

-0.095 -3.118 -3.353 -3.697 

2018.year 0.082 -5.448 -16.176*** 21.624*** 

 

-0.136 -4.449 -4.784 -5.275 

Constant 3.935*** 44.080** 53.420*** 2.5 

 

-0.535 -17.576 -18.9 -20.837 

R-squared 0.464 0.041 0.168 0.174 

Number of indcode_2 84 84 84 84 

Standard errors in parentheses   

 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 Nguồn: Tính toán của tác giả 

 

Bên cạnh đó mô hình với biến kiểm soát về 

tiền lư ng cho thấy khi tiền lư ng (chi phí lao 

động trong doanh nghiệp) tăng lên thì nhu cầu 

lao động giảm, điều này phù hợp với lý thuyết 

kinh tế về cầu lao động. 

4. Một số kết luận và gợi ý chính sách 

4.1. Kết luận 

Tiến bộ công nghệ được coi là động lực phát 

triển kinh tế quan trọng trong lịch sử hiện đại 

của nhân loại. Tuy nhiên, sự đổi mới về công 

nghệ luôn khiến cho người lao động cảm thấy 

lo lắng. Làn sóng tiến bộ công nghệ dựa trên 

thông tin và truyền thông (CNTT-TT) hiện nay 

cũng không là ngoại lệ trong vấn đề này, nghiên 

cứu cho thấy cuộc cách mạng công nghệ đang 

diễn ra mang lại những thay đổi c  bản trong 

nhu cầu về lao động. Thay đổi công nghệ hiện 

nay không ảnh hưởng đến tổng cầu lao động, 

tuy nhiên trong dài hạn sẽ theo xu hướng quan 

hệ bổ sung với nhóm lao động có kỹ năng.  
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Kể từ khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế giao 

thư ng với nước ngoài cũng như đón nhận 

những công nghệ mới, các doanh nghiệp của 

Việt Nam đã đầu tư đáng kể vào việc nâng cấp 

công nghệ. Trước bối cảnh trên, nghiên cứu này 

đo lường tác động của công nghệ đối với nhu 

cầu lao động trong các ngành của Việt Nam. 

Kết quả cho thấy rằng công nghệ thực sự đã làm 

giảm c  cấu lao động bậc thấp và bậc trung, 

tăng dần nhu cầu lao động bậc cao. Tuy nhiên, 

thay đổi công nghệ không làm giảm tổng số 

lượng việc làm trong nền kinh tế do hiệu quả 

mở rộng về đầu ra của công nghệ diễn ra khá 

mạnh.  

4.2. Gợi ý chính sách 

Mặc dù khả năng lao động bị mất việc trên 

qui mô lớn được nhận định là chưa thể diễn ra 

trong vòng 5-10 năm nữa, thậm chí nhu cầu lao 

động sẽ tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên nguy c  lao 

động không có kỹ năng và trình độ thấp sẽ bị 

thất nghiệp là hoàn toàn có thể xảy ra. Để giảm 

thiểu những rủi ro cho người lao động trong xu 

hướng thay đổi công nghệ, thì các bên liên quan 

cần phải thực hiện một số giải pháp như sau: 

Nhóm giải pháp về xây dựng thể chế, chính 

sách nhằm tận dụng c  hội việc làm cho lao 

động.  

Xây dựng c  chế ưu đãi đối với các doanh 

nghiệp đi đầu trong việc áp dụng tự động hóa, 

đầu tư cho công nghệ và c  sở hạ tầng kỹ thuật 

số. Xem xét, hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật nhằm 

khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ mạnh 

dạn đầu tư, tiếp cận công nghệ tiên tiến vì các 

doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng trong 

tạo việc làm, tăng thu nhập của xã hội. Đây 

chính là hướng tiếp cận chủ động, đón đầu tận 

dụng c  hội mà cuộc CMCN 4.0 mang lại, từ đó 

có thể tạo ra nhiều việc làm đảm bảo năng suất 

và thu nhập. 

   quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

liên quan phối hợp với các doanh nghiệp lớn và 

tổ chức hiệp hội xây dựng chiến lược, quy 

hoạch tổng thể nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu 

của các ngành. Đặc biệt, cần có chính sách hỗ 

trợ trong quá trình đầu tư công nghệ, bằng cách: 

Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, giảm thuế đối 

với những doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới 

trong sản xuất. Tiếp tục cải cách thủ tục hành 

chính, giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh 

để tích lũy nguồn lực đầu tư công nghệ mới 

theo xu hướng của CMCN 4.0. Thực hiện 

Chính phủ kiến tạo, xây dựng môi trường kinh 

doanh thông thoáng, để các doanh nghiệp phát 

huy hiệu quả năng lực sản xuất hiện có và thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo. 

Xây dựng các chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ 

năng cho lao động có đủ năng lực đảm nhận các 

công việc đáp ứng những yêu cầu khi doanh 

nghiệp áp dụng công nghệ mới: công nghệ 

thông tin, an ninh mạng và những công nghệ 

đột phá như trí tuệ nhân tạo, robot, internet kết 

nối mọi thứ, công nghệ in 3D… an hành và 

thực hiện có hiệu quả các chính sách, chư ng 

trình hỗ trợ nhóm lao động có nguy c  bị thất 

nghiệp cao như nhóm lao động trung niên. 

Nhóm giải pháp về tổ chức vị trí việc làm và 

phát triển kỹ năng cho người lao động 

Các doanh nghiệp căn cứ vào chiến lược đầu 

tư và phát triển của mình tham vấn với tổ chức 

đại diện cho người lao động để xây dựng một 

kế hoạch toàn diện về sử dụng và phát triển 

nguồn lao động, xác định các vị trí việc 

làm/tuyển dụng trong tư ng lại để định hướng 

các yêu cầu về trình độ và kỹ năng theo yêu cầu 

cho người lao động, giúp họ thích nghi với đòi 

hỏi của công nghệ mới. 

Doanh nghiệp chủ động đánh giá tiềm năng, 

mức độ tự động hóa theo từng công đoạn sản 

xuất và khả năng kết hợp tư ng tác giữa người 

lao động với các thiết bị tự động hóa (rôbốt) từ 

đó hoàn thiện cách thức tổ chức lao động. Đánh 

giá chính xác nhu cầu lao động, phân loại lao 

động cần chuyển đổi, đào tạo, thực hiện các 

biện pháp hỗ trợ lao động chuẩn bị chuyển đổi 

sang các vị trí làm việc mới, giúp người lao 

động gắn bó với doanh nghiệp. Ưu tiên duy trì 

việc làm cho lao động đã gắn bó lâu dài với 

doanh nghiệp đồng thời tạo c  hội cho lao động 

trẻ tiếp cận công nghệ mới của doanh nghiệp.  

Doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư nhiều h n 

vào hoạt động đào tạo kỹ năng liên quan đến 

các công nghệ mới, đặc thù của doanh nghiệp. 

Chủ động chia sẻ thông tin về nhu cầu lao động 

và kỹ năng mới với các c  sở đào tạo và phối 

hợp trong các hoạt động đào tạo nâng cao năng 

lực cho lao động đang làm việc, đặt hàng để các 

c  sở đào tạo đúng với nhu cầu của doanh 

nghiệp. Thực hiện đào tạo lại, đào tạo bổ sung 
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cho lực lượng lao động có trình độ thấp, ưu tiên 

các kiến thức và kỹ năng liên quan tới ứng dụng 

công nghệ thông tin, tự động hóa, kỹ năng quản 

lý và phân tích thông tin 

Các doanh nghiệp cần quan tâm và “xử lý” 

tốt mối quan hệ giữa đổi mới công nghệ 4.0 với 

việc bảo đảm việc làm một cách tối đa cho 

những lao động có đủ khả năng và nguyện vọng 

gắn bó với các doanh nghiệp.  

Một số khuyến nghị đối với người lao động 

Với người lao động cần chủ động nắm bắt c  

hội của cuộc  N N 4.0, thay đổi cách thức tư 

duy thụ động tìm việc qua thị trường lao động 

truyền thống sang tư duy “khởi sự” từ chính 

mình, biết cách chuẩn bị các kỹ năng và kiến 

thức mới, đặc biệt tự học hỏi phư ng thức làm 

việc trong thời đại kỹ thuật số.  

Người lao động cần đánh giá đúng về trình 

độ và năng lực của bản thân để định hướng 

phấn đấu và tự nâng cao trình độ, kỹ năng, chủ 

động để tránh r i vào vòng luẩn quẩn trình độ 

thấp - lao động phổ thông - không được đào tạo 

- công việc giản đ n - thu nhập thấp - dễ bị mất 

việc do đổi mới công nghệ 4.0. 

Người lao động cần thích nghi bằng cách chủ 

động học tập, rèn luyện, đi trước đón đầu các kỹ 

năng cần thiết cho một nền kinh tế thông minh 

và công nghiệp hóa. Mỗi người lao động phải 

nỗ lực vượt qua chính mình, tự học tập, tự trang 

bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng, củng cố 

khả năng thích nghi, tư duy sáng tạo để đối phó 

với các thách thức và yêu cầu công việc thay 

đổi liên tục, giảm thiểu nguy c  bị đào thải.
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KINH TẾ CHIA SẺ TRONG HOẠT ĐỘNG LÁI XE CÔNG NGHỆ TẠI 

VIỆT NAM: MỘT SỐ PHÂN TÍCH VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
 

                                                         PHẠM HUY TÚ*  
 

 

ghiên cứu này t ng hợp một s  khái niệm, đặc điểm, v  tác động của kinh tế chia sẻ nói 

chung. Bên cạnh đó, nghiên cứu tập trung phân tích các lý luận về m i quan hệ giữa các 

bên trong mô hình kinh tế chia sẻ, đặc biệt là m i quan hệ giữa lái xe công nghệ và bên cung 

c p nền tảng vận h nh; đồng thời, tác giả cũng r  soát v  t ng hợp các quy định tại Việt Nam 

để quản lý loại hình kinh doanh này. T  đó, tác giả đề xu t việc th c đ y nghiên cứu lý luận để 

xác định m i quan hệ giữa hai bên nh m đảm bảo quyền lợi mỗi bên và sự bình đẳng trong 

kinh doanh. 

Từ khóa: kinh tế chia sẻ, quan hệ lao động, lái xe công nghệ, cung c p nền tảng. 
 

 

1. Một số vấn đề lý luận chung 

1.1. Khái niệm và phân loại kinh tế chia sẻ 

Thuật ngữ kinh tế chia sẻ được giới thiệu 

năm 2008 với tiêu dùng hợp tác thông qua việc 

chia sẻ, trao đổi, và thuê các nguồn lực nhưng 

không sở hữu hàng hóa đó ( roca, 2010). Kinh 

tế chia sẻ còn liên quan tới một số thuật ngữ 

như kinh tế cộng tác (collaborative economy), 

kinh tế theo cầu (on-demand economy), kinh tế 

nền tảng (platform economy). Về bản chất kinh 

tế chia sẻ (sharing economy) là một tập hợp con 

của kinh tế số (digital economy) và kinh tế nền 

tảng (platform economy) (Görög, 2018). 

 
Hình 1. Kinh tế chia sẻ với các hình thái kinh 

tế khác  
Nguồn:   r g, 2018, p.185 

 

 

 

Theo từ điển Cambrigde
6
,  từ “share” có 

nghĩa là một phần của thứ gì đó được chia, 

được phân phát giữa một số người. Trong khi 

đó, từ “sharing” có nghĩa là có điểm chung, sử 

dụng hoặc hưởng thụ một cái gì đó cùng với 

người khác, hoặc là một sự phân phối, phân bổ 

dựa vào điểm chung. Về khái niệm kinh tế chia 

sẻ
7
:  một hệ thống kinh tế dựa trên việc mọi 

người chia sẻ quyền sở hữu, tài sản và dịch vụ, 

miễn phí hoặc thanh toán, thường sử dụng 

internet để tổ chức. 

Thuật ngữ “nền kinh tế chia sẻ” đã được đề 

xuất trong 40 năm, khái niệm và nguyên mẫu 

của nó được Marcus  elson và Joe L. Spaeth đề 

xuất vào năm 1978. Hình thức ban đầu của kinh 

tế chia sẻ chủ yếu là chia sẻ tài nguyên hoặc 

tiêu dùng chung giữa các thành viên trong gia 

đình hoặc bạn bè, vì vậy kinh tế chia sẻ còn 

được gọi là Tiêu dùng hợp tác ( ollaborative 

 onsumption). Sau đó, nó phát triển thành chia 

sẻ tài nguyên phi lợi nhuận, chẳng hạn như lưu 

trữ tại nhà và tái chế các vật liệu đã qua sử 

dụng. Tuy nhiên, do hạn chế bởi công nghệ 

mạng và công nghệ truyền thông lúc bấy giờ, 

nền kinh tế chia sẻ vẫn chưa phát triển thành 

một mô hình kinh tế được đông đảo công chúng 

chấp nhận. Qua thời gian, khái niệm kinh tế 

chia sẻ bắt đầu được sử dụng thịnh hành vào 

những năm đầu của thế kỷ 21. Nó được dẫn dắt 

bởi sự phát triển của khoa học công nghệ. Sự 

phổ biến của kinh tế chia sẻ được cho là nguyên 

nhân của việc chuyển hóa trong các hình thái 

                                                                 
6 https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/share 
7 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sharing-

economy 

n 

* Ths., Nghiên cứu viên, Phòng NC Tiền lư ng và Quan hệ 

lao động, Viện Khoa học Lao động và Xã hội 
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kinh tế. Kinh tế chia sẻ dựa vào việc con người 

sẵn lòng giúp đỡ người khác và chia sẻ thời 

gian và hàng hóa mà có thể hoàn lại bằng vật 

chất hoặc phi vật chất (Dudek & Sałek, 2016). 

 Phân loại kinh tế chia sẻ theo các hình thức 

(Chen, 2019): 

Nền kinh tế chia sẻ vốn con người (Human 

capital sharing economy): trường hợp này có 

nghĩa là nhà cung cấp, với tư cách là chủ sở hữu 

vốn con người, chỉ cung cấp quyền sử dụng vốn 

con người cho các doanh nghiệp nền tảng kinh 

tế chia sẻ, và không cung cấp vốn vật chất cho 

các doanh nghiệp nền tảng. Vốn vật chất thì 

được cung cấp bởi doanh nghiệp sở hữu nền 

tảng chia sẻ. Ví dụ, tài xế lái xe công nghệ chỉ 

cần đóng góp sức lực để điều khiển xe, còn các 

phư ng tiện được sử dụng để cung cấp dịch vụ 

cho khách hàng thuộc về bên cung cấp nền 

tảng. Nội dung công việc của lái xe tư ng đối 

cố định, lái xe không quyết định được có cung 

cấp dịch vụ cho một người tiêu dùng hay không 

và không quyết định được có cung cấp dịch vụ 

cho một đối tượng người tiêu dùng nào đó hay 

không. Tất cả các nhiệm vụ và đ n đặt hàng 

được xác định bởi nền tảng chia sẻ, tài xế chỉ 

cần hoàn thành nhiệm vụ công việc đúng thời 

hạn và đảm bảo số lượng. 

Nền kinh tế chia sẻ vốn vật chất (Material 

capital sharing economy): có nghĩa là nhà cung 

cấp có một lượng vốn vật chất nhàn rỗi nhất 

định và đăng chúng lên các trang web hoặc ứng 

dụng của các công ty nền tảng kinh tế chia sẻ. 

Thông qua việc thu thập, sắp xếp và phân loại 

thông tin về vốn nhàn rỗi và thông qua công 

nghệ dữ liệu lớn và điện toán đám mây, các 

doanh nghiệp nền tảng có thể khớp chính xác 

vốn nhàn rỗi với người có nhu cầu tư ng ứng 

và cuối cùng hoàn thành giao dịch bằng phư ng 

thức thanh toán của bên thứ ba, v.v. Trong quá 

trình này, nhà cung cấp chỉ có trách nhiệm cung 

cấp vốn vật chất nhàn rỗi mà không cung cấp 

vốn nhân lực. Nền kinh tế chia sẻ của mô hình 

này thực sự nhận ra rằng “sử dụng nguyên liệu 

tốt nhất”, bên cầu có thể đáp ứng nhu cầu với 

chi phí thấp h n và bên cung có thể hưởng lợi 

từ việc tái sử dụng các nguồn lực, có thể thúc 

đẩy sự phát triển bền vững của xã hội và của 

nên kinh tế nói chung. Ví dụ thực tiễn về hình 

thức này đó là cho thuê nhà, thuê phòng trên 

Airbnb. 

Nền kinh tế chia sẻ vốn nhân lực và vật chất 

(Both human and material capital sharing 

economy): trường hợp này có nghĩa là bên cung 

không chỉ có vốn vật chất nhàn rỗi mà còn cung 

cấp vốn con người kèm theo.  ác nhà cung cấp 

cung cấp thông tin vốn vật chất và thông tin cá 

nhân cho các doanh nghiệp nền tảng kinh tế 

chia sẻ tư ng ứng và trở thành thành viên của 

nền tảng thông qua một c  chế lọc nhất định. 

 ác doanh nghiệp nền tảng sắp xếp và phân loại 

thông tin, và dựa trên công nghệ dịch vụ định 

vị, đối sánh bên cung một cách chính xác và 

hiệu quả với bên có nhu cầu sử dụng.  ác dịch 

vụ này cũng có thể tính đến lái xe công nghệ, 

khi họ sử dụng xe cá nhân và sử dụng các nền 

tảng để kinh doanh. 

Với công nghệ Internet kết nối trực tuyến và 

ngoại tuyến hiệu quả, nền kinh tế chia sẻ đã trở 

thành một phư ng thức tiết kiệm tài nguyên 

hữu hiệu, và mô hình kinh tế chia sẻ dần chuyển 

từ mô hình phi lợi nhuận ban đầu sang mô hình 

tạo ra lợi nhuận được ủng hộ bởi các nền tảng 

internet, chẳng hạn như nền tảng cho thuê ngắn 

hạn ban đầu  irbnb và nền tảng cho thuê xe 

Uber (Chen, 2019). 

1.2. Một số lý luận về việc xác định quan hệ 

lao động trong kinh tế chia sẻ 

Theo tác giả  hen, để nhận diện mối quan hệ 

lao động thì cần dựa vào sự phụ thuộc 

(subordination) giữa các bên trong mối quan hệ 

của họ ( hen, 2019) 

Sự phụ thuộc về con người (Personality 

subordination) có nghĩa là đ n vị sử dụng lao 

động có quyền kiểm soát cá nhân đối với người 

lao động, và người lao động phải chịu các hạn 

chế về thời gian làm việc, địa điểm làm việc và 

cường độ làm việc của đ n vị sử dụng.  

Sự phụ thuộc ( conomy subordination) là 

công việc do người lao động thực hiện thuộc 

nội dung hoạt động của đ n vị sử dụng lao 

động, hoạt động kinh tế của người lao động gắn 

liền với hoạt động kinh tế của đ n vị sử dụng 

lao động. 

Sự phụ thuộc (subordination), được hiểu một 

cách rộng rãi là biểu hiện của quyền kiểm soát 

và chỉ đạo đối với người lao động, đồng thời là 



21 | KHOA HỌC LAO ĐỘNG    XÃ HỘI, số 67 - Quý 2/2021  

một đặc điểm thiết yếu và là một chỉ số để kiểm 

tra sự tồn tại của hợp đồng lao động 

(Countouris, 2019). 

Từ c  sở pháp lý xét theo tính chất lệ thuộc 

như trên: Để xác định dựa trên pháp luật, trước 

hết phải đánh giá xem người lao động có ký 

hợp đồng lao động với đ n vị sử dụng lao động 

hay không. Nếu hai bên đã ký kết hợp đồng lao 

động thì quan hệ lao động tồn tại. Nếu không ký 

hợp đồng lao động thì phải phân xử dựa trên sự 

phụ thuộc. Thông báo về các vấn đề liên quan 

đến việc thiết lập quan hệ lao động của Trung 

Quốc ( ộ Lao động và  n sinh xã hội  ộng 

hòa Nhân dân Trung Hoa ban hành số 12) quy 

định rằng nếu đ n vị sử dụng lao động tuyển 

dụng lao động mà không ký hợp đồng lao động 

bằng văn bản, nhưng đồng thời thoả mãn các 

trường hợp sau đây thì quan hệ lao động được 

xác lập ( hen, 2019): 

Đ n vị sử dụng lao động và người lao động 

đáp ứng các quy định của pháp luật về trình độ 

của đối tượng;  

Nội quy, quy chế lao động do đ n vị sử dụng 

lao động xây dựng phù hợp với pháp luật được 

áp dụng đối với người lao động. Người lao 

động chịu sự quản lý của  an quản lý lao động 

của đ n vị sử dụng lao động và làm việc có 

nhận được khoản trả công do đ n vị sử dụng lao 

động thu xếp; 

Sức lao động do người lao động cung cấp là 

một bộ phận cấu thành trong hoạt động kinh 

doanh của đ n vị sử dụng lao động. 

2. Phân tích thực tiễn về hoạt động lái xe 

công nghệ trong kinh tế chia sẻ tại Việt Nam, 

các quy định liên quan 

Ở Việt Nam, kinh tế chia sẻ có nhiều tác 

động tới kinh tế xã hội như tạo ra một số lượng 

công ăn việc làm lớn trong lĩnh vực vận tải, ăn 

uống, du lịch. Đồng thời, kinh tế chia sẻ tạo c  

hội cho các lao động trẻ có hiểu biết về công 

nghệ; bên cạnh đó, kinh tế chia sẻ tạo điều kiện 

giảm bất bình đẳng về giới giúp phụ nữ tăng c  

hội tham gia vào thị trường lao động.  ùng với 

đó, với sự áp dụng của các ứng dụng khoa học 

công nghệ, làm cho các hoạt động kinh tế trở 

nên tối ưu và làm tăng năng suất lao động; thời 

gian và địa điểm làm việc của người lao động 

trở nên linh hoạt. Song bên cạnh đó, kinh tế 

chia sẻ cũng có các tác động không mong muốn 

tới thị trường lao động như người lao động có 

kỹ năng thấp dễ bị tổn thư ng, người cao tuổi 

khó thích ứng, việc xác định mối quan hệ giữa 

bên cung cấp nền tảng công nghệ và người lao 

động còn có nhiều vướng mắc ( ộ Kế hoạch 

Đầu tư, 2020). Mô hình kinh tế chia sẻ tạo ra 

nhiều c  hội việc làm trong khu vực phi chính 

thức. Mối quan hệ giữa đối tác trong kinh tế 

chia sẻ thiếu hoặc hầu như không có các quy 

định điều chỉnh, đặc biệt là trong các vấn đề 

liên quan đến quan hệ lao động. Việc làm sáng 

tỏ quan hệ lao động là điều quan trọng, liên 

quan đến quyền lợi và trách nhiệm giữa hai bên. 

Thiếu các quy định cụ thể để xác lập quan hệ 

lao động khiến vị trí của người lao động trong 

kinh tế chia sẻ dễ bị tổn thư ng và dễ bị lợi 

dụng (Kurniawan, 2020) 

Tại Việt Nam, các hoạt động liên quan tới 

kinh tế chia sẻ nổi bật nhất là các hình thức lái 

xe công nghệ vốn có nhiều lao động tham gia. 

Một bên là công ty cung cấp các nền tảng cho 

tài xế và khách hàng có thể gặp nhau, một bên 

là tài xế; các đ n vị cung cấp nền tảng luôn coi 

người lái xe là “đối tác” để phân chia lợi nhuận 

kinh doanh. Tuy nhiên các lái xe khi tham gia 

với các công ty cung cấp nền tảng nói trên thì 

phải chịu sự quản lý kỷ luật lao động, đồng 

phục, các quy định về an toàn, và chịu sự đánh 

giá từ khách hàng.  ác đặc tính trên cũng thể 

hiện mối quan hệ trên mang tính chất của mối 

quan hệ lao động.  ên cạnh đó, mối quan hệ 

“đối tác” giữa hai bên không được thể hiện rõ 

khi các mức chiết khấu do bên cung cấp nền 

tảng quy định, người lái xe không có hoặc thiếu 

các công cụ để đàm phán mức chiết khấu này. 

Hoặc là người lái xe chấp nhận mức chiết khấu 

hoặc là sẽ không tham gia trở thành tài xế của 

các bên cung cấp nền tảng. Do đó, quan hệ giữa 

hai bên thiếu đi sự bình đẳng, khó được coi là 

quan hệ “đối tác” như đã nêu ở trên. 

Về các quy định của pháp luật hiện nay, 

Nghị định số 10 2020 NĐ- P quy định về kinh 

doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô và việc cấp, thu hồi Giấy phép kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu, biển hiệu; quy 

định về công bố bến xe. Theo Nghị định số 

10/2020/NĐ- P, đ n vị kinh doanh vận tải bao 

gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô. 
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Trong đó, kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là 

việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn 

chính của hoạt động vận tải để vận chuyển hành 

khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích 

sinh lợi.  ác công đoạn chính của hoạt động 

vận tải bao gồm: (1)Trực tiếp điều hành phư ng 

tiện; (ii) Lái xe; (iii) Hoặc quyết định giá cước 

vận tải. 

Theo khoản 3, điều 34 của Nghị định số 

10 2020 NĐ- P thì đ n vị kinh doanh vận tải 

có trách nhiệm ký hợp đồng lao động, đóng các 

loại bảo hiểm, tổ chức khám sức khỏe định kỳ 

và thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao 

động (bao gồm cả lái xe, nhân viên phục trên 

xe) theo quy định của pháp luật về lao động. 

Thông tư số12 2020 TT- GTVT quy định 

“Giao nhiệm vụ cho lái xe điều khiển phư ng 

tiện để thực hiện vận chuyển thông qua phần 

mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải là việc tổ 

chức hoặc cá nhân sử dụng phần mềm ứng dụng 

hỗ trợ kết nối vận tải để tiếp nhận yêu cầu vận 

chuyển của khách hàng, lựa chọn phư ng tiện, 

lái xe phù hợp, chuyển thông tin về yêu cầu vận 

chuyển cho người lái xe điều khiển phư ng tiện 

thực hiện nhiệm vụ vận chuyển”. 

Từ các quy định của Nghị định số 10 và 

Thông tư số 12, chúng ta thấy được định nghĩa 

rõ ràng về kinh doanh vận tải. Nếu đ n vị sử 

dụng phần mềm điều hành lái xe, quyết định giá 

cước vận tải thì là doanh nghiệp kinh doanh vận 

tải. 

Tại Việt Nam, kể từ ngày 1-1-2021,  ộ luật 

Lao động 2019 có hiệu lực. Hai tiêu chí để xác 

định quan hệ lao động giữa hai bên: (i) điều 

kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên 

trong giao dịch; và (ii) có trả lư ng nhưng phải 

trực tiếp từ người sử dụng lao động sang người 

lao động (Duy, 2020).  ộ luật Lao động 2019 

đã quy định nhận diện lại một cách rất rõ ràng, 

dù hợp đồng giữa người lao động và người sử 

dụng lao động có tên gọi khác nhau như hợp 

đồng hợp tác nhưng có các dấu hiệu như thỏa 

thuận trả công, trả lư ng, chịu sự quản lý điều 

hành một bên thì vẫn được xác định là hợp 

đồng lao động. 

Điều 13  ộ luật Lao động 2019 quy định: 

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người 

lao động và người sử dụng lao động về việc làm 

có trả công, tiền lư ng, điều kiện lao động, 

quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ 

lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng 

tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc 

làm có trả công, tiền lư ng và sự quản lý, điều 

hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp 

đồng lao động. Theo điều 90  ộ luật lao động 

2019 về tiền lư ng thì “Tiền lư ng là số tiền mà 

người sử dụng lao động trả cho người lao động 

theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao 

gồm mức lư ng theo công việc hoặc chức danh, 

phụ cấp lư ng và các khoản bổ sung khác”. Thù 

lao lao động mà người lái xe nhận được phụ 

thuộc vào việc bên cung cấp nền tảng sẽ định 

giá cước phí như thế nào, và xác định luôn cả 

mức khấu trừ của người lái xe. Như vậy, thu 

nhập của người lái xe được hiểu là phụ thuộc 

vào bên cung cấp nền tảng. Do đó khoản người 

lái xe nhận được có thể coi là một dạng của tiền 

lư ng, tiền công. Thù lao lao động này thể hiện 

một dạng tiền lư ng theo sản phẩm. Điều 94  ộ 

luật Lao động 2019 về nguyên tắc trả lư ng quy 

định người sử dụng lao động phải trả lư ng trực 

tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. 

Trường hợp người lao động không thể nhận 

lư ng trực tiếp thì người sử dụng lao động có 

thể trả lư ng cho người được người lao động ủy 

quyền hợp pháp. 

Tỷ lệ chiết khấu mà tài xế nhận được sau 

mỗi cuốc xe từ việc thực hiện nghĩa vụ theo 

cam kết với bên cung cấp nền tảng cũng là một 

số tiền, ứng với một tỷ lệ phần trăm nhất định 

theo thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác kinh 

doanh, có mang bản chất là tiền lư ng theo 

khoản 1, điều 90  ộ Luật Lao động năm 2019. 

 ái khác tồn tại ở đây là số tiền thù lao mà tài 

xế nhận được là không trực tiếp từ bên cung cấp 

nền tảng mà từ khách hàng.  ộ Luật Lao động 

năm 2019 chỉ xét đến bản chất của quan hệ lao 

động, không còn xét đến tên gọi của loại hợp 

đồng, do đó có thể quan hệ giữa bên cung cấp 

nền tảng và tài xế được xem là quan hệ lao 

động theo quy định tại điều 13 của  ộ Luật Lao 

động năm 2019 (Duy, 2020). 

Như vậy, từ các lý luận về quan hệ giữa hai 

bên tài xế công nghệ phụ thuộc vào bên cung 

cấp nền tảng về mặt con người (Personality 

subordination) khi tài xe phải chấp hành các 

quy định về kỷ luật lao động; đồng thời phụ 

thuộc về mặt kinh tế ( conomy subordination) 
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khi thu nhập của tài xế phụ thuộc vào quy định 

mức giá và chiết khấu do bên cung cấp nền tảng 

quy định. Đồng thời, sự phụ thuộc 

(subordination) là yếu tố để xác định quan hệ 

lao động giữa hai bên ( ountouris, 2019). Do 

đó, mối quan hệ giữa bên cung cấp nền tảng và 

tài xế lái xe công nghệ có đặc tính là mối quan 

hệ lao động.  

3. Khuyến nghị 

Từ thực tế trên, các bộ ngành liên quan cần  

nghiên cứu lý luận và thực tiễn về mối quan hệ 

giữa các bên trong mô hình kinh tế chia sẻ, đặc 

biệt là các lĩnh vực thâm dụng lao động như lái 

xe công nghệ, giao hàng để có các căn cứ xây 

dựng pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi của 

người lao động cũng như bên cung cấp nền 

tảng, đồng thời đảm bảo môi trường kinh doanh 

bình đẳng với mô hình kinh doanh truyền 

thống. Từ đó, đảm bảo quyền về lao động, 

quyền về an sinh xã hội của tài xế tham gia lái 

xe công nghệ. 
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PHƯ NG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ THỊ TRƯỜNG CHO VIỆC  

SA THẢI NHÂN CÔNG 
 

               BÙI THÁI QUYÊN*  

 

 ôi dư l  “một trong những lý do hợp lý có thể dẫn đến việc sa thải”8. Khi sa thải nhân 

công, người sử dụng lao động phải chi trả một khoản gọi là trợ c p sa thải nhân công. 

Khi sa thải người lao động, doanh nghiệp phải tính các khoản chi ph  (đóng góp heo luật Lao 

động bao gồm bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm th t nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), 

bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (    NLĐ – BNN) và chi trả trợ c p theo luật 

lao động cho thời gian làm việc tại doanh nghiệp). Tuy nhiên, chi phí mà doanh nghiệp nhiều 

 hi  hông t nh đến bao gồm các chi phí tuyển dụng, chi ph  đ o tạo và phát triển người lao 

động, chi ph  để duy trì người lao động (bao gồm các chi ph  để khuyến  h ch, động viên, giải 

quyết các v n đề an sinh xã hội – giải quyết tranh ch p, cải thiện môi trường làm việc, y tế, 

bảo hiểm xã hội, v.v.) hay còn gọi là các chi phí cho các khoản phúc lợi b  sung. Bài viết t ng 

quan lại các khoản chi ph  m  người sử dụng lao động phải chi trả cho người lao động, t  đó 

xác định các khoản chi phí khi sa thải một nhân công. 

Từ khóa: chi phí, chi phí sa thải nhân công, sa thải nhân công 

 

Giới thiệu 

Chi phí sa thải nhân công (redundancy cost) 

là một trong các chỉ số quan trọng trong nhóm 

chỉ số môi trường pháp lý (trụ cột 1 về Thể 

chế) trong các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 

(Global Innovation index). Đây là khoản chi 

phí mà doanh nghiệp phải chi trả khi sa thải 

một nhân viên. Đối với một quốc gia, chi phí 

sa thải nhân công cao đồng nghĩa với sự không 

thuận lợi của môi trường pháp lý.  

Trên thực tế, ngoài những chi phí sa thải 

nhân công theo các quy định của pháp luật mà 

doanh nghiệp phải chi trả tại thời điểm sa thải 

người lao động, doanh nghiệp còn phải chi trả 

nhiều khoản chi phí khác. Những chi phí này 

cũng cần được tính vào chi phí sa thải nhân 

công. Các chi phí này bao gồm: chi phí tuyển 

dụng, chi phí đào tạo làm quen công việc mới 

(on-boarding fees), chi phí phúc lợi khác như 

thuê nhà cho công nhân, chi phí đồng phục, chi 

phí nghỉ mát, chi phí đóng bảo hiểm các loại 

( HXH,  HYT,  HTN,  H TNLĐ – BNN), 

v.v… 

1. Chi phí sa thải nhân công trực tiếp 

theo Luật lao động (2012) 

Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (World 

Intellectual Property Organization – WIPO) đã 

đưa ra một công thức chung tính toán chi phí  

sa thải nhân công theo quy định của pháp luật 

lao động ở từng nước trên Thế giới. Từ kết quả 

tính toán được so sánh với nhau để thấy sự 

thuận lợi về môi trường pháp lý ở từng nước 

trên Thế giới.  

Theo Bộ Luật Lao động năm 2012, “ hi phí 

sa thải nhân công” là tổng trợ cấp mất việc cho 

1 người lao động.  hi phí này được tính toán 

theo các quy định tại Điều 38 (Quyền đ n 

phư ng chấm dứt hợp đồng lao động của 

người sử dụng lao động), Điều 47 (Trách 

nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm 

dứt hợp đồng lao động) và Điều 49 (Trợ cấp 

mất việc làm) của Bộ luật Lao động năm 2012. 

Trong đó: 

- Chi phí cho thời gian báo trước: Khi 

người sử dụng lao động đ n phư ng chấm dứt 

hợp đồng lao động theo đúng quy định tại Điều 

38 và Điều 47 sẽ không phải chi trả các khoản 

chi phí trợ cấp cho người lao động trong thời 

gian báo trước.  

- Chi phí trợ cấp mất việc: Mỗi năm làm 

việc của người lao động sẽ được chi trả 01 

tháng tiền lư ng, nhưng ít nhất phải bằng 02 

tháng tiền lư ng theo quy định tại Điều 49. 

Số tuần trong 1 tháng được tính là = 4+1/3 

tuần ~ 4,3 tuần (theo khái niệm của Ngân hàng 

Thế giới) 

 
                                                                 
8
 Pilbeam, S., & Corbridge, M. (2010). People resourcing and talent planning: HRM in practice. Prentice Hall, (page 565) 

D 

* TS., Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đối ngoại, Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

https://researchportal.port.ac.uk/portal/en/publications/people-resourcing-and-talent-planning-hrm-in-practice(a1089f50-0fc1-4665-b1f7-daa50e971950).html
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Bảng 1.  ách tính trợ cấp mất việc năm 2020 của Việt Nam theo WIPO 

Đơn vị tính: tuần lương 

Nội dung Hệ số  ông thức tính 

Trợ cấp cho thời gian thông báo nghỉ việc đối với lao động có hợp đồng 1 năm 0.0  

Trợ cấp cho thời gian thông báo nghỉ việc đối với lao động có hợp đồng 5 năm 0.0  

Trợ cấp cho thời gian thông báo nghỉ việc đối với lao động có hợp đồng 10 

năm 
0.0  

Trợ cấp cho thời gian thông báo nghỉ việc (tính bình quân cho lao động có HĐ 

1 năm, 5 năm và 10 năm)  
0.0  

Trợ cấp mất việc đối với lao động có hợp đồng 1 năm 8.7 (4 +1/3)*2 

Trợ cấp mất việc đối với lao động có hợp đồng 5 năm 21.7 (4 +1/3)*5 

Trợ cấp mất việc đối với lao động có hợp đồng 10 năm 43.3 (4 +1/3)*10 

Trợ cấp mất việc (tính bình quân cho lao động có HĐ 1 năm, 5 năm và 10 năm)  24.6 (8.7+21.7+43.3)/3 

Nguồn: http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/labor-market-regulation 

Có thể thấy “chi phí sa thải nhân công” 

chính là “trợ cấp mất việc” được quy định trong 

pháp luật về lao động của Việt Nam. 

Tuy nhiên, tại Khoản 2, Điều 49. Trợ cấp 

mất việc làm, Bộ luật Lao động 2012 quy định: 

“2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc 

làm là tổng thời gian người lao động đã làm 

việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi 

thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã 

hội và thời gian làm việc đã được người sử 

dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.” Đến 

năm 2019 là 10 năm Việt Nam thực hiện chính 

sách bảo hiểm thất nghiệp. 

Do vậy, chi phí cho việc sa thải lao động 

trong thời gian từ 2009 đến nay được tính bằng 

chi phí đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người 

lao động của doanh nghiệp. Chi phí này, doanh 

nghiệp phải đóng là 1% tiền lư ng tháng theo 

hợp đồng lao động. 

Do vậy, tổng chi phí sa thải nhân công theo 

 ộ luật Lao động 2019 được tính lại phải như 

sau: (xem  ảng 2)

Bảng 2.  ách tính tổng chi phí sa thải nhân công theo Bộ luật Lao động 2019 

Nội dung Hệ số  ông thức tính 

Trợ cấp cho thời gian thông báo nghỉ việc đối với lao 

động có hợp đồng 1 năm 
0.0  

Trợ cấp cho thời gian thông báo nghỉ việc đối với lao 

động có hợp đồng 5 năm 
0.0  

Trợ cấp cho thời gian thông báo nghỉ việc đối với lao 

động có hợp đồng 10 năm 
0.0  

Trợ cấp cho thời gian thông báo nghỉ việc (tính bình 

quân cho lao động có HĐ 1 năm, 5 năm và 10 năm)  
0.0  

DN đóng  HTN cho lao động có HĐLĐ 1 năm (1% 

lư ng trong 12 tháng) 
0.12 1%*12 tháng 

DN đóng  HTN cho lao động có HĐLĐ 5 năm 0.6 1% * 60 tháng 

DN đóng  HTN cho lao động có HĐLĐ 10 năm 1.2 1% * 120 tháng 

Trợ cấp mất việc đối với lao động có HĐLĐ 1 năm 1.8 Hưởng 60% mức lư ng BQ đóng  HTN 

của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. 

Đóng đủ từ 12 tháng đến 36 tháng = 3 

tháng lư ng. 

Mỗi năm tăng thêm 1 tháng lư ng nhưng 

không quá 12 tháng lư ng 

Trợ cấp mất việc đối với lao động có HĐLĐ 5 năm 3 

Trợ cấp mất việc đối với lao động có hợp đồng 10 

năm 
6 

 hi phí Trợ cấp mất việc (tính bình quân cho lao 

động có HĐ 1 năm, 5 năm và 10 năm)  
4.24 (0.12 + 0.6 + 1.2 + 1.8 + 3 + 6)/3 

Nguồn: Luật Lao động 2009 và Sổ tay hướng dẫn chỉ số đổi mới sáng tạo  

http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/labor-market-regulation
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Bên cạnh những chi phí do Luật lao động 

quy định, có nhiều khoản bị mất đi khi sa thải 

một nhân công, hay còn gọi là các chi phí gián 

tiếp.  

2. Các chi phí gián tiếp liên quan đến sa 

thải nhân công 

2.1. Chi phí tuyển dụng lao động mới 

- Chi phí cho mỗi hồ s  ứng viên 

Chỉ số này đo lường chi phí phải trả cho mỗi 

c  hội tuyển dụng (tức hồ s  ứng viên có được). 

Công thức tính bằng tổng chi phí (quảng cáo, 

tìm kiếm, đăng tin tuyển dụng…) chia cho số 

hồ s  ứng viên phù hợp và có chất lượng để sẵn 

sàng tuyển dụng. 

Hiện nay, các doanh nghiệp thường lựa chọn 

hình thức đăng tin tuyển dụng. Và rồi mỗi tin 

tuyển dụng được đăng trong 1, 2 tuần đến 1 

tháng mất đến vài triệu đồng. Kết quả là chỉ tìm 

được vài hồ s  ứng viên phù hợp, thậm chí là 

không có. Khi đó, giá phải trả cho mỗi hồ s  

ứng viên có tiềm năng là vài triệu.  

- Tỷ lệ tuyển dụng thành công trên số hồ s  

ứng viên 

Chỉ số này đo lường chất lượng của các hồ 

s  thu về, tính bằng tỷ lệ giữa số ứng viên tuyển 

dụng thành công trên tổng số hồ s  ứng viên 

doanh nghiệp nhân được ban đầu 

-  Thời gian tuyển dụng bình quân 

Chỉ số này đo lường lượng thời gian kéo dài 

để tuyển dụng thành công một nhân viên, được 

tính bằng số ngày tính từ lúc nhu cầu tuyển 

dụng được duyệt đến thời điểm doanh nghiệp 

tiếp nhận thành công nhân sự. 

Trên thực tế, thời gian tuyển dụng bình quân 

có thể là một yếu tố mang tính rang buộc về mặt 

trách nhiệm đối với các chuyên viên tuyển dụng 

hoặc cả bộ phận HR trong công tác tìm kiếm 

nhân sự phù hợp. Bên cạnh đó, chúng cũng là 

điều kiện c  sở để hoạch định cho các phòng 

ban trong việc chủ động thiết lập các kế hoạch 

và chiến lược về nguồn nhân lực. 

Trung bình, thời gian để tuyển dụng thành 

công một nhân sự ở cấp nhân viên r i vào 

khoảng 1 tháng, còn nhân sự cấp Leader hay 

Manager sẽ mất thời gian lâu h n. Mặc dù trước 

đó doanh nghiệp đã trả tiền triệu cho tin tuyển 

dụng, chuyên viên tuyển dụng cũng dành thời 

gian, nỗ lực miệt mài làm việc.     hội kinh 

doanh bị bỏ lỡ, kế hoạch nhân sự bị đổ bể là 

điều khó tránh khỏi. 

Tuy nhiên, ở một số tổ chức có thư ng hiệu 

tuyển dụng tốt, văn hoá doanh nghiệp mạnh thì 

thời gian tuyển dụng sẽ ngắn h n, khoảng 1-2 

tuần. 

Giảm thời gian tuyển dụng là một trong 

những ưu tiên hàng đầu của bộ phận nhân sự, 

nhất là các doanh nghiệp phải tuyển dụng nhân 

sự số lượng lớn và liên tục (thường gọi là tuyển 

Mass). Và để giảm thời gian tuyển dụng, doanh 

nghiệp trước hết cần tối ưu quy trình tuyển 

dụng. 

- Chi phí tuyển dụng bình quân nhân viên 

mới 

Chỉ số này đo lường chi phí bình quân phải 

trả cho việc tuyển dụng mỗi nhân viên mới. 

Công thức tính sẽ bằng ngân sách tuyển dụng 

(bao gồm cả tiền lư ng cho nhân viên nhân sự) 

chia cho số nhân viên mới vào làm việc trong 

cùng kỳ. Nhà quản trị nhân sự nắm rõ chỉ số 

này sẽ biết phân bổ ngân sách và tính toán chi 

tiết cho từng kênh tuyển dụng để đánh giá hiệu 

quả của từng kênh. 

Trên thực tế, doanh nghiệp sẽ tiêu tốn nhiều 

ngân sách h n nếu thời gian tuyển dụng lâu 

h n. Tất yếu, chúng sẽ dẫn đến một thực trạng 

rằng tổng chi phí tuyển dụng mỗi nhân viên, dù 

là ở cấp bậc c  bản cũng sẽ trở nên tốn kém và 

đắt đỏ vô cùng. 

Nhiều nhà tuyển dụng cũng có chia sẻ trên 

các diễn đàn rằng, chi phí bình quân mỗi nhân 

sự mới xấp xỉ 10 triệu đồng cho một nhân viên 

và gấp 3 lần cho một vị trí quản lý cấp trung. 

Và xu hướng hiện nay, để tiết kiệm chi phí, 

nhiều nhà tuyển dụng đã đành phải vận dụng 

hết tất cả các kênh tuyển dụng (từ online đến 

offline và qua các mối quan hệ) Việc này mất 

rất nhiều thời gian mà cũng không khả quan 

h n. 

- Chi phí tuyển dụng bình quân nhân viên 

(cũ, mới) 

Chỉ số này đo lường chi phí bình quân trên 

mỗi nhân viên (cũ, mới) trong toàn công ty. 

Được tính bằng ngân sách tuyển dụng (bao gồm 

cả tiền lư ng cho nhân viên nhân sự) chia cho 

tổng số nhân viên toàn công ty. Chỉ số này sẽ 

giúp nhà quản trị phân bổ ngân sách và tính 
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toán chi tiết cho chi nhánh, đ n vị và/hoặc 

nhóm công việc. 

2.2. Chi phí nhập môn cho nhân viên mới 

(Pre-onboarding) 

Chi phí nhập môn cho nhân viên mới (Pre-

onboarding) là cách giúp đội ngũ nhân sự “chân 

ướt chân ráo” này hòa nhập nhanh chóng với 

doanh nghiệp, đồng thời xây dựng mối quan hệ 

gắn kết giữa cả hai để níu giữ sự phục vụ của 

người lao động lâu h n. Đây là quá trình giúp 

nhân viên hòa nhập với vị trí và công việc mới, 

trên cả phư ng diện chuyên môn và văn hóa 

doanh nghiệp. Trong quá trình này, nhân viên 

mới sẽ được học kiến thức, kỹ năng và hành vi 

cần thiết để phục vụ cho quá trình tác nghiệp 

sau này. Họ hòa nhập càng nhanh thì kết quả 

công việc càng tốt, dễ dàng đóng góp thành tựu 

cho doanh nghiệp h n. 

Quá trình pre-onboarding cũng có rất nhiều 

chi phí, bao gồm: 

- Chi phí cho thủ tục giấy tờ và thời gian 

hành chính 

 Onboarding đòi hỏi rất nhiều giấy tờ: đăng 

ký lợi ích, biểu mẫu kê khai thuế, hợp đồng thử 

việc, hợp đồng lao động, sổ tay nhân viên, thỏa 

thuận bảo mật,...  hi phí giấy mực cho quá 

trình này là chi phí hữu hình, nó thậm chí được 

coi là quá nhỏ để kê khai.  òn lại, chi phí thực 

tế hay chính là chi phí ẩn mà chúng ta cần tìm 

kiếm xuất phát từ thời gian hoàn tất giấy tờ và 

xử lý các thủ tục hành chính đến từ trước hết là 

bản thân nhân viên, tiếp theo sau là đến từ bộ 

phận tuyển dụng, hành chính - kế toán, tài 

chính,... - các n i chịu trách nhiệm liên quan 

đến giấy tờ thủ tục đó. 

Theo một tính toán đến từ Glassdoor, giả 

định một nhân sự phụ trách tuyển ụng kiếm 

được 25 đô la một giờ. Bạn thuê 50 nhân viên 

mới mỗi năm, mỗi nhân viên phải mất 10 giờ 

thời gian hành chính để xử lý tài liệu của họ. 

Điều đó làm tăng thêm tới 12.500 đô la mỗi 

năm - một con số không nhỏ đòi hỏi sự cân 

nhắc từ tất cả các công ty, không chỉ công ty 

lớn. 

-  iai đoạn thử việc có các chi phí sử dụng 

cơ sở vật chất và chi phí “năng suất của nhân 

viên mới. 

 

 

 Chi phí sử dụng c  sở vật chất 

Đối với một nhân viên mới, sẽ có một số vật 

dụng cần thiết mà công ty chuẩn bị cho họ để 

bắt đầu công việc: thẻ nhân viên, đồng phục, 

máy tính cá nhân,... Ngoài ra, với một số doanh 

nghiệp coi trọng quy trình onboarding, họ 

thường tặng nhân viên một số phần quà để bày 

tỏ sự trân trọng và tăng thêm động lực cho nhân 

viên đó. 

 
Hình 1.  ác giai đoạn của quy trình on – 

boarding 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Phần “chi phí ẩn” ở đây không phải là giá trị 

của c  sở vật chất mà là chi phí sử dụng chúng 

trong thời gian thử việc. Thử tưởng tượng công 

ty có rất nhiều nhân sự onboard cùng một lúc, 

phần chi phí đội lên chắc chắn là chi phí trang 

thiết bị dành cho đội ngũ này trong khoảng thời 

gian đó. Trường hợp khi nhân viên bỏ dở giữa 

chừng hoặc không được duyệt lên nhân viên 

chính thức, chi phí cho c  sở vật chất tạm thời 

bị lãng phí. 

   hi phí “năng suất” của nhân viên mới 

Khi doanh nghiệp thuê một người mới, rất có 

thể họ sẽ không làm việc hiệu quả ngay ngày 

đầu tiên đi làm. Trên thực tế, có thể mất vài 

tháng để họ cảm thấy thoải mái trong vai trò 

mới. 

Theo kết quả của một nghiên cứu của Keith 

Rollag
 
(2005)

9
, có thể mất từ 8 đến 26 tuần cho 

một nhân sự mới để họ phát huy được năng suất 

cao nhất tại môi trường làm việc. Trước đi họ 

                                                                 
9 Keith Rollag, Salvatore Parise and Rob Cross, Getting New 

Hires Up to Speed Quickly, MIT Sloan Management Review, 

January 15, 2005 

 

https://www.glassdoor.com/employers/blog/4-onboarding-tips-get-new-employees-speed/?utm_content=resources.base.vn/hr/chi-phi-an-cua-quy-trinh-onboarding-nhan-vien-moi-610
https://sloanreview.mit.edu/article/getting-new-hires-up-to-speed-quickly/?utm_content=resources.base.vn/hr/chi-phi-an-cua-quy-trinh-onboarding-nhan-vien-moi-610#article-authors
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đạt đủ thời gian đó, doanh nghiệp thực chất 

đang mất chi phí - người lao động đang tiêu tốn 

chi phí của công ty h n giá trị mà họ mang về. 

Sau giai đoạn này, khi phát huy năng lực cũng 

như năng suất cao nhất, họ bắt đầu sinh lời 

(ROI > 0) cho công ty. Đây được gọi đây là 

điểm hòa vốn. 

Công việc càng phức tạp - tư ng ứng với 

nhân sự càng ở vị trí cấp cao thì càng mất nhiều 

thời gian để làm quen. Một cách dễ hình dung, 

một nhân viên bán hàng mới sẽ đạt tới điểm hòa 

vốn sớm h n một nhân viên quản lý cấp cao 

mới. Tất nhiên, con số này cũng sẽ bị ảnh 

hưởng bởi bề dày kinh nghiệm đã có của ứng 

viên.  

 Ứng viên càng quen thuộc với dòng công 

việc, càng có nhiều kinh nghiệm, quá trình 

chuyển đổi càng tự nhiên và thời gian thích ứng 

càng ngắn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trung 

bình một công ty sẽ mất đến từ 1 - 2,5% tổng 

doanh thu của họ để đưa một nhân viên mới 

hoàn toàn vào guồng. Vì vậy, chi phí ẩn cho 

phần này chính là chi phí đào tạo nhân viên để 

họ đạt được độ “chín” nhất định, đến thời điểm 

sẵn sàng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. 

 2.3. Chi phí sau khi nhân viên đã vào làm 

việc 

Đến giai đoạn này, có hai khả năng sẽ xảy ra 

đối với nhân sự, hoặc là nhân sự kết thúc quá 

trình thử việc, được duyệt lên vị trí chính thức, 

tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; hoặc là 

nhân sự bỏ việc trong quá trình thử việc hoặc 

sau 1-3 tháng thử sức tại vị trí của doanh 

nghiệp. 

Đến lúc đó lại xuất hiện những chi phí khác 

nhau, bao gồm: 

Thứ nhất đó là “chi phí thời gian” khi quá 

trình nhập môn cho nhân viên mới (on- 

boarding) dài dòng. Một quá trình (on-

boarding) quá đ n giản dẫn đến thiếu thông tin 

hay kiến thức chuyên môn cho nhân sự mới, 

trong khi đó, một quy trình onboarding rườm rà 

lại làm nản chí nhân viên. Nếu quá trình 

onboarding tự thân nhân sự cảm thấy không 

hiệu quả, họ thực chất đang mất nhiều thời gian 

h n, chính là thời gian của doanh nghiệp - hay 

khoản “chi phí c  hội” đang thất thoát. 

 

Thứ hai đó là “chi phí khi nhân viên bỏ 

việc”.  ác loại chi phí ẩn đã đề cập đến đều 

đóng góp vào chi phí mà doanh nghiệp phải 

chịu khi nhân viên bỏ việc. Nếu r i vào tình 

huống này, doanh nghiệp sẽ mất công đào tạo 

một nhân viên mới thay thế cho nhân viên nghỉ 

việc, hay nói cách khác, chi phí ngầm mà doanh 

nghiệp phải chịu đã tăng lên gấp đôi. Tác động 

văn hóa, bất cứ khi nào ai đó rời đi, những 

người khác sẽ dành thời gian thắc mắc lý do. 

Do vậy, theo Josh Bersin của Deloitte đã nêu 

ra các yếu tố mà một doanh nghiệp nên xem xét 

khi tính toán chi phí "thực sự" khi mất nhân 

viên. Những yếu tố này bao gồm: (1) Chi phí 

thuê nhân viên mới bao gồm chi phí truyền 

thông quảng cáo, sàng lọc, phỏng vấn và tuyển 

dụng; (2) Chi phí on - boarding một người mới, 

bao gồm cả chi phí thời gian đào tạo và quản lý; 

(3)  hi phí năng suất: có thể một nhân viên mới 

mất 1-2 tháng để đạt được năng suất của một 

người thử việc hiện có; (4) Nhân viên nghỉ việc 

làm vị trí bị bỏ trống, không có người phụ trách, 

các nhân viên còn lại trở nên quá tải khối lượng 

công việc; (5) Nhân viên mới mất nhiều thời 

gian h n và thường không giỏi trong việc giải 

quyết vấn đề; (6) Tác động văn hóa:  ất cứ khi 

nào ai đó rời đi, những người khác sẽ dành thời 

gian thắc mắc lý do. 

2.4. Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp và các chi phí khác 

Theo Luật Lao động, doanh nghiệp phải chi 

cho người lao động các chi phí bao gồm 

BHXH, BHTN Mức đóng  HXH bắt buộc năm 

2021 vào quỹ hưu trí (HT), quỹ ốm đau, thai 

sản (ÔĐ-TS), quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp (TNLĐ-BNN), bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) với người lao 

động (NLĐ) cụ thể như sau: 

Đối với trường hợp lao động thông thường, 

doanh nghiệp phải đóng các loại bảo hiểm và 

quỹ tai nạn nghề nghiệp là 21,5% mức lư ng 

tháng theo hợp đồng lao động. Trường hợp 

doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng 

vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp h n và có 

quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TB&XH ở 

mức 21,3% mức lư ng tháng theo hợp đồng lao 

động (xem  ảng 3). 
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Bảng 3. Tỷ lệ trích nộp bảo hi m xã hội, bảo hi m thất nghiệp và BHYT

1. Lao động thông thường 

Người sử dụng lao động Người lao động 

BHXH 
BHTN BHYT 

BHXH 
BHTN BHYT 

HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN 

14% 3% 0.5% 1% 3% 8% - - 1% 1.5% 

21.5% 10.5% 

Tổng cộng 32% 

2. Lao động trong các ngành nghề có nguy cơ cao (theo Nghị định 58 2020 NĐ-CP)** 

Người sử dụng lao động Người lao động 

BHXH 
BHTN BHYT 

BHXH 
BHTN BHYT 

HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN 

14% 3% 0.3% 1% 3% 8% - - 1% 1.5% 

21.3% 10.5% 

Tổng cộng 31.8% 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

 hi chú:  

- **Nghị định 58 2020 NĐ-CP quy định doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao 

về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào 

quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn. 

- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo 

quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. 

 
Tùy thuộc vào từng quy chế và chính sách 

của từng công ty, tập đoàn, người ta có thể bổ 

sung các phúc lợi đi kèm để giữ chân nhân viên 

tiềm năng, người sử dụng lao động cung cấp 

thêm “đặc quyền” cho nhân viên của họ vừa để 

động viên và đền bù cho những nỗ lực của họ, 

chẳng hạn như: 

 Thời gian nghỉ, có không có lư ng, có 

thể xảy ra vì nhiều lý do: nghỉ phép hoặc nghỉ 

phép hàng năm, chăm sóc cha mẹ, bệnh, cá 

nhân, từ bi, hoặc nghỉ khẩn cấp, lễ tôn giáo, 

dịch vụ cộng đồng, hoặc nghỉ để đi học. 

 Tiền thưởng, hoa hồng, và giải thưởng 

chư ng trình dựa trên thành tích hoặc tuổi thọ 

 Bảo hiểm nhân thọ 

  hư ng trình khám sức khỏe định kỳ 

 Tham gia các chư ng trình tín dụng ưu 

đãi 

 Tài khoản y tế chăm sóc những người 

phụ thuộc như  ố/mẹ, vợ/chồng, con cái 

    sở vật chất như nhà ăn, khu tập thể 

thao, khu trông giữ trẻ. 

 Cung cấp quà tặng, giảm giá hàng hóa, 

hoặc giảm chi phí khi tham gia vào các sự kiện 

giải trí, chư ng trình ca nhạc.  

 Cung cấp các lợi ích giao thông như n i 

đậu xe, xe công ty đưa đón hoặc xe buýt miễn 

phí.  

 Hoàn học phí hoặc thanh toán trực tiếp 

chi phí giáo dục và đào tạo cho bản thân người 

lao động, con cái của người lao động 

Tùy thuộc vào điều kiện của từng công ty, 

mà họ thiết kế các chư ng trình ưu đãi nhân sự 

của riêng mình. Một số công ty có thể cung cấp 

tất cả các lợi ích cho tất cả các nhân viên, trong 

khi một số công ty khác người sử dụng lao động 

có thể chỉ dành những phúc lợi cho người lao 

động ở một mức độ nhất định phụ thuộc vào sự 

thành công hay trách nhiệm của người lao động 

đó.

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-58-2020-ND-CP-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-vao-Quy-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-nghe-nghiep-443731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-58-2020-ND-CP-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-vao-Quy-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-nghe-nghiep-443731.aspx
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3. Kết luận 

Để một người lao động từ khi bắt đầu đến 

doanh nghiệp (tuyển dung), làm việc và rời khỏi 

doanh nghiệp, thì người sử dụng sẽ phải bỏ ra 

rất nhiều chi phí cho người lao động đó; từ các 

chi phí lao động do pháp luật lao động và các 

pháp luật liên quan quy định, từng doanh 

nghiệp lại có những chi phí bổ sung phúc lợi 

cho người lao động của mình (tùy từng loại lao 

động, từng cấp bậc, chức danh nghề nghiệp, 

v.v). Do đó, khi tính chi phí thị trường cho sa 

thải nhân công, ngoài các khoản trợ cấp theo 

Luật lao động, chúng ta cần phải xem xét đến 

tất cả các chi phí liên quan khác. 

Như đã trình bày ở các phần trên, các chi phí 

bao gồm chi phí cho tuyển dụng, chi phí nhập 

môn cho người lao động mới, chi phí thử việc, 

chi phí khi vào làm việc, chi phí các loại bảo 

hiểm và chi phí khác cho các khoản phúc lợi bổ 

sung. Tùy thuộc điều kiện từng doanh nghiệp sẽ 

có những loại phúc lợi bổ sung khác nhau. 
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KINH NGHIỆM CỦA ĐỨC TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CMCN 4.0 ĐẾN 
VIỆC LÀM, THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 

 

                                                      NGUYỄN BÁ NGỌ *  
 
 

 

 ưới tác động của chuyển đ i s , cần đặt việc l m, năng su t v  đ i mới công nghệ  

vào trung tâm của các chính sách kinh tế xã hội của qu c gia  Ch nh sách lao động 

việc làm cần được tích hợp cùng các v n đề liên ngành, liên c p trong các chính sách kinh 

tế vĩ mô, ch nh sách công nghiệp và chính sách phúc lợi - là yêu cầu quan trọng trong 

hoạnh định v  đánh giá ch nh sách dưới tác động của CMCN4.0. Cần xây dựng một khung 

kh  hợp tác toàn diện để thực hiện các chính sách việc làm, bao gồm các đ i tác 3 bên, các 

bộ liên quan, chính phủ trung ương v  các ch nh quyền địa phương, doanh nghiệp và giới 

học thuật. Khung kh  đó cần bao hàm các trọng t m như có một chiến lược, kế hoạch hành 

động cụ thể cho việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ hướng tới nền công nghiệp 

4.0; dành một nguồn lực nh t định cho các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 

4 0; đầu tư v o v n con người, thu h t nh n t i v  đ o tạo nguồn nhân lực hướng tới các 

ngành công nghệ 4 0; đ i thoại xã hội rộng rãi về cách mà chính phủ và xã hội cho phép 

công nghệ ảnh hư ng đến sự phát triển.  

Từ khóa: Cách mạnh công nghiệp, cách mạng công nghiệp 4.0, việc làm, thị trường lao 

động. 

 
 

1. Kinh nghiệm của Đức 

1.1. Chính sách việc làm 

a. Các khuynh hướng việc làm: thiếu hụt lao 

động kỹ năng và vấn đề của lao động nữ
10

 

Sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, việc làm 

ở Đức tăng liên tục, từ 40,9 tr. vào 6 2009 lên 

43,7 tr. vào 6 2016 và đạt 45,3 tr. vào 6 2019; 

số người lao động đóng góp vào quỹ an sinh xã 

hội tăng vào thời gian tư ng ứng từ 27,6 tr. lên 

31,4 tr. và 33,8 tr. , mức tăng 21% trong giai 

đoạn 10 năm. Năm 2018 có 3,56 tr. lao động là 

tự làm ở Đức, tỷ lệ lao động tự làm trong tổng 

việc làm giảm từ 10,5% năm 2004 xuống còn 

8,8% năm 2018; tỷ lệ chủ sử dụng lao động 

cũng giảm. Tỷ lệ việc làm tăng cao ổn định ở 

phụ nữ, lao động cao tuổi và người nước ngoài. 

Tuy nhiên, vấn đề là ở thiếu hụt lao động kỹ 

năng trong điều kiện ảnh hưởng ngày càng tăng 

lên của I4.0. Số người tìm việc trên 1 chỗ làm 

việc trống giảm từ 806 100 năm 2008 xuống 

còn 232/100 vào năm 2019, thiếu hụt lao động 

kỹ năng xảy ra chủ yếu ở lĩnh vực sức khỏe,  

                                                                 
 
10

 European Parliament, The employment and social 

situation in Germany, 5/2020. 

xây dựng và một số ngành công nghiệp chế biến 

chế tạo cũng như I T và phân ngành I T trong 

hầu hết các ngành. Đánh giá „thắt nút cổ chai“ 

về nhân lực trở thành c  sở cho lập ra danh mục 

nhập cư.  ác công ty Đức phải theo đuổi các 

chiến lược khác nhau để khắc phục tình trạng 

thiếu người như outsourcing, offshoring hoặc 

đào tạo liên tục cho nhân viên của họ; trong một 

số trường hợp, các công ty phải thu hẹp hoạt 

động, hạn chế khai thác thị trường mới hoặc 

đóng băng các c  hội tăng năng suất. Năm 2011 

 hính phủ tuyên bố chiến lược bảo đảm lao 

động kỹ năng, dựa trên 5 trụ cột: (1) tiếp cận 

giáo dục cho mọi người; (2) phát triển kỹ năng 

(đào tạo ban đầu và đào tạo tiếp tục); (3) các 

chính sách chủ động và an ninh việc làm; (4) 

hài hòa công việc và cuộc sống; (5) hội nhập và 

lao động nhập cư có kỹ năng. Những sáng kiến 

chính sách gần đây như luật mới về nhập cư và 

chiến lược mới thúc đẩy giáo dục đào tạo liên 

tục là trục c  bản của chiến lược này; trong khi 

 ông đoàn nhấn mạnh đến vấn đề lư ng thấp 

và điều kiện làm việc tồi chính là nguyên nhân 

của tình trạng lao động bỏ việc thì họ cũng đề 

cập đến vấn đề thiếu hụt lao động kỹ năng 

D 

* PGS.TS., Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao 

động và Xã hội 



32 | KHOA HỌC LAO ĐỘNG    XÃ HỘI, số 67 - Quý 2/2021  

(chẳng hạn trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc 

người già) này. 

Tỷ lệ việc làm của lao động nữ tăng cao 

trong những năm gần đây do có nhiều biện pháp 

chính sách (như cải thiện điều kiện chăm sóc 

trẻ), tăng từ 58,5% (2004) lên 72,1% (2018); 

tăng 13.6 điểm phần trăm trong khi của nam 

giới tăng 7,9 điểm phần trăm trong cùng kỳ. 

H n một nửa tốc độ tăng tổng việc làm là do 

mở rộng việc làm bán thời gian, đặc biệt là của 

phụ nữ. Mặc dù phụ nữ trẻ có trình độ giáo dục 

cao h n nam giới tư ng ứng (Zucco 2019) 

nhưng khoảng cách giới trong trả lư ng vẫn ở 

mức 21% vào năm 2018 do thị trường lao động 

bị chia cắt, phụ nữ thường chọn những nghề có 

mức lư ng thấp h n, và mức lư ng theo giờ ở 

các công việc bán thời gian (n i mà phụ nữ 

chiếm số lượng lớn) cũng thường thấp h n so 

với công việc toàn thời gian. Phụ nữ cũng 

thường chiếm tỷ lệ thấp trong các vị trí quản lý 

và ban lãnh đạo, tỷ lệ trung bình là 27% vào 

năm 2019. Đây vẫn là một thách thức lớn tồn 

tại trên thị trường lao động Đức. 

b. Việc làm của người nước ngoài và chính 

sách lao động nhập cư 

Vào thời điểm 30 6 2019 có khoảng 3,85 tr. 

lao động là công dân nước ngoài đang làm việc 

theo hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội (chiếm 

11,6% số người có bảo hiểm xã hội). Tỷ lệ việc 

làm 15-64 của công dân nước ngoài tăng liên 

tục, từ 52,7% (2005) lên 58,3% (2010) và 

64,8% (2018) cùng khuynh hướng tăng độ dài 

lưu trú những vẫn thấp h n 13 điểm phần trăm 

so với tỷ lệ của người gốc Đức. Gần 15% lao 

động nước ngoài có hợp đồng lao động xác định 

thời hạn, cao h n 3 lần so với tỷ lệ của người 

Đức; khoảng 35 % lao động kỹ năng toàn thời 

gian người nước ngoài hoàn thành V T hoặc 

trình độ đại học nhận được mức lư ng thấp, 

trong khi tỷ lệ này ở người Đức là khoảng 20%. 

Những người lao động di cư người nước ngoài 

có khuynh hướng đạt được trình độ đào tạo cao 

h n người Đức, tuy nhiên họ thường làm trong 

những công việc với yêu cầu kỹ năng thấp h n, 

khoảng 1 3 lao động nhập cư làm việc ở Đức 

thuộc diện overqualified (O  D  U, 2018). 

c. Các hình thức việc làm tiêu biểu dưới tác 

động của I4.0 

- Việc làm bán thời gian (20 giờ một tuần 

hoặc ít h n): trong giai đoạn 2010-2018, việc 

làm bán thời gian của phụ nữ tăng 2,8 tr. người 

và của nam giới tăng 1 tr. người. Năm 2018 cứ 

5 người làm việc bán thời gian thì phụ nữ chiếm 

4 người; tỷ lệ có đóng bảo hiểm xã hội của phụ 

nữ tăng từ 35,8% (2008) lên 47,7% (2018), 

trong khi đó của nam giới tăng từ 5,8% (2008) 

lên 10,9% (2018). Năm 2018, phụ nữ làm bán 

thời gian ở Tây Đức làm trung bình 20 giờ tuần 

trong khi ở Đông Đức là 24,4 giờ tuần. Theo 

hợp đồng làm việc có 2 dạng việc làm bán thời 

gian: (1) hợp đồng bán thời gian có đóng bảo 

hiểm xã hội và (2) hợp đồng mini job với mini 

job là nguồn thu nhập chính. 

- Việc làm phụ - ở Đức thường gọi là mini 

jobs – trở thành một đặc điểm chủ yếu của thị 

trường lao động Đức khi mà 1 5 số người làm 

việc (không độc lập) làm loại công việc này, nó 

cho phép họ kiếm được trên 450  UR mỗi 

tháng. Người chủ có trách nhiệm đóng góp vào 

quỹ bảo hiểm xã hội nhưng với mức như nhau 

thấp h n so với mức đóng thông thường. Người 

lao động có thể chọn không đóng vào hệ thống 

hưu nhưng đóng góp vào hệ thống chăm sóc 

sức khỏe để tăng ngân sách cho bảo hiểm sức 

khỏe mà không tạo ra rủi ro cho những người 

làm công việc mini jobs, đồng thời họ cũng 

đóng một tỷ lệ nhỏ vào quỹ tai nạn lao động, 

ốm đau thai sản. Họ không đóng vào quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp và chế độ bảo hiểm chăm sóc 

tuổi già. Mức đóng thuế thu nhập là 2% tổng 

tiền lư ng. Mini job có thể là việc làm thường 

xuyên hoặc theo mùa vụ hoặc là thêm vào việc 

làm chính.  Mức thu nhập của mini job để tính 

mức đóng tiêu chuẩn vào quỹ bảo hiểm xã hội 

là 451-1300  UR, người làm việc này có thể 

tham gia mọi chế độ của hệ thống bảo hiểm xã 

hội với mức đóng được giảm trừ và mức hưởng 

như nhau với những người lao động tiêu chuẩn 

khác; họ không có mức đóng thuế đặc biệt; 

ngưỡng thu nhập của họ tăng từ 850  UR lên 

1300 EUR trong thời gian gần đây. Thời điểm 

6 2019 có 7,9 tr.người làm mini job so với 

33,41 tr. người lao động là đối tượng của hệ 

thống bảo hiểm xã hội. Trong số những người 

làm việc phụ, 62,1% chỉ có loại việc làm duy 

nhất, còn lại 37,9% là việc làm thuộc công việc 

thứ hai. Thường là công việc ít kỹ năng và họ 
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dễ ràng hoàn thành, người làm có thể phù hợp 

với kiểu tổ chức công việc này bởi vì nhiệm vụ 

thường yêu cầu chỉ vài giờ và có thể dễ ràng 

thực hiện vài công việc cùng lúc. Thời điểm 

12 2019, trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ thì 

17,3% là mini jobs và sửa chữa moto xe máy, 

13,3% trong lĩnh vực phục vụ nhà ở và hàng ăn, 

12,5% trong lĩnh vực khác, 10,9% trong các 

hoạt động chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội 

và 7,2% trong lĩnh vực sản xuất chế biến chế 

tạo. Những người này thường là đã có bảo hiểm 

sức khỏe thành viên gia đình như thanh niên, 

người nội trợ, người về hưu và người thất 

nghiệp. Hiện nay họ chủ yếu là sinh viên, người 

về hưu, nội trợ, người có mini job như công 

việc chính và người làm công việc thứ hai. Số 

lượng tăng từ 6,6 tr. năm 2004 lên 7,9 tr. giữa 

năm 2019. 

- Việc làm theo thời hạn cố định: số lượng là 

4,7 tr. vào năm 2018 hoặc chiếm 12,6% tổng số 

người lao động tuổi 15-64, thanh niên thường là 

theo dạng hợp đồng này, đặc biệt nếu họ theo 

hệ đào tạo nghề kép (V T). Theo I  , tỷ lệ này 

tăng từ mức 3,9% năm 1996 lên 8,3% năm 

2018, thời điểm mà 44,1% hợp đồng làm việc 

mới thuộc hợp đồng thời hạn xác định (năm 

1996 chỉ là 35,4%); với 44,2% người lao động 

đã có hợp đồng xác định thời hạn được người 

chủ sử dụng lao động kéo dài tiếp tục, đây là 

một tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2009. 

- Việc làm tạm thời: vào thời điểm 6 2019 

với số lượng 948 nghìn người, khoảng 2% tổng 

việc làm ở Đức là việc làm tạm thời; 40% số họ 

là trong sản xuất, 33% là trong dịch vụ, 14% là 

dịch vụ cá nhân, 11% là bán hàng, và 2% là IT 

và làm khoa học. Họ chọn loại công việc này 

hầu hết là trong giai đoạn thử việc hoặc do họ 

không tìm được việc làm cố định. 

Hầu hết việc làm tạm thời của phụ nữ là 

trong ngành dịch vụ (28%) hoặc các nghề thuộc 

về dịch vụ khác (27%) trong khi của nam giới 

hầu hết là trong sản xuất (48%). Thu nhập trung 

bình thời điểm 6 2019 là khoảng 1.928  UR, 

thấp h n mức thu nhập trung bình. Năm 2017 

luật pháp quy định hạn chế thời gian thuê người 

lao động của một người chủ sử dụng lao động là 

dưới 18 tháng, trừ trường hợp thỏa ước lao 

động tập thể cho phép thời gian dài h n; năm 

2020 có 109 thỏa ước cho phép thời gian dài 

h n. Người lao động có việc làm tạm thời phải 

có thu nhập ngang với người làm công việc cố 

định sau 9 tháng làm việc; h n nữa cấm việc 

làm tạm thời vì lý do sau đình công. Những 

thay đổi trên là phản ứng lại khắc phục những 

phê phán tính không linh hoạt, trả lư ng thấp, 

bảo đảm quyền làm việc thấp h n, điều kiện 

làm việc tồi h n so với người lao động khác.  

d. Người thu nhập có mức lương thấp 

Theo  urostat, Đức có tỷ lệ người lao động 

lư ng thấp (22,5%) thuộc hàng cao thứ sáu 

trong số 26 thành viên  U (mức trung bình 

17,5%) vào năm 2014. Năm 2017, có 7,9 tr. 

người có mức thu nhập thấp (tổng thu nhập theo 

giờ thấp h n 2 3 mức trung vị của người làm 

việc), trong khi năm 1995 là 2,9 tr. người, phụ 

nữ thường đông h n nam giới; Đông Đức tỷ lệ 

này là 33,3%, Tây Đức là 20,0%, người không 

qua đào tạo là 48,8%, hộ gia đình đ n thân 

36,5%, người lao động dưới 25 tuổi là 53,9%; 

tỷ lệ người lao động di cư có lư ng thấp là 

30,3% so với người không phải lao động di cư 

là 20,2%. 

Tỷ lệ này đã giảm từ 21,4% (2010) xuống 

còn 16,7% (2018), trong khi những người 

không phải gốc Đức tăng từ 29,5% lên 38% 

trong cùng giai đoạn. Thường là họ làm các 

công việc dưới mức mini jobs (450  UR tháng) 

và mini job (dưới 850  UR). 

e. Ảnh hưởng của số hóa và AI đến việc làm 

và kỹ năng
11

 

-  ác khuynh hướng số hóa và tự động hóa 

ảnh hưởng đến việc làm và thị trường lao động 

theo 2 hướng chính: (1) Một số việc làm bị mất 

đi do tự động hóa (Đức có tỷ lệ sử dụng Robot 

cao nhất  U nhưng vẫn kém Hàn Quốc và Nhật 

 ản) và một số việc làm mới được tạo ra; (2) 

Dẫn đến thay đổi c  cấu trên thị trường lao 

động. 

 ùng với tự động hóa,  I và IT, I T cũng 

ảnh hưởng mạnh đến nội dung thực hiện nhiệm 

vụ của người lao động và kỹ năng yêu cầu (rất 

nhiều trong đó là kỹ năng liên ngành như c  

khí, sinh học, quản trị…; hay ảnh hưởng của xe 

tự lái đến công nghiệp ô tô). Người Đức phân 

biệt công nghệ 4.0 tự kiểm soát (tạo điều kiện 

                                                                 
11

 European Parliament, The employment and social 

situation in Germany, 5/2020. 
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cho sản xuất tự động hóa, nhà máy thông minh, 

hệ thống vật lý không gian, internet vạn vật) và 

công nghệ 4.0 hội nhập IT (big data, điện toán 

đám mây, nền tảng dịch vụ internet).  ông nghệ 

4.0 tự kiểm soát cho phép tự động hóa các quá 

trình sản xuất là động lực chính của số hóa. 

Điều tra của I   về mức độ tự động hóa và số 

hóa của doanh nghiệp Đức giai đoạn 2011-2016 

cho thấy, 31,4% chưa sử dụng công nghệ 4.0; 

15,0% đã bắt đầu khai thác thông tin về công 

nghệ 4.0; 21% có kế hoạch thực hiện chúng; 

33,9% đã thực hiện công nghệ này; 17,6% công 

ty tuyên bố việc sử dụng công nghệ này như là 

một thành phần chính trong mô hình kinh doanh 

của họ.  

 ộ Lao động và Xã hội Đức gần đây đã tiến 

hành 2 nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của I4.0 

đến thị trường lao động Đức, vấn đề cho thấy 

tác động đến việc làm và thị trường lao động 

khá phức tạp, bị ảnh hưởng tích hợp của nhiều 

nhân tố, đặc biệt là công nghệ, già hóa dân số 

và kỹ năng của lực lượng lao động. Nghiên cứu 

đầu sử dụng mô hình kinh tế lượng cho thấy, có 

263 nghìn việc làm mới tăng thêm vào năm 

2030 so với năm 2016 do số hóa quá trình sản 

xuất. Nghiên cứu sau do I   2019 thực hiện, 

dự báo đến năm 2035 sẽ có 300ngh. lao động bị 

thay thế bởi công nghệ mới, tổng cộng 3,3 triệu 

việc làm mới được tạo ra trong khi 4 triệu việc 

làm mất đi chủ yếu vì lý do nhân khẩu học.  ác 

nhà nghiên cứu đều chỉ ra, thích ứng về nghề 

nghiệp và phù hợp kỹ năng là những nhân tố 

chính để cải thiện tình hình. 

-  ác hình thức việc làm mới:  ộ Lao động 

và xã hội Đức từ 4 2015-11/2016 đã tổ chức các 

đối thoại xã hội về thách thức của I4.0 đến thị 

trường lao động tư ng lai (liên quan đến số việc 

làm được tạo ra và mất đi, thay đổi nhu cầu kỹ 

năng, điều kiện làm việc, c  cấu công ty và tổ 

chức sản xuất) và thúc đẩy sự hợp tác giữa các 

chủ thể chính như giới chủ, công đoàn, xã hội 

dân sự, giới nghiên cứu và chính trị gia. Nhiều 

tài liệu đã được xuất bản, nhiều hội nghị cấp 

cao được tiến hành và Sách trắng I4.0 được xuất 

bản vào 2016, ở đó xác định các nhu cầu cải 

cách và đề xuất các khuyến nghị chính sách. 

 ông nghệ làm dễ ràng tiếp cận thị trường 

lao động ở các ngành vận tải và khách sạn, làm 

tăng số người sử dụng các nền tảng Uber hay 

 irbnb nhưng cũng đe dọa các mô hình kinh 

doanh truyền thống; một số đảng chính trị đã có 

những động thái khác nhau để ủng hộ hay phản 

đối các mô hình kinh doanh mới, ví dụ Đảng 

Dân chủ Xã hội Đức SPD ủng hộ những lái xe 

taxi chống lại U  R. 

Quyền làm việc từ xa, thời gian làm việc 

(linh hoạt theo TƯLĐTT và Hội đồng Lao động 

công ty; luật quy định 8g hoặc tối đa không quá 

10g ngày; tuần tối đa 48g; thời gian nghỉ tối 

thiểu 11g), quyền không kết nối (Volkswagen 

quy định không email, gọi điện đến cá nhân từ 

6:15 pm đến 7 am và nhiều công ty khác làm 

theo), thời gian làm việc linh hoạt...được áp 

dụng theo các thỏa ước, tuy nhiên đến năm 

2018 vẫn còn đến 59% người lao động Đức 

không thuộc phạm vi của các TƯLĐTT. 

- Ảnh hưởng đến kỹ năng: I4.0 làm tăng tính 

liên ngành và các bí quyết kỹ thuật, yêu cầu 

phát triển kỹ năng số trong dân số, lực lượng 

lao động và hệ thống giáo dục, trong khi tham 

gia của phụ nữ thấp ở I T, cả trong giáo dục 

đại học và V T. Một điều tra của Hội đồng giáo 

dục quốc gia đối với học sinh lớp 6 và lớp 9 về 

giải quyết các vấn đề số hóa, phần mềm và tìm 

kiếm cho thấy, trung bình có đến 28% học sinh 

không giải quyết được trên một nửa nhiệm vụ 

đề ra, trong đó tỷ lệ cao h n thuộc về những em 

có nền tảng kinh tế xã hội thấp (35%), còn 

những em có nền tảng gia đình tốt thì tỷ lệ thấp 

(14%). Hiện nay, trong điều kiện của đại dịch, 

I4.0 còn yêu cầu với học sinh về các kỹ năng 

học từ xa và kỹ năng số của giáo viên. 

f. Thất nghiệp 

- Khuynh hướng thất nghiệp: tháng 2 2020 

có 2,4 tr. người đăng ký thất nghiệp tại    , 

(tăng 1% so với 2 2019); tỷ lệ thất nghiệp ở 

mức thấp, đạt mức 5,3%.  

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (15-24) là 4,5% 

vào năm 2019 thấp h n tỷ lệ chung (15-64) là 

5,0% vào cùng năm, chủ yếu vì đông thanh niên 

theo hệ V T kép. Xu hướng tỷ lệ thất nghiệp 

thấp được duy trì vì số thanh niên tốt nghiệp 

V T kép ra trường ngày càng đông và tình 

trạng thiếu lao động kỹ năng kéo theo việc tăng 

số lượng công ty thực hiện chế độ thực tập nghề 

nghiệp để hoàn thành các khóa V T kép. Tuy 

nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của người nước ngoài 
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cao h n 3 lần so với của người Đức (13% và 

4,2%). 

- Tình trạng thiếu việc làm (bao gồm những 

người thất nghiệp tham gia vào các chư ng 

trình thị trường lao động tích cực, cả những 

biện pháp trước nghỉ hưu và biện pháp thời gian 

làm việc rút ngắn) và dân số không hoạt động 

kinh tế (chỉ số người không tích cực tìm việc 

mặc dù họ muốn làm việc) khá phổ biến.  

Năm 2018 có khoảng 3% dân số trong độ 

tuổi lao động được coi là bên lề của thị trường 

lao động, họ không đi làm cũng không tích cực 

tìm việc nhưng họ mong muốn được làm việc 

và trong quá khứ họ được tính là có việc làm 

(theo dữ liệu của O  D), điều này chứng tỏ 

tình trạng thiếu việc làm trầm trọng h n so với 

những gì phản ánh theo số liệu thống kê. 

Tháng 2/2020 dân số không hoạt động kinh 

tế là 3,34 tr. và tỷ lệ này là 7,2%, chủ yếu là 

đang đi học, chăm sóc người ốm hay tàn tật ốm 

yếu. 

 

 
Hình 1. Lý do không hoạt động kinh tế của nhóm tuổi 15-64, năm 2018 

 

Nguồn: The employment and social situation in  ermany, Policy Department for Economic, Scientific and 

Quality of Life Policies, European Parliament, 5/2020 

1.2. Quản trị thị trường lao động 

a. Các chương trình thị trường lao động tích cực (ALMP) 

-  ác biện pháp ngăn ngừa thất nghiệp dài hạn: Chi phí cho  LMP giảm từ 0,9% GDP 

(2004) xuống còn 0,25% GDP (2018) vì thất nghiệp giảm. 

 
 

Hình 2.  ố người và tỷ lệ tham gia các chính sách/biện pháp thị trường lao động, tháng 

02/2020 
Nguồn: The employment and social situation in  ermany, Policy Department for Economic, Scientific and 

Quality of Life Policies, European Parliament, 5/2020. 
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Đông người nhận trợ cấp thất nghiệp tham 

gia các khóa đào tạo và định hướng nghề 

nghiệp; đông người nhận trợ cấp thu nhập tối 

thiểu tích cực tham gia chư ng trình tạo việc 

làm trực tiếp. 

Thất nghiệp dài hạn giảm 2015-2018 (37,2% 

xuống 34%) do tỷ lệ người kỹ năng thấp tham 

gia các khóa đào tạo tăng.  hư ng trình nâng 

cao kỹ năng để có chứng chỉ (cả chư ng trình 

tại n i làm việc) từ 2006 có kết quả tích cực. 

- Đảm bảo cho thanh niên theo yêu cầu của 

EU (EYG): Đức thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo 

cho thanh niên YG từ 08 4 2014, làm tỷ lệ 

NEET (15-24) chỉ bằng 65,6% trung bình của 

 U, nhưng vẫn có khoảng cách giữa người Đức 

gốc (5%) và dân di cư (21,1%), giữa sinh viên 

Đức (8,2%) và sinh viên có nguồn gốc sinh ở 

nước ngoài (23,2%). Quỹ Xã hội  U ( S ) ở 

Đức 2014-2020 gồm 2,7 tỷ  UR và 4,8 tỷ  UR 

cho các dự án hội nhập thị trường lao động các 

nhóm yếu thế. 

- Làm việc với thời gian ngắn h n bình 

thường.  ó 3 loại: (1) Theo chu kỳ kinh doanh, 

người lao động làm việc với thời gian ngắn h n 

bình thường được hưởng 60% tiền lư ng đã trừ 

thuế, max đến 12 tháng, một vài TƯTT còn cho 

phép hưởng đến 75-97% (thường gắn với chu 

kỳ nền kinh tế, ví dụ ở công nghiệp ô tô từ 

8 2018 và thời đại dịch  ovid); (2) Theo chế độ 

quá độ (tạm thời); (3) và Theo chế độ làm việc 

theo mùa. 

b. Dịch vụ Việc làm Liên bang và các Trung 

tâm Dịch vụ Việc làm 

P S được tổ chức theo c  cấu tổ chức song 

hành: (1)    quan Việc làm liên bang (   ); 

và (2) Trung tâm Dịch vụ Việc làm.    cấu này 

dành cho 2 loại trợ cấp thất nghiệp: trợ cấp từ 

bảo hiểm thất nghiệp trên c  sở đóng (1) và trợ 

cấp thu nhập tối thiểu từ nguồn thuế (2).    

quan lao động địa phư ng thuộc     cung cấp 

dịch vụ cho người nhận trợ cấp thất nghiệp và 

những người tìm việc. Trung tâm Dịch vụ việc 

làm chịu sự điều phối chung của cả chính quyền 

địa phư ng và c  quan lao động địa phư ng. 

Người thất nghiệp dài hạn đăng ký với Trung 

tâm Dịch vụ việc làm khi hết nhận bảo hiểm 

thất nghiệp và chuyển sang nhận trợ cấp thu 

nhập tối thiểu. 

    cung cấp các dịch vụ tại chỗ về việc 

làm và V T kép; tư vấn và hướng nghiệp (cả 

người lao động và chủ doanh nghiệp); quản lý 

việc sử dụng  LMPs cho hội nhập thị trường 

lao động nhóm yếu thế; quản lý việc trả trợ cấp 

thất nghiệp; giám sát quá trình tìm việc của 

người nhận trợ cấp thất nghiệp; và quản lý hệ 

thống thông tin thị trường lao động.     có 

95.000 người (2018), trụ sở Nuremberg, 10 c  

quan Vùng, 156 c  quan địa phư ng và 600 chi 

nhánh; có 303 Trung tâm Dịch vụ việc làm. 

Tháng 2 2020 số người đăng ký thất nghiệp 

 odeIII là 971 nghìn (bảo hiểm thất nghiệp); số 

người đăng ký  ode II là 1,42 triệu (trợ cấp xã 

hội); trong khi n i làm việc trống 690 nghìn 

(giảm 12% so với 2 2019).  

Giảm thất nghiệp đã làm giảm chi phí của 

   , dẫn đến bổ sung nguồn thu (từ 2010), do 

đó làm giảm tỷ lệ đóng góp của bảo hiểm thất 

nghiệp trong tổng nguồn chi trả đối với an sinh 

xã hội từ 6,5% (2006) xuống còn 2,4% (2020). 

Theo Đạo luật    hội Nâng cao trình độ 

01/2019, FEA bù đắp chi phí đào tạo cho 

những người bị ảnh hưởng bởi thay đổi cơ cấu: 

doanh nghiệp nhỏ 100%; doanh nghiệp vừa 

50%; doanh nghiệp lớn 25%; doanh nghiệp rất 

lớn 15%; bù đắp sẽ lớn h n cho những người từ 

45 tuổi trở lên.  ù đắp tiền lư ng thì ít h n 

nhưng cũng gắn với quy mô doanh nghiệp và 

tuổi người lao động. 

    chỉ đạo P S hoạt động (mạng lưới P S 

thành lập 2014) dựa trên các tiêu chuẩn hoạt 

động. Tháng 9 2019    đã thông qua quyết 

định mở rộng hợp tác nâng cao giữa P Ss đến 

năm 2027. 

c. Quy định về tiền lương tối thiểu 

Từ 01 2020 Wmin quy định ở Đức là 9,35 

 UR giờ (không bao gồm những người thực tập 

bắt buộc và tự nguyện dưới 3 tháng), so với các 

nước  U khác thì ở Đức cao h n cả về W danh 

nghĩa và W thực tế. Wmin quy định không ảnh 

hưởng tiêu cực đến việc làm, không dẫn đến 

tăng thất nghiệp trong những ngành bị ảnh 

hưởng; trái lại, tác động tích cực đến chuyển từ 

những công việc mini jobs sang công việc chính 

thức. 

2017 vẫn còn 2,4 triệu người có mức lư ng 

theo giờ thấp h n Wmin quy định, đặc biệt ở 
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ngành dịch vụ con người (43,3%) và ngành 

khách sạn (34,2%). 

Ủy ban  U có sáng kiến cải cách hệ thống, 

xác định Wmin cấp quốc gia, dự kiến từ 2024 

mọi người lao động ở châu Âu sẽ có mức lư ng 

công bằng và phù hợp không phụ thuộc họ sống 

ở đâu. 

2. Bài học cho Việt Nam  

2.1. Về hoạch định chính sách 

 ần xây dựng một khung khổ hợp tác toàn 

diện để thực hiện các chính sách việc làm, bao 

gồm các đối tác 3 bên mà ở đó MOLIS  cần có 

vai trò trung tâm như là một c  quan thường 

trực phối hợp chính sách liên ngành và liên 

vùng. Ở đó, giám sát các vấn đề lao động việc 

làm của vùng dựa trên ma trận tích hợp đánh 

giá các ảnh hưởng việc làm cần được thực hiện 

bài bản, nghiêm túc.  ụ thể, các bài học bao 

hàm các nội dung: 

(1) Mục tiêu chính sách rõ ràng, chỉ tiêu 

giám sát đánh giá cả định tính và định lượng, 

cơ chế phối hợp rõ ràng.  ụ thể, các chính phủ 

tích hợp chính sách lao động việc làm, chính 

sách phát triển ngành và chính sách công 

nghiệp thông qua phát triển chiến lược cụm 

công nghiệp đồng bộ cho tất cả các bộ ngành
12

 

với phạm vi rộng, từ các biện pháp tác động 

rộng đến cả công nghiệp và lao động việc làm, 

đến các định hướng chuyên biệt nhằm vào các 

ngành, các công nghệ hoặc vào khu vực nhất 

định nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy và tài 

trợ cho các cụm có sản lượng cao, năng suất lao 

động lớn. 

(2) Đảm bảo tính linh hoạt của thị trường 

lao động đối với cả việc người lao động gia 

nhập và rút khỏi thị trường, bao hàm không tách 

rời chính sách lao động việc làm với chính sách 

giáo dục đào tạo. Mọi công dân đều có quyền 

học tập nhưng giáo dục đào tạo cần gắn với thị 

trường lao động thông qua: (i) nhà nước có biện 

pháp giúp học sinh định hướng nghề nghiệp từ 

sớm thông qua các tổ chức xã hội, các phư ng 

tiện thông tin đại chúng; (ii) phát triển hệ thống 

các trường dạy nghề tiêu chuẩn; (iii) xây dựng 

hệ thống đào tạo ở các doanh nghiệp; (iv) 

khuyến khích sự gắn kết giữa các trường dạy 
                                                                 
12 Báo cáo khảo sát tại  HL  Đức của Đề tài: “Mối quan hệ 

giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ 

và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề 

và định hướng chính sách” (mã số KX.04.17/16-20). 

nghề và các công ty (Nhà nước có thể yêu cầu 

các công ty nhà nước, các công ty lớn có trách 

nhiệm đào tạo nghề cho người lao động theo 

hình thức song song nhà trường đào tạo lý 

thuyết, doanh nghiệp đào tạo thực hành). 

(3)   ắn các chính sách lao động việc làm 

với sự hợp tác công - tư và đầu tư công hiệu 

quả; chính phủ có vai trò quan trọng trong xây 

dựng c  chế đối thoại xã hội, đặt ra các ưu tiên 

chính sách, trao đổi tri thức, kết nối các nguồn 

lực và tạo điều kiện thực hiện các sáng kiến từ 

mọi đối tác xã hội. 

(4) Tiếp cận bottom-up (tham gia của 

Ngành, của DN) gắn với các công cụ sáng kiến 

chính sách và tiếp cận thị trường (khuyến khích 

thuế, giảm nợ, xét nhu cầu doanh nghiệp); Hỗ 

trợ cho việc truyền bá và áp dụng công nghệ 

mới vào thực tế, chú trọng đến việc khai thác và 

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thiết lập việc tiêu 

chuẩn hóa các quy trình đổi mới, đồng bộ hóa 

các quy trình, đưa các kết quả nghiên cứu của 

các trường đại học và viện nghiên cứu vào sử 

dụng thư ng mại.  

(5) Khuyến khích triển khai công nghệ và 

chuyển đổi số ở doanh nghiệp, tránh hình thức; 

tăng cường hỗ trợ SM s và khuyến khích 

SM s hiệu quả. Tài trợ cho các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, tăng tỷ trọng đầu tư vào đổi mới 

của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để doanh 

nghiệp vừa và nhỏ có được các vị trí cao trong 

công nghệ, cần: (i)  ủng cố năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp vừa và nhỏ; (ii) Mở rộng tài 

trợ cho nghiên cứu phát triển và đổi mới ở 

doanh nghiệp vừa và nhỏ; (iii) Tạo môi trường 

thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp 

tư nhân, bao gồm thiết kế các chư ng trình 

cung cấp các khoản vay dài hạn, lãi suất thấp, 

liên tục cải tiến hệ thống thuế, ban hành các 

chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động của các hiệp hội tại Đức; (iv) Giảm tình 

trạng quan liêu thông qua việc thành lập một c  

quan độc lập để đánh giá các điều luật, chính 

sách đã ban hành nhằm giảm gánh nặng cho các 

doanh nghiệp. 

(6) Vì dữ liệu trở thành trung tâm của việc 

ra quyết định cũng như xây dựng các mô hình 

hoạt động, nên các quy trình lưu trữ và xử lý 

dữ liệu cần phải được nâng cấp (để tận dụng 

lợi thế về tính sẵn có của thông tin thời gian 
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thực), cũng cần sự phân cấp linh hoạt, các 

cách thức mới để đánh giá tác động của các 

chính sách lao động việc làm. Cần áp dụng 

rộng rãi công nghệ thông tin, nhiều mô hình 

việc làm linh hoạt, việc làm di động sẽ được 

áp dụng phổ biến, giúp người lao động cân 

đối việc làm với cuộc sống gia đình.  

2.2. Quản trị thị trường lao động 

Trong điều kiện toàn cầu hóa và CMCN4.0, 

động lực làm việc của người lao động đã thay 

đổi, chuyển từ tiền lư ng và an toàn nghề 

nghiệp sang những động lực về triển vọng nghề 

nghiệp, về công việc mang tính thách thức, và 

các c  hội cho phát triển. Do vậy, cách thức 

quản trị thị trường lao động và HRM cũng cần 

được đổi mới, chuyển sang HRD - từ quản lý 

nguồn vốn con người (theo chi phí- lợi ích) 

sang trao quyền cho con người (đầu tư vốn con 

người), từ cách hiểu con người là bộ phận cấu 

thành (công cụ) kinh doanh sang tư duy về tiềm 

năng con người trong kinh doanh, từ con người 

thích nghi với nhu cầu đưa ra sang con người 

thích nghi với những thay đổi, từ tuân thủ-ra 

mệnh lệnh- kiểm soát sang trao đổi- thuyết 

phục, từ khác nhau về lợi ích sang chia sẻ lợi 

ích, từ ép buộc thực hiện mục tiêu sang đồng 

thuận về mục tiêu. Các bài học có thể rút ra từ 

kinh nghiệm của Đức bao gồm:  

(1) Các cải cách trên thị trường lao động 

đều nhằm vào đạt được tính linh hoạt thị trường 

để đảm bảo nguồn nhân lực được phân bố và sử 

dụng hiệu quả, đồng thời bảo đảm động lực thu 

hút được người giỏi làm nền tảng thúc đẩy năng 

suất. Chức năng của thị trường lao động sẽ 

được thực hiện tốt thông qua việc hình thành và 

đào tạo kỹ năng phù hợp và thích nghi với yêu 

cầu của công việc trong điều kiện hội nhập và 

công nghệ hiện đại. Bằng việc kết hợp giữa tính 

linh hoạt thị trường và việc bảo vệ người lao 

động, thị trường lao động thực hiện tốt chức 

năng của mình sẽ cho phép một nước phản ứng 

tốt h n đối với các yêu cầu của hội nhập và hồi 

phục tốt h n trước các “cú sốc” công nghệ, 

đồng thời khuyến khích người lao động chấp 

nhận rủi ro, thu hút người giỏi và tạo động lực 

cho người lao động. Tính cạnh tranh trên thị 

trường lao động của các nền kinh tế phát triển 

đều có đặc điểm chung là linh hoạt cao và an 

ninh thu nhập tốt cùng với tạo động lực lao 

động gắn chặt với yêu cầu về nâng cao vốn con 

người như số năm đi học trung bình, kỹ năng 

của người lao động hiện nay và chuẩn bị kỹ 

năng cho lực lượng lao động tư ng lai. 

(2) Mức độ phân đoạn thị trường lao động 

(labor market segmentation) có xu hướng 

ngày càng gia tăng. Có thể thấy là tri thức, 

chứ không phải là vốn, sẽ là yếu tố quan trọng 

của sản xuất trong tư ng lai. Điều này sẽ làm 

phát sinh một thị trường việc làm ngày càng 

tách biệt thành các mảng "kỹ năng thấp lư ng 

thấp" và "kỹ năng cao lư ng cao". Từ đó, 

chênh lệch về tiền lư ng và thu nhập giữa hai 

nhóm lao động này sẽ ngày càng tăng. Điều 

đó dẫn tới sự cần thiết phải thay đổi điều 

chỉnh về mức tiền lư ng tối thiểu cũng như 

khung thang bảng lư ng hiện đang được sử 

dụng giữa các ngành/nghề, khu vực/vùng 

cũng như cấp trình độ. 

(3) CMCN 4.0 cũng đặt ra những thách 

thức đối với công tác tổ chức phát triển thị 

trường lao động. Theo đó, mức độ biến động 

về qui mô, phạm vi và chủng loại việc làm có 

nhu cầu cao (hoặc có nguy c  suy giảm, thậm 

chí biến mất) cũng như kỹ năng nghề nghiệp 

mà thị trường đòi hỏi sẽ diễn ra liên tục. Điều 

này đòi hỏi phải mở rộng mạng lưới, tăng 

phạm vi bao phủ cung cấp các dịch vụ việc làm, 

dạy nghề và an sinh xã hội hiệu quả; công tác 

thu thập, nắm bắt và cung cấp thông tin về 

diễn biến thị trường lao động (cũng như hoạt 

động cảnh báo) cần phải được thực hiện 

thường xuyên, nhanh chóng và kịp thời. Công 

tác dự báo đòi hỏi phải có độ chính xác cao cả 

trong phạm vi ngắn/trung/dài hạn. 
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TÁC ĐỘNG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ 

TỚI LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP 
 

         TRẦN THỊ DIỆU*  

 

uộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã v  đang tác động đến nhiều lĩnh vực của 

toàn cầu. Việc ứng dụng các công nghệ như Internet, tr  tuệ nhân tạo, điện toán đám 

mây, v v… sẽ l m thay đ i mô hình phát triển kinh tế, quy trình sản xu t  inh doanh; điều này 

dẫn đến những thay đ i về nhu cầu lao động, kỹ năng lao động, hình thức việc làm, t  chức 

lao động, năng su t lao động, phân cực tiền lương, quan hệ lao động, v.v... Xu t hiện hình 

thức việc làm phi tiêu chu n, công việc tự do, công việc qua mạng, quan hệ việc l m cũng sẽ 

thay đ i. Bài viết xem xét ngành nông nghiệp khi áp dụng công nghệ cao vào sản xu t thì có 

những thay đ i gì trong phương thức quản lý, có những tác động gì đến người lao động, đến 

việc làm, t  đó đưa ra  huyến nghị về chính sách thị trường lao động và kỹ năng cho người lao 

động nh m thích ứng với những thay đ i trong quá trình sản xu t mới. 

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; lao động; việc làm; nông nghiệp. 
 
 
 

 

 uộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

làm cho ngành nông nghiệp không còn là nông 

nghiệp thuần túy phụ thuộc vào sử dụng nhiều 

sức lao động, điều kiện tự nhiên, thời tiết, mà nhờ 

việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây 

cùng internet kết nối vạn vật sẽ giải phóng 

nông dân khỏi cảnh “bán mặt cho đất, bán 

lưng cho trời”, giúp người sản xuất phân tích 

đầy đủ và kỹ lưỡng các thông số đất đai, độ 

ẩm, sức khỏe vật nuôi, giai đoạn phát triển 

của cây trồng, lượng nước tưới, lượng phân 

bón phù hợp. Người sản xuất chỉ cần kiểm 

soát và bấm nút quyết định thông qua điện 

thoại cầm tay.Với công nghệ mới, sản xuất có 

thể được tự động, sản phẩm có thể được tối 

ưu hóa, hoạt động có thể được đ n giản hóa, 

và các sản phẩm có thể được truy tìm thông 

qua các hệ thống máy vi tính cho các mục 

đích sản xuất thông minh và tiếp thị kỹ thuật 

số. 

Với sự thay đổi của phư ng thức sản xuất 

dưới tác động của I4.0 đặt ra những vấn đề mới 

như: Những tác động của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đến lao động, việc làm là gì? 

Hệ thống đào tạo, kỹ năng mới mà người lao 

động cần đáp ứng là gì?những giải pháp nào 

giúp người lao động thích ứng mới điều kiện 

sản xuất mới. 

1. Khái niệm và nội hàm của cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư 

Nông nghiệp 4.0, thuật ngữ được sử dụng 

đầu tiên tại Đức. Tư ng tự với “ ông nghiệp 

4.0”, “Nông nghiệp 4.0” ở châu Âu được hiểu 

là các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi được 

kết nối mạng bên trong và bên ngoài đ n vị (có 

thể hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả lĩnh vực 

thủy sản, lâm nghiệp). Nghĩa là thông tin ở 

dạng số hóa dành cho tất cả các đối tác và các 

quá trình  sản xuất, giao dịch với các đối tác bên 

ngoài đ n vị như các nhà cung cấp và khách 

hàng tiêu thụ được truyền dữ liệu, xử  lý, phân 

tích dữ  liệu phần lớn tự động qua mạng 

internet. Sử dụng các thiết bị Internet có thể  tạo 

điều kiện quản lý lượng lớn dữ liệu và kết nối 

nội bộ với các đối tác bên  ngoài đ n vị. Một số 

thuật ngữ khác thường được sử dụng như 

“Nông nghiệp thông minh” và “ anh tác số 

hóa”, dựa trên sự ra đời của các thiết bị thông 

minh trong nông nghiệp.  ác thiết bị thông 

minh bao gồm các cảm biến, các bộ điều tiết tự 

động, công nghệ có thể tính toán như bộ não và 

giao tiếp kỹ thuật số.  

Khác với nông nghiệp công nghệ cao là 

tập trung thay đổi phương thức sản xuất từ 

truyền thống sang hiện đại, nông nghiệp 4.0 

là thay đổi phương thức quản lý nông nghiệp.  

 

C 

* Ths., Nghiên cứu viên, Phòng NC Tiền lư ng và Quan hệ lao động, Viện Khoa học Lao động và Xã hội 
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Nông nghiệp 4.0 chính là tập trung chủ 

yếu vào sản xuất thông minh dựa trên các 

thành tựu đột phá trong công nghệ thông tin, 

công nghệ sinh học, công nghệ nano. Theo 

đó, nông nghiệp 4.0 sẽ mở đường cho những 

hoạt động sản xuất chính xác, tự động mà con 

người không cần có mặt trực tiếp và dựa vào 

hệ thống thiết bị có thể đưa ra những quyết định 

một cách tự động. 

Nông nghiệp 4.0 hiểu theo nghĩa rộng bao 

hàm cả nghiên cứu, chuyển giao và sản xuất về 

trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp, 

đảm bảo độ bền vững, an toàn, năng suất cao, 

bảo vệ môi trường tốt h n, dựa trên tiến bộ 

công nghệ kỹ thuật số, canh tác thông minh.  

Như vậy, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

là những thay đổi mang tính đột phá được 

phát triển dựa trên nền tảng tích hợp của hệ 

thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự 

đột phá của Internet vạn vật và Trí tuệ nhân 

tạo làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế 

giới. 

2. Tổng quan các mô hình nông nghiệp 

công nghệ cao của Việt Nam và tình hình lao 

động việc làm trong ngành nông nghiệp 

2.1. Tổng quan một vài mô hình nông 

nghiệp công nghệ cao của Việt Nam qua khảo 

sát 

 ước vào cách mạng 4.0, các nước trên thế 

giới đã đi qua cuộc cách mạng lần 2 và lần 3 

nhưng Việt Nam chưa trải qua hai cuộc cách 

mạng này. Việt Nam chưa có một mô hình hoàn 

chỉnh về nông nghiệp 4.0
13
, nhưng đã có áp dụng 

công nghệ 4.0 ở một số khâu trong sản xuất.  

a. Mô hình trồng trọt (trồng hoa) ứng 

dụng công nghệ 4.0 tại Đà Lạt Hasfarm 

Tại Đà Lạt Hasfarm, hoa hồng được trồng 

trong nhà kính và đây là loại nhà kính khá 

đặc biệt. Mỗi thiết bị trong nhà kính đều cảm 

biến, được kết nối với máy tính qua Internet, 

chế độ hoạt động được cài đặt sẵn. Nếu nhiệt 

độ trong nhà kính vượt ngưỡng 21
o
C, màng 

chắn sáng sẽ tự động mở. Máy tưới nước 

phun sư ng tự nhận biết chế độ ẩm ở trong 

nhà kính. Khi độ ẩm dưới giới hạn cài đặt, 

máy tự động tưới nước. Theo đó, Đà Lạt 

Hasfarm đã nhanh chóng tiếp cận nông 

nghiệp thông minh (nông nghiệp công nghệ 

                                                                 
13

 Lê Quý Kha (2018)  

4.0) không chỉ để giảm chi phí sản xuất, quan 

trọng h n là kiểm soát tốt nhất chất lượng 

hoa làm ra. 

b. Mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ 

4.0: Mô hình Trang trại bò sữa Vinamilk  

Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh là 

trang trại được Vinamilk thực hiện cách mạng 

số 4.0 toàn diện từ quy trình đầu vào đến đầu ra 

theo công nghệ Mỹ, Nhật,  hâu Âu trong toàn 

bộ mô hình chăn nuôi và quản lý của mình, 

nhằm đảm bảo đàn bò có sức khỏe tốt, năng 

suất sữa cao, chất lượng sữa tốt nhất thông qua 

hệ thống quản lý khẩu phần. Hệ thống này giúp 

theo dõi, đo lường và kiểm soát chất lượng thức 

ăn phù hợp với các giai đoạn phát triển của bò. 

Robot đẩy thức ăn Lely Junođược lập trình 

tuyến đường theo ý muốn, đẩy và đảo thức ăn 

liên tục 24 7, giúp cho thức ăn luôn được tư i 

mới nhất. Hệ thống kiểm soát hoạt động và sức 

khỏe đàn bò, toàn bộ đàn bò đều được đeo các 

chip điện tử đời mới nhất để kiểm soát hoạt 

động, khả năng nhai lại, tình hình sức khỏe, 

bệnh tật, khả năng thụ thai, sinh sản của từng cá 

thể bò. Những thông tin này được cập nhật liên 

tục thông qua hệ thống mạng nội bộ và phần 

mềm đặc biệt, tự động kết nối với hệ thống máy 

tính trung tâm. Từ đó cung cấp cho người quản 

lý đầy đủ thông tin của từng cá thể để có thể áp 

dụng các biện pháp chăm sóc cần thiết cho mỗi 

con bò. Hệ thống làm mát tự độngcó thể cảm 

biến được nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió từ môi 

trường. Từ đó lập trình, đưa ra chế độ vận hành 

tự động tối ưu nhất để làm mát cho bò. Hệ 

thống chuồng nuôi và dàn vất sữa hiện đại. Dàn 

vắt sữa tại trang trại có quy mô lớn với h n 200 

con lần vắt. Mỗi con bò được nhận dạng tại dàn 

vắt sữa thông qua chip điện tử bao gồm dữ liệu 

sản lượng sữa, thời gian vắt sữa của từng con 

được thu thập và truyền đến hệ thống, đồng bộ 

với lịch sử thông tin, từ đó đưa ra các biểu đồ 

đánh giá và truy xuất dữ liệu để đáp ứng các 

phân tích chuyên môn.Với công nghệ 4.0, các 

chuyên gia Vinamilk có thể quản lý tất cả thông 

tin về đàn bò trên mọi thiết bị di động ở bất cứ 

đâu. 

2.2. Tổng quan tình hình lao động, việc làm 

ngành nông nghiệp 

Việc làm trong ngành nông nghiệp chiếm 

tỷ lệ lớn trong c  cấu việc làm theo 3 khu vực 

https://vtv.vn/trong-nuoc/nong-dan-da-san-sang-voi-nong-nghiep-40-20171014153332154.htm
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nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Với 

đặc điểm là năng suất thấp và mục tiêu 

chuyển dịch c  cấu lao động theo hướng công 

nghiệp và dịch vụ. Qua số liệu thống kê trong 

giai đoạn 2009 – 2019 tỉ trọng lao động khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có xu 

hướng giảm (53,9% năm 2009, 46,3% năm 

2014 và 32,8% vào năm 2020) còn tỷ trọng 

lao động trong khu vực công nghiệp, xây 

dựng và dịch vụ lại có xu hướng tăng, nhất là 

số lao động ở khu vực dịch vụ cao h n số lao 

động làm việc trong khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản.Về chất lượng lao động 

ngành nông nghiệp: Nguồn nhân lực nông 

nghiệp là chủ thể của quá trình phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao, song hiện đang 

yếu về chất lượng. Giai đoạn 2009-2019, tỷ lệ 

lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc 

trong nền kinh tế đã qua đào tạo có bằng cấp 

chuyên môn kỹ thuật  nghề từ 3 tháng trở lên 

ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ 

lệ thấp (4,1% năm 2016 và 4,6% năm 2020). 

Đây là một hạn chế trong nông nghiệp làm 

hạn chế việc tiếp cận và ứng dụng khoa học 

công nghệ hiện đại vào sản xuất.  

Hạn chế về chất lượng lao động cũng 

tư ng tự khi xem xét chi tiết h n ở nhóm 

ngành cấp 3, trong đó lao động ngành chăn 

nuôi có tỷ lệ lao động qua đào tạo cao h n so 

với trông trọt và khai thác và nuôi trồng thủy 

sản. 

Số lượng lao động trong nông nghiệp theo vị 

thế làm việc cho thấy chủ yếu là lao động tự 

làm và lao động gia đình không hưởng lư ng. 

Tỷ lệ làm công ăn lư ng còn rất khiêm tốn, theo 

số liệu điều tra Lao động việc làm năm 2019, 

trong số lao động làm việc trong ngành nông 

nghiệp, chỉ có 2,165 triệu người là lao động làm 

công hưởng lư ng (chiếm 12,74% trong số lao 

động làm công hưởng lư ng), xét theo một số 

ngành cấp 3 thuộc ngành nông nghiệp, tỷ lệ lao 

động làm công ăn lư ng cao h n ở lĩnh vực 

khai thác và nuôi trồng thủy sản (24%). 

Trong số lao động làm công hưởng lư ng, số 

lao động làm việc trong doanh nghiệp nông 

nghiệp chỉ chiếm số lượng rất khiêm tốn (chỉ 

gần 250 ngàn lao động làm việc tại 4967 doanh 

nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp, trong đó tập trung đa số 

thuộc lĩnh vực trồng trọt), và có xu hướng giảm. 

Về tiền lư ng, thu nhập: Thu nhập bình quân 

tháng của lao động làm công hưởng lư ng trong 

lĩnh vực nông nghiệp luôn thấp h n so với bình 

quân chung và lao động làm việc ở lĩnh vực 

công nghiệp, dịch vụ. Trong đó, xét theo ngành 

cấp 3, lĩnh vực trồng trọt có mức thu nhập bình 

quân thấp nhất, tiếp theo là lĩnh vực chăn nuôi. 

Mức tiền lư ng bình quân cao nhất trong lĩnh 

vực nông nghiệp đó là lĩnh vực nuôi trồng và 

khai thác thủy sản, năm 2019 có mức thu nhập 

bình quân trên lao động là 6,665 triệu 

đồng người tháng, trong khi mức thu nhập bình 

quân chung của lao động làm công hưởng lư ng 

là 6,713 triệu đồng người tháng. 

Số giờ làm việc bình quân: Số giờ làm việc 

bình quân của lao động làm công hưởng lư ng 

có số giờ là 45,4 giờ tuần (mức này vẫn thấp 

h n số giờ làm việc bình thường tối đa theo quy 

định của  ộ luật lao động, 48 giờ tuần). Trong 

đó, lao động thuộc lĩnh vực trồng trọt có thời 

gian làm việc thấp nhất, chỉ 40,7 giờ tuần, trong 

khi đó, lĩnh vực nuổi trồng và khai thác thủy 

sản có số giờ vượt mức thười giờ làm việc bình 

thường (50,5 giờ tuần), số giờ làm việc nhiều 

h n cũng phản ánh tư ng đồng với mức lư ng 

bình quân cao h n ở lĩnh vực thủy sản, chăn 

nuôi. 

Về hợp đồng lao động: Trong lĩnh vực nông 

nghiệp, tỷ lệ lao động có hình thức thỏa thuận 

miệng chiếm đa số, 73% ở lĩnh vực chăn nuôi, 

78,5% ở lĩnh vực trồng trọt, và đến 88% ở lĩnh 

vực khai thác và nuôi trồng thủy sản, tỷ lệ lao 

động có hợp đồng lao động không xác định thời 

hạn khá khiêm tốn, điều này cho thấy tính chất 

công việc cũng khá bấp bênh, có thể linh hoạt 

nhưng tính ổn định không cao. 

Về việc tham gia bảo hiểm xã hội:Do hình 

thức ký kết hợp đồng lao động là thỏa thuận 

miệng là chủ yếu, do đó tỷ lệ lao động tham gia 

bảo hiểm xã hội trong nông nghiệp cũng rất 

thấp, trong khi lao động làm công hưởng lư ng 

nói chung có tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội là 

52% thì đối với lĩnh vực nông nghiệp, chỉ có 

3,6% lao động trong lĩnh vực thủy sản tham gia 

bảo hiểm xã hội, tiếp đến là 9,4% lao động 

trong lĩnh vực trồng trọt tham gia bảo hiểm xã 

hội, và cao nhất ở lĩnh vực chăn nuôi có tỷ lệ 

lao động tham gia bảo hiểm xã hội là 16,5%, 

vẫn thấp h n rất nhiều so với bình quân chung. 
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3. Tác động của cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư tới lao động, việc làm trong ngành 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

3.1. Tác động của cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư tới lao động 

Việc ứng dụng công nghệ điện toán đám 

mây cùng Internet kết nối vạn vật đã mở đường 

cho những hoạt động quản lý nông nghiệp hoàn 

toàn mới, con người không cần có mặt trực tiếp 

tại trang trại vẫn có thể theo dõi, điều hành hoạt 

động sản xuất, kỹ thuật ở trang trại thay thế cho 

phư ng thức truyền thống là phải thường xuyên 

trực, theo dõi tại trang trại; có những công việc 

với thời giờ làm việc linh hoạt h n thay cho 

phư ng thức bố trí ca, kíp trực tại trang trại, và 

có thể mở ra một làn sóng đổi mới chưa từng có 

trong thị trường việc làm.  

Việc ứng dụng số hóa các yếu tố như nước, 

phân, thuốc, độ ẩm, ánh sáng và chuyển nó vào 

các thiết bị kết nối Intenet như máy tính, điện 

thoại cũng làm thay đổi các yêu cầu về kỹ năng 

đối với lao động, lao động kỹ thuật trong nông 

nghiệp, đặc biệt liên quan đến kỹ năng vận hành 

và giám sát thiết bị, có trình độ về kỹ thuật số, 

sử dụng cơ sở dữ liệu, trình duyệt internet, các 

công nghệ này đều được tự động đo đếm, tính 

toán và số hóa. Đây là thay đổi căn bản so với 

kỹ năng lao động nông nghiệp sản xuất truyền 

thống, lao động cần phải có kỹ thuật và kinh 

nghiệm, kiến thức về nông nghiệp, do đó lao 

động kỹ thuật trong nông nghiệp có nhiều năm 

kinh nghiệm là một lợi thế và các doanh nghiệp 

nông nghiệp rất cần và có nhiều chính sách để 

thu hút, giữ chân những lao động này, tuy 

nhiên, với công nghệ 4.0, việc tự động hóa theo 

dõi các chỉ số về dinh dưỡng, chăm sóc và sinh 

trưởng đã một phần thay thế kỹ năng và kinh 

nghiệm của lao động kỹ thuật trong nông 

nghiệp, tuy nhiên ngoài kiến thực và kỹ năng về 

nông nghiệp, lao động cần có kỹ năng vận hành 

và giám sát thiết bị, có trình độ về kỹ thuật số, 

sử dụng c  sở dữ liệu, trình duyệt internet. 

Theo dự báo của các chuyên gia về những 

nghề nghiệp có nguy c  bị tự động hóa thay thế 

đó là lao động giản đ n, tuy nhiên, theo kết quả 

khảo sát cho thấy, trong ngành trồng trọt, đặc 

biệt là trồng hoa, cây cảnh, trong ngắn hạn khi 

chưa có robot, máy móc tự động hóa hoặc chưa 

có khả năng đầu tư công nghệ này để thay thế 

việc làm giản đ n thì những nhu cầu về lao 

động giản đ n vẫn cao và có xu hướng gia tăng 

cùng với quá trình gia tăng năng suất của các 

trang trại khi sử dụng công nghệ cao. Ghi nhận 

này được thấy tại 2 3 doanh nghiệp trồng trọt, 

đều gia tăng nhu cầu lao động giản đ n. 

3.2. Tác động của cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư tới việc làm 

Nền nông nghiệp Việt Nam còn lạc hậu, kết 

quả nghiên cứu ở các mô hình khảo sát cho 

thấy, các doanh nghiệp mới phát triển trên nền 

tảng của công nghệ 1.0, 2.0 và đang áp dụng 

một số công nghệ của 4.0 vào một số khâu của 

quá trình sản xuất do đó tác động đối với việc 

làm nhìn thấy rất rõ giảm việc làm khi ứng 

dụng công nghệ 2.0, 3.0, tuy nhiên, đối với 

doanh nghiệp áp dụng công nghệ 4.0 cho thấy: 

vẫn tăng nhu cầu lao động (lao động kỹ thuật và 

lao động giản đ n), không phải cắt giảm lao 

động do ứng dụng công nghệ vì việc ứng dụng 

công nghệ này các doanh nghiệp đều sử dụng ở 

những trang trại do mở rộng mới và phát triển 

sản xuất (nếu xét từ việc chụp ảnh lại tình hình 

sản xuất hiện tại của doanh nghiệp), nhưng nếu 

xét từ khía cạnh để tạo ra năng suất như ứng 

dụng công nghệ 4.0 đang thực hiện nhưng nếu 

áp dụng theo phư ng thức sản xuất truyền 

thống thì đã giảm được rất nhiều lao động do 

công nghệ thay thế. 

Mặc dù ứng dụng công nghệ nhưng cầu về 

lao động vẫn ngày càng tăng, thể hiện ở quy 

mô lao động không ngừng tăng, nếu như năm 

1993 chỉ với 1ha diện tích trồng trọt và 12 

công nhân nhưng hiện nay lên tới 80 ha và 

h n 2.000 công nhân. Hiện tại (2019) tổng số 

lao động của Dalat Hasfarm là 3.115 người, 

lao động thường xuyên 2400, trong đó, lao 

động công nghệ cao (sử dụng công nghệ cao) 

là 150 người, còn lại là lao động thời vụ. 

Ở lĩnh vực trồng trọt: các mô hình khảo sát 

cũng cho thấy, các doanh nghiệp khi ứng 

dụng công nghệ 4.0 đều mởrộng quy mô, tăng 

năng suất lao động, xuất hiện nhiều vị trí việc 

làm, tăng lao động giản đ n (do máy mọc, 

công nghệ chưa thực hiện được), ví dụ vạt 

cành, chọn hoa ở mô hình Đà lạt – Hasfarm. 

Đánh giá về việc ứng dụng công nghệ cao 

đến việc làm của  ông ty, Lãnh đạo công ty 

cho biết, từ khi áp dụng công nghệ cao số lao 

động phổ thông có giảm chút ít, tuy nhiên do 

mở rộng quy mô sản xuất nên sau đó lại 
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tuyển thêm, hiện tại số lao động lại tăng lên 

so với khi mới áp dụng công nghệ cao. Tuy 

nhiên, đây là lĩnh vực mà cần có sự quan sát 

và xử lý của con người, có những công việc 

không đầu tư máy được, do tính chất công 

việc không đồng nhất nên vẫn cần nhiều lao 

phổ thông, ví dụ như khi thu hoạch, các công 

nhân phải quan sát, cắt tỉa những lá, cành bị 

sâu rầy, hư hỏng để cho ra những chậu hoa 

đẹp, đạt chuẩn về màu sắc, chiều cao, diện 

tích cành và do mở rộng quy mô, ứng dụng 

công nghệ cao nên năng suất tăng, cần nhiều 

lao động đóng gói trước khi vận chuyển. 

Về thu nhập: Qua kết quả khảo sát không 

có sự thay đổi về cách thức xác định tiền 

lư ng  hình thức trả lư ng hay các vấn đề 

phát sinh về quan hệ lao động. 

Do các doanh nghiệp tham gia khảo sát 

mới chỉ áp dụng công nghệ cao vào một công 

đoạn hoặc một phần của chuỗi sản xuất của 

công ty nên việc việc xác định tiền lư ng  

hình thức trả lư ng hay các vấn đề về quan 

hệ lao động không có nhiều thay đổi. Tuy 

nhiên, đã dần có sự khoảng cách về tiền 

lư ng, những lao động làm chủ công nghệ 

(thường là quản lý kỹ thuật bậc trung) được 

công ty đối tác – cung cấp công nghệ đào tạo 

sử dụng công nghệ khi chuyển giao máy móc, 

thiết bị, những lao động này có mức thu nhập 

tăng lên, có chế độ đãi ngộ riêng và kèm theo 

với những cam kết về đào tạo, việc làm. 

 Về hợp đồng lao động, đào tạo, thời 

giờ làm việc: Đối với các vị trí làm chủ công 

nghệ, được nhà cung cấp công nghệ đào tạo, 

doanh nghiệp và người lao động không gặp 

khó khăn gì qua ghi nhận từ kết quả khảo sát, 

chỉ có thêm các ràng buộc về tính bảo mật 

thông tin, chế độ ưu đãi, thu hút. Doanh 

nghiệp và người lao động đều đánh giá không 

khó khăn, vướng mắc.  

Cũng qua kết quả khảo sát tại các doanh 

nghiệp thì hình thức tuyển dụng lao động 

không có sự thay đổi. 

Tuy nhiên có sự thay đổi về hình thức làm 

việc, linh hoạt hơn, không bó hẹp trong hợp 

đồng lao động làm việc đủ 8 tiếng mà người 

lao động được linh hoạt thời gian làm việc 

Do doanh nghiệp sử dụng công nghệ IoT 

nên người lao động có thể theo dõi sự phát 

triển của cây trồng thông qua phần mềm cảnh 

báo, theo dõi, kiểm soát trên máy tính hoặc 

điện thoại thông minh, người lao động chỉ 

cần một số thao tác trên thiết bị là có thể điều 

chỉnh tự động được điều kiện sản xuất giúp 

cây trồng phát triển tốt mà không cần có mặt 

tại nhà xưởng để can thiệp. 

Về điều kiện làm việc tại các khâu áp dụng 

công nghệ cao trong sản xuất được cải thiện 

rõ rệt. 

Một số vị trí làm công việc độc hại như 

nhân viên phun thuốc bảo vệ thực vật đã 

được thay thế bằng máy móc giúp hạn chế 

bệnh nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc 

tốt lên. 

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng bởi cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư đến lao động, việc làm 

trong nông nghiệp. 

3.3.1 Yếu tố về chính sách hỗ trợ phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao 

Nhà nước cũng như các địa phư ng có 

nhiều chính sách ưu tiên để hỗ trợ phát triển 

nông nghiệp cao, nhưng chủ yếu tập trung 

vào lĩnh vực hỗ trợ để phát triển ứng dụng 

công nghệ, chưa chú trọng và triển khai đồng 

bộ đến phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng 

yêu cầu cho quá trình thực hiện và ứng dụng 

trong thực tiễn. Một số rào cản về chính sách 

như: (i)  hính sách tín dụng hỗ trợ phát triển 

NN N  với các quy định thủ tục rườm rà, 

phức tạp cùng với việc đánh giá, xếp loại các 

dự án NN N  dựa trên các tiêu chí theo định 

tính, thiếu định lượng... khiến doanh nghiệp 

khó tiếp cận được nguồn vốn này, có tới 70% 

doanh nghiệp kêu khó khăn khi tiếp cận tín 

dụng
14
. H n nữa, Doanh nghiệp có áp dụng 

công nghệ cao đã được hưởng những ưu đãi 

nhất định như: được vay vốn ưu đãi từ ngân 

hàng với lãi suất thấp để đầu tư cho sản xuất 

kinh doanh. Tuy nhiên lãi suất ngân hàng cho 

vay ưu đãi (6,5% năm) là phù hợp nhưng 

định mức cho vay còn ít, không đáp ứng nhu 

cầu đầu tư; (ii)  hính sách đất đai với thời 

hạn và hạn điền, ưu đãi, miễn giảm thuế đất 

chưa phù hợp cũng khiến cho chủ thể có nhu 

cầu sản xuất kinh doanh NN N  khó tiếp 

cận.; (iii)  hính sách hỗ trợ miễn giảm thuế 
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 Kết quả khảo sát tiếp cận tín dụng nông nghiệp, Viện 

Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp, nông 

thôn. 
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nhập khẩu công nghệ cao trong nông nghiệp: 

có chính sách nhưng doanh nghiệp Việt Nam, 

với tiềm lực không mạnh khó có thể được 

hưởng lợi từ chính sách này. 

3.3.2. Các yếu tố về chất lượng nguồn nhân 

lực 

Nguồn nhân lực nông nghiệp là chủ thể 

của quá trình phát triển NN N , song hiện 

đang thiếu về số lượng lao động nông nghiệp 

có chuyên môn kỹ thuật và yếu về chất 

lượng. Thiếu về số lượng lao động kỹ thuật 

trong nông nghiệp thể hiện ngay từ cung đào 

tạo, quy mô tuyển sinh từ các c  sở đào tạo 

về lĩnh vực nông nghiệp cũng rất hạn chế, cầu 

đào tạo cũng hạn chế, rất ít người có nhu cầu 

đào tạo về lĩnh vực nông nghiệp- thực tế một 

số ngành nông nghiệp chưa thực sự thu hút 

được người học, tuyển sinh gặp khó khăn.  

Về chất lượng lao động nông nghiệp: 

Trình độ thấp khiến cho phần lớn lao động 

trong nông nghiệp hạn chế trong việc làm chủ 

công nghệ tiên tiến, làm hạn chế việc tiếp cận 

và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào 

sản xuất. Để đảm bảo đội ngũ lao động có kỹ 

thuật trong nông nghiệp, các mô hình đào tạo 

hiện nay vẫn mang tính tự liên kết, chủ động 

thực hiện giữa các c  sở đào tạo – doanh 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ví dụ mô 

hình của công ty Đà lạt – Hasfarm. 

3.3.3. Các yếu tố về đầu tư 

Đầu tư cho nghiên cứu, chuyển giao công 

nghệ và đầu tư nói chung trong lĩnh vực nông 

nghiệp công nghệ cao còn hạn chế, chưa tạo 

ra năng suất, chất lượng như kỳ vọng về phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao, lao động kỹ 

thuật cao thực hiện các nghiên cứu, chuyển 

giao công nghệ còn khiêm tốn. 

Việt Nam chưa đầu tư thích đáng vào nghiên 

cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Trong 

khi đó, nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp của 

Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ 

doanh nghiệp của cả nước đầu tư vào nông 

nghiệp với số vốn nhỏ h n 1% tổng vốn đầu tư 

của cả nước
15

. Tỉ trọng đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) trong nông nghiệp còn thấp, chỉ 

chiếm chưa đầy 2% tổng vốn  DI đầu tư vào 
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 Đỗ Kim  hung, chuyên đề về xu hướng ứng dụng công 

nghệ 4.0 trong nông nghiệp và một số khuyến nghị cho 

Việt Nam, 2018 

Việt Nam (GSO, 2017). Nguồn vốn này cũng chỉ 

chủ yếu tập trung vào một vài tiểu ngành nhất 

định như chế biến nông sản, trồng rừng và chế 

biến gỗ, chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi (ADB, 

2015).  

Các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao 

khoa học kỹ thuật chủ yếu do các đ n vị tự 

nghiên cứu và doanh nghiệp quan tâm thực 

hiện. Mức độ phát triển và quan tâm đầu tư 

chỉ nổi lên ở một số mô hình ở một số địa 

phư ng.  

4. Khuyến nghị một số giải pháp chính 

sách về thị trường lao động hỗ trợ ngành 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích 

ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư. 

 hính phủ đã đưa ra tầm nhìn đến năm 

2030 là phát triển nông nghiệp theo hướng 

hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, áp 

dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 

để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và 

nâng cao năng lực cạnh tranh.  ải thiện và 

ngày càng nâng cao đời sống của nông dân. 

Thể chế kinh tế thị trường tiếp tục được hoàn 

thiện, nền kinh tế tiếp tục phát triển sâu rộng; 

Thị trường lao động tiếp tục dịch chuyển 

mạnh mẽ, với sự thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế, thu hút các dòng vốn đầu tư và xu hướng 

già hóa dân số nhanh sẽ tạo ra sự thiếu hụt 

lao động trong dài hạn; quá trình hội nhập 

quốc tế sẽ tạo ra các dòng di chuyển lao động 

giữa các nước; cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ 

tác động làm thay đổi một số mô hình sản 

xuất, kinh doanh truyền thống, một số ngành, 

nghề mới sẽ được hình thành, một số ngành 

nghề truyền thống, sử dụng lao động phổ 

thông sẽ bị thay thế, quan hệ lao động với các 

đặc điểm truyền thống có thể dịch chuyển 

sang các hình thức quan hệ khác. 

Để đáp ứng với xu hướng này, một số 

khuyến nghị được đưa ra như sau: 

4.1. Khuyến nghị chính sách về thị trường 

lao động hỗ trợ ngành nông nghiệp công nghệ 

cao thích ứng với cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư 

Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi 

cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát 

triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô 

lớn; đầu tư vào các sản phẩm thế mạnh, đặc 
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thù để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 

nông nghiệp bền vững. 

Tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp, nhất 

là công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản 

và ngành nghề dịch vụ ở nông thôn; đổi mới 

phát triển hình thức sản xuất, ưu tiên, hỗ trợ 

hình thành các doanh nghiệp nông nghiệp, 

hợp tác xã ứng dụng công nghệ hiện đại để 

sản xuất, chế biến nông sản, liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm. 

Tiếp tục chính sách hỗ trợ về vốn, c  chế 

ưu đãi cao nhất về thuế, đất đai, hạ tầng, tín 

dụng... Kèm với việc đảm bảo c  chế triển 

khai hiệu quả. 

Tập trung đầu tư vào đổi mới và sáng tạo, 

ứng dụng và chuyển giao các công nghệ phù 

hợp với từng địa phư ng, lấy doanh nghiệp là 

trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo cho 

ngành nông nghiệp;  

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp tập trung xây dựng các mô hình 

chuỗi liên kết ứng dụng đầy đủ các công 

nghệ, thiết bị thông minh trong sản xuất- chế 

biến- tiêu thụ tạo ra chuỗi nông sản bền vững.  

4.2. Giải pháp về việc làm và kỹ năng cho 

lao động 

 uộc cách mạng công nghiệp mới mới đặt ra 

yêu cầu phải kết hợp các kiến thức về công 

nghệ thông tin (IT) với các kiến thức về công 

nghệ điều hành (OT) trong các chư ng trình 

đào tạo và các khóa học nghề. Lực lượng lao 

động cần phải được đào tạo những kỹ năng cơ 

bản vững chắc để thích nghi với môi trường 

công nghệ cao và những kỹ năng, kỹ thuật hiện 

đại để có thể vận hành được công nghệ mới và 

làm việc hiệu quả với máy móc được tự động 

hóa. 

Trong giai đoạn hiện nay cũng như định 

hướng phát triển trong giai đoạn tới, việc đào 

tạo, phát triển nguồn nhân lực cho  M N 4.0 

cần được xem xét, đánh giá toàn diện với nhiều 

yêu cầu và thách thức mới đặt ra, đó là: 

 ân bằng về thể chế trong hệ sinh thái phát 

triển kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường và 

người học với trách nhiệm quản lý khu vực 

công đối với hệ thống, các trường đào tạo nghề 

tăng cường tự chủ và thu hút sự tham gia tích 

cực và chủ động cam kết của doanh nghiệp, cụ 

thể: 

- Các c  sở đào tạo không thể vẫn sử dụng 

phư ng pháp cũ, thiếu tính tư ng tác, thiếu thực 

tiễn của mô hình sản xuất mới để đào tạo nguồn 

nhân lực đáp ứng sự phát triển và ứng dụng 

nhanh chóng của các công nghệ hiện đại từ 

cuộc  M N 4.0. Điều này sẽ dẫn đến nguy c  

tụt hậu và đào thải rất cao. Hệ thống đào tạo cả 

nước cần sớm đổi mới nội dung và chư ng trình 

đào tạo nhằm đáp ứng trước những thay đổi từ 

thực tiễn. Ví dụ, trong lĩnh vực công nghệ thông 

tin, một số chuyên ngành và kỹ năng, kiến thức 

mới cần được các trường nghiên cứu, bổ sung 

như:    điện tử; công nghệ thông tin, trong đó 

đặc biệt chú trọng lĩnh vực khoa học dữ liệu, an 

ninh, an toàn thông tin... 

- Để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong môi 

trường mới, đội ngũ giảng viên giáo phải có 

những năng lực mới, năng lực sáng tạo và do đó 

đòi hỏi phải có những phẩm chất mới trên c  sở 

chuẩn hóa, thông qua các hoạt động đào tạo, tự 

đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên 

môn. ên cạnh hoạt động đào tạo, cần tích cực 

tham gia công tác nghiên cứu khoa học để nâng 

cao trình độ, kiến thức chuyên môn, gắn nghiên 

cứu với các hoạt động chuyển giao tại c  sở, 

đặc biệt chú trọng các nghiên cứu mô phỏng, 

nghiên cứu tư ng tác… 

-  ần sự kết hợp 3 “nhà”: Nhà trường - Nhà 

khoa học - Nhà DN trong đào tạo nhân lực phục 

vụ  M N 4.0. Hiện tại, chủ yếu là phía DN có 

nhu cầu gắn kết với nhà trường - nhà khoa học, 

còn nhà trường, nhất là các trường công lập, chỉ 

tập trung công tác đào tạo chứ chưa chủ động 

hợp tác với DN.  ác trường đại học ở Việt Nam 

cần học tập, kinh nghiệm đào tạo của các 

trường đại học ở nước ngoài, trong việc xây 

dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo gắn rất 

chặt với DN (hoặc như mô hình đào tạo của Đại 

học Đà lạt và Đà Lạt Hasfarm). Nhờ những 

trung tâm đó, sinh viên được học tập ở môi 

trường rất thật; các DN liên kết với các trường 

để tìm nguồn nhân lực tư ng lai. 

 ần đổi mới trong đào tạo, trong đó chú 

trọng đào tạo về tư duy; đào tạo công nghệ 

mới, tác phong, nhận thức phù hợp với  N 

mới, ngành nghề mới. 

Tiếp tục chính sách khuyến khích khởi 

nghiệp và đổi mới, tích hợp các xu hướng và 

thành tựu của  M N 4.0 vào nội dung 

chư ng trình giáo dục và đào tạo, hướng 
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nghiệp để có lực lượng lao động có khả năng 

tiếp cận, phát triển và ứng dụng được các 

thành quả nền nông nghiệp 4.0. Giải pháp 

hiệu quả nhất là liên doanh, liên kết với 

doanh nghiệp nông nghiệp để hình thành lên 

mô hình đào tạo mới để xây dựng đội ngũ 

nhân lực có trình độ kỹ thuật cao.  hú trọng 

bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối với đội 

ngũ lao động nông nghiệp hiện hành để đáp 

ứng yêu cầu áp dụng các thành quả của nông 

nghiệp 4.0 hoặc chuyển sang làm các ngành 

nghề khác. 

 ần có sự hợp tác điều phối vĩ mô giữa 

các trường đại học đào tạo về nông nghiệp 

thuật công nghệ khác để chuẩn bị nhân lực 

lãnh đạo quản lý, khoa học kỹ thuật. Các tích 

hợp cùng với các ngành khoa học kỹ trường 

cần đào tạo chuyên sâu về nông nghiệp, để 

sinh viên ra trường có thể thực hành ngay 

được những kiến thức đã được tích lũy trong 

nhà trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 

của doanh nghiệp. 

Nên phân khúc đối tượng đào tạo: Ngắn hạn: 

lao động có trình độ, tác phong, nền tảng tích 

cực, có thể chuyển nhanh, ứng dụng, sử dụng 

khoa học công nghệtừ đó có khả năng tác động 

vào để đáp ứng được I4.0; Trung hạn: Nhóm 

lao động phổ biến, cần có đào tạo nhiều mới 

đáp ứng được; và Dài hạn: tác động lâu dài: các 

nhóm lao động bị ảnh hưởng, cần có sự bảo trợ 

xã hội. 
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BẤT BÌNH ĐẲNG VỀ TIỀN LƯ NG/THU NHẬP, THỰC TRẠNG 

GIAI ĐOẠN 2015-2020 
 

NGUYỄN THỊ HUYỀN*  

 

rong giai đoạn 2015-2020, kinh tế Việt Nam phục hồi r  n t sau giai đoạn 2011-2015, 

tăng trư ng GDP duy trì được t c độ cao, đặc biệt  trong các năm 2017-2019 (năm 

2017 đạt 6,81%; năm 2018 đạt 7,08% v  năm 2019 đạt7,1%). Thu nhập các nhóm d n cư đều 

tăng lên, đời s ng của mọi tầng lớp dân cư được cải thiện. Tuy nhiên, b t bình đẳng trong tiền 

lương vẫn còn tồn tại, đặc biệt là giữa nam và nữ và giữa các nhóm thu nhập. Bài viết này 

phân tích thực trạng b t bình đẳng về thu nhập của người lao động l m công hư ng lương giai 

đoạn 2015-2020 thông qua phân tích các chỉ s  đo lường b t bình đẳng về thu nhập theo giới 

tính và theo các nhóm thu nhập t  s  liệu điều tra lao động việc l m h ng năm của T ng cục 

th ng kê. Kết quả cho th y mặc dù tình trạng b t bình đẳng đã có giảm đi tuy nhiên vẫn tồn tại 

b t bình đẳng về thu nhập trong giai đoạn 2015-2020. 

Từ khóa: Tiền lương, thu nhập, b t bình đẳng 
 

 

1. Giới thiệu chung 

 ất bình đẳng kinh tế (hay còn gọi là bất 

bình đẳng tiền lư ng thu nhập, khoảng cách 

giàu nghèo) là chênh lệch giữa các cá nhân, các 

nhóm trong xã hội hay giữa các quốc gia trong 

việc phân phối lại tài sản hay thu nhập.  ất bình 

đẳng thu nhập không những gây ra những hệ 

lụy xã hội mà còn có ảnh hưởng tiêu cực đến 

quá trình tăng trưởng kinh tế ( erg, Ostry và 

Zettelmeyer, 2008). 

Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, bất 

bình đẳng thu nhập có ảnh hưởng tiêu cực đến 

quá trình phát triển nói chung, gây tổn hại đến 

sự gắn kết xã hội như ảnh hưởng xấu tới chất 

lượng cuộc sống của người dân, làm tăng tỷ lệ 

nghèo đói, cản trở tiến bộ y tế - giáo dục nói 

chung.  

Nghiên cứu này tập trung phân tích thực 

trạng của lao động làm công hưởng lư ng tại 

Việt Nam giai đoạn 2015-2020 theo các khía 

cạnh:  ất bình đẳng về thu nhập theo giới và 

 ất bình đẳng theo các nhóm thu nhập. 

Nguồn số liệu sử dụng trong nghiên cứu là 

Điều tra Lao động - Việc làm hàng năm của 

Tổng cục Thống kê. Đây là cuộc điều tra chọn 

mẫu trong chư ng trình điều tra thống kê quốc 

gia được thực hiện hàng năm nhằm mục đích 

thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị 

trường lao động của những người từ 15 tuổi trở 

lên hiện đang sống tại Việt Nam, làm c  sở để 

tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc 

gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu 

nhập của người lao động. 

Do giới hạn về nguồn số liệu sử dụng nên 

chỉ tiêu về thu nhập sử dụng trong nghiên cứu 

này được xác định là phần tiền lư ng được trả, 

kể cả tiền làm thêm giờ, tiền thưởng, tiền phụ 

cấp nghề và tiền phúc lợi khác cho công việc 

chính. 

Bất bình đẳng về thu nhập theo giới 

 ất bình đẳng giới trong thu nhập là sự khác 

biệt giữa thu nhập của lao động nam và lao 

động nữ mặc dù có cùng các đặc tính năng lực 

và năng suất lao động (Rio,  . D và các cộng 

sự, 2006) 

 áo cáo “Tiền lư ng toàn cầu 2018 19” của 

Văn phòng Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy trên 

thế giới, tình trạng bất bình đẳng giới về thu nhập 

xảy ra ở hầu hết các quốc gia; nam giới được chi 

trả lư ng bình quân theo giờ cao h n khoảng 16% 

so với nữ giới. Thậm chí, ở cùng trình độ học vấn, 

độ tuổi, nhóm dân tộc, nữ giới nhận lư ng thấp 

h n 12,6% so với nam giới cùng trình độ 

(Cunningham, Alidadi và Buchhave 2018). Các 

nước có thu nhập cao có mức độ bất bình đẳng về 

lư ng thấp nhất, trái ngược với nhóm nước có thu 

nhập thấp và trung bình. 

 áo cáo “Giới và thị trường lao động ở Việt 

Nam”, 2020 ILO chỉ ra Tỷ lệ tham gia thị 

trường lao động của phụ nữ ở Việt Nam ở mức 

cao đáng kể. Năm 2019, 70,9% phụ nữ Việt 

Nam trong độ tuổi lao động tham gia lực lượng 

T 

*Ths., Nghiên cứu viên, Phòng NC Tiền lư ng và Quan hệ lao động, Viện Khoa học Lao động và Xã hội 
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lao động, trong khi tỷ lệ tư ng ứng toàn cầu là 

47,2%, và tỷ lệ ở  hâu Á - Thái  ình Dư ng 

thậm chí còn thấp h n, ở mức 43,9%. Ngoài ra, 

tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ 

Việt Nam không chỉ cao theo nghĩa tuyệt đối 

mà còn cao khi tư ng quan với tỷ lệ tham gia 

của nam giới.  hênh lệch về tỷ lệ tham gia giữa 

nam và nữ ở Việt Nam đạt trung bình 9,5 điểm 

phần trăm trong thập kỷ qua. Trong toàn khu 

vực  hâu Á - Thái  ình Dư ng, mức trung 

bình trong cùng thời kỳ là trên 32 điểm phần 

trăm. 

Tại Việt Nam,  áo cáo tình hình lao động 

việc làm hàng năm của Tổng cục thống kê phân 

tích trong giai đoạn 2015-2020, lao động làm 

công là nam giới thu nhập h n khoảng 10% so 

với mức thu nhập của lao động làm công nữ. 

Thực tế, lao động làm công ăn lư ng nữ luôn 

nhận được mức thu nhập thấp h n nam giới. 

Những năm gần đây, chênh lệch thu nhập nam - 

nữ đã giảm, nhưng lao động nam vẫn nhận được 

mức lư ng trung bình cao h n lao động nữ. 

Một chỉ tiêu dùng để đánh giá bất bình đẳng 

theo giới đó là Khoảng cách thu nhập theo giới 

(Gender pay gap): 

Trong đó: 

Em là thu nhập của lao động nam 

Ew là thu nhập của lao động nữ 

 

 

Bảng 1. Thu nhập danh nghĩa theo giới tính giai đoạn 2015-2020 

Đơn vị: Nghìn đồng 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tốc độ 

tăng 

Nam 4911 5246 5622 6074 6974 6911 7,83 

Nữ 4404 4717 5031 5377 6166 6214 7,68 

Khoảng cách thu nhập 

theo giới (%) 10,32 10,10 10,51 11,48 11,59 10,08 1,11 

Nguồn: Tính toán từ CSDL Điều tra Lao động, việc làm các năm 2015-2020 của Tổng Cục Thống kê 

 

Giai đoạn 2015-2020 khoảng cách thu nhập 

giữa nam và nữ luôn trong khoảng 10-11%, 

điều này cho thấy khoảng cách thu nhập giữa 

nam và nữ gần như không có sự thay đổi trong 

giai đoạn này. 

 ất bình đẳng giới trong thu nhập vừa là một 

trong những căn nguyên gây ra nghèo đói vừa 

là yếu tố cản trở lớn đối với quá trình phát triển. 

Tăng trưởng kinh tế sẽ mang lại hiệu quả đối 

với sự giảm mức độ nghèo đói ở những xã hội 

có sự bình đẳng giới ở mức độ cao h n.  ất 

bình đẳng trong thu nhập giữa hai giới ngăn cản  

 

 

 

 

sự phát triển bình đẳng gây ra sự không hiệu 

quả trong việc sử dụng các nguồn lực trong xã 

hội.
16

  

2. Bất bình đẳng theo các nhóm thu 

nhập 

Đề phân tích bất bình đẳng theo nhóm thu 

nhập, nghiên cứu đã sử dụng số liệu về tiền 

lư ng của điều tra lao động việc làm trong các 

năm từ 2015-2020 và chia thành 10 nhóm tiền 

lư ng từ thấp đến cao. Mức tiền lư ng bình 

quân của người lao động theo 10 nhóm giai 

đoạn 2015-2020 như bảng sau (xem  ảng 2): 

                                                                 
16

 World Trade Organization (tháng 5 năm 

2012). “Macroeconomic stability, inclusive growth and 

employment” (PDF). Thematic Think Piece. United 

Nations. 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Think%20Pieces/12_macroeconomics.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Think%20Pieces/12_macroeconomics.pdf
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Bảng 2. Tiền lương danh nghĩa theo các nhóm thu nhập giai đoạn 2015-2020 

Đơn vị: Nghìn đồng 

Năm 2015 2016 2017 2.018 2019 2020 Tốc độ tăng (%) 

Nhóm 1 1472 1594 1763 2261 2408 2.145 10,11 

Nhóm 2 2768 2842 2977 3389 3828 3.729 7,45 

Nhóm 3 3169 3384 3774 3906 4754 4.563 8,57 

Nhóm 4 3506 3890 4202 4429 5180 5095,4 8,27 

Nhóm 5 3954 4380 4571 4965 5810 5845,0 8,59 

Nhóm 6 4375 4906 5028 5717 6409 6388,1 8,40 

Nhóm 7 4913 5357 5781 6385 6945 6992,1 7,84 

Nhóm 8 5696 5957 6700 6982 7741 7798,6 7,09 

Nhóm 9 6833 7194 7774 8155 9247 8997,8 6,42 

Nhóm 10 10978 12084 11936 12758 14737 13404,9 4,86 

Nguồn: Tính toán từ CSDL Điều tra Lao động, việc làm các năm 2015-2020 của Tổng Cục Thống kê 

 

Trong giai đoạn 2015-2020, mặc dù tốc độ 

tăng tiền lư ngcủa nhóm nghèo cao h n tốc độ 

tăng tiền lư ng của nhóm giàu (tư ng ứng là 

10%  và gần 5%), tuy nhiên do mức tiền lư ng 

bình quân của nhóm giàu cao h n nhiều so với 

nhóm nghèo (Nhóm 10 có tiền lư ng bình quân 

cao gấp 4 lần nhóm 1-2 và gấp khoảng 2,5 lần 

nhóm 5-6) nên khoảng cách giàu nghèo vẫn 

luôn tồn tại. 

Để đo lường bất bình đẳng trong phân phối 

thu nhập, còn có nhiều thước đo khác nhau 

được sử dụng, trong nghiên cứu này sẽ đề cập 

đến hệ số Gini, hệ số Palma, Tỷ lệ 90/10. 

Hệ số Gini: là chỉ tiêu phản ánh tình trạng 

bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của các 

tầng lớp dân cư. Giá trị của hệ số GINI nằm 

trong khoảng từ 0 đến 1, giá trị càng cao thì 

mức độ bất bình đẳng càng lớn.  

Khắc phục được nhược điểm của đường 

cong Lorenz, hệ số GINI là công cụ so sánh 

mức độ bất bình đẳng giữa các quốc gia, giữa 

các vùng miền và giữa các giai đoạn khác nhau.  

Công thức tính: Hệ số Gini là tỷ lệ giữa diện 

tích hình được tạo bởi đường bình đẳng tuyệt 

đối và đường Lorenz (A) với diện tích tam giác 

được tạo bởi đường bình đẳng tuyệt đối, đường 

bất bình đẳng tuyệt đối và đường thẳng được 

tạo bởi điểm cuối của đường cong Lorenz hạ 

vuông góc tới đường bất bình đẳng tuyệt đối 

(B). 

Hệ số Gini cho thấy, mức độ bất bình đẳng 

trong phân phối thu nhập của Việt Nam giai 

đoạn 2015-2020 biến động không nhiều, nằm 

trong khoảng 0,25-0,28. Số liệu Bảng 3 cho 

thấy, giai đoạn 2015-2020, hệ số GINI ở thành 

thị cao h n ở nông thôn, và xu hướng bất bình 

đẳng thu nhập ở khu vực thành thị và khu vực 

nông thôn đều có xu hướng giảm trong giai 

đoạn 2015-2020. Theo báo cáo “Wealth 

Distribution and Income Inequality by Country 

2018”, hệ số GINI của Việt Nam ở mức trung 

bình so với các quốc gia khác trong khu vực. 

Theo Cornia và Court (2001), hệ số GINI trong 

khoảng 0,30 - 0,45 là nằm trong ngưỡng an toàn 

và hiệu quả, phù hợp cho tăng trưởng cao. Theo 

đó, có thể khẳng định bất bình đẳng thu nhập 

của Việt Nam hiện nay vẫn nằm trong phạm vi 

an toàn, nhưng trong dài hạn có xu hướng tăng 

lên nếu Việt Nam không có những biện pháp 

hữu hiệu để giải quyết vấn đề này. 

Bảng 3. Hệ số Gini giai đoạn 2015-2020 

Gini 2015 2016 2017 2.018 2019 2020 

 ả nước 0,284 0,276 0,271 0,262 0,249 0,254 

Thành thị 0,285 0,3 0,303 0,288 0,268 0,26 

Nông thôn 0,263 0,231 0,222 0,215 0,206 0,238 

Nguồn: Tính toán từ CSDL Điều tra Lao động, việc làm các năm 2015-2020 của Tổng Cục Thống kê 
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Hệ số Palma: được tính bằng tỷ phần tiền lư ng của nhóm 10% có tiền lư ng cao nhất chia cho 

tỷ phần tiền lư ng của 40% nhóm thấp nhất. 
 

Bảng 4. Tỳ phần tiền lương theo các nhóm thu nhập và hệ số Palma giai đoạn 2015-2020 

Nhóm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 0,031 0,032 0,034 0,054 0,031 0,031 

2 0,094 0,062 0,052 0,030 0,050 0,050 

3 0,019 0,058 0,115 0,067 0,127 0,065 

4 0,075 0,102 0,026 0,076 0,014 0,069 

5 0,093 0,086 0,081 0,089 0,150 0,123 

6 0,091 0,118 0,100 0,172 0,064 0,065 

7 0,115 0,059 0,148 0,058 0,094 0,116 

8 0,144 0,115 0,123 0,100 0,128 0,128 

9 0,119 0,169 0,100 0,153 0,153 0,136 

10 0,219 0,199 0,221 0,201 0,189 0,218 

Palm 0,998 0,782 0,977 0,881 0,849 1,015 

Nguồn: Tính toán từ CSDL Điều tra Lao động, việc làm các năm 2015-2020 của Tổng Cục Thống kê 
 

Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy bất 

bình đẳng thu nhập ở Việt Nam tăng trong hai 

thập kỷ qua, và đáng chú ý h n là số người giàu 

đang chiếm phần thu nhập quá lớn
17

. Nhận định 

trên cũng phù hợp với số liệu ở Bảng 4. Từ 

Bảng 4 cho thấy, năm 2015, tỷ lệ Palma của 

Việt Nam là 0,998, nghĩa là nhóm 10% giàu 

nhất có thu nhập cao bằng 0.998 lần nhóm 40% 

thu nhập thấp nhất. Đến năm 2020, 10% nhóm 

giàu nhất có thu nhập cao gấp 1,015 lần nhóm 

40% thu nhập thấp nhất. Như vậy, nhóm có thu 

nhập cao đang có xu hướng chiếm tỷ phần thu 

nhập cao h n trong xã hội. 

Tỷ lệ 90/10: là tỷ lệ đo lường bất bình đẳng 

trong tổng thu nhập, chỉ tính cho nhóm lao động 

làm đủ thời gian, Tỷ lệ 90 10 được tính bằng 

tổng thu nhập của 10% nhóm có thu nhập cao 

nhất so với 90% nhóm thu nhập còn lại.  

Bảng 5. Tỷ lệ 90/10 giai đoạn 2015-2020 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tỷ lệ 

90/10 3,55 4,01 3,75 3,95 4,40 3,70 

Nguồn: Tính toán từ CSDL Điều tra Lao động, việc 

làm các năm 2015-2020 của Tổng Cục Thống kê 

Năm 2018 trở về trước, cho thấy tỷ lệ thu 

nhập của 90% lao động có mức thu nhập thấp 

                                                                 
17 Thu hẹp khoảng cách, cùng giảm bất bình đẳng ở Việt Nam, 

Oxfarm, 2017 

h n tăng h n so với 10% nhóm thu nhập cao 

nhất, tuy nhiên từ năm 2019 trở đi, tỷ lệ 90/10 

có xu hướng giảm dần, có thể thấy 10% nhóm 

thu nhập cao đang có xu hướng chiếm tỷ lệ thu 

nhập cao h n các nhóm còn lại. 

Báo cáo bất bình đẳng 2018 (World 

Inequality Report 2018 - WIR2018), trong đó 

có Thomas Piketty là đồng tác giả, cho thấy tỷ 

lệ người giàu càng giàu h n, và người nghèo 

càng nghèo h n không chỉ có ở các nước 

BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam 

Phi), mà còn ở các nước như Hoa Kỳ, Đức, 

Pháp, đặc biệt là Trung Đông, n i mà 10% giàu 

nhất chiếm h n 60% tổng thu nhập của quốc 

gia. 

Vấn đề bất bình đẳng thu nhập dẫn đến bất 

bình đẳng trong xã hội là mối quan tâm lớn của 

nhiều nước phát triển. Chính phủ các nước nhận 

thức được rằng, bất bình đẳng thu nhập sẽ làm 

“sâu sắc” h n các vấn đề của xã hội như tỷ lệ 

thất nghiệp tăng, tỷ lệ tội phạm tăng, năng suất 

lao động bình quân giảm vì người có thu nhập 

thấp thấy được họ chỉ được hưởng một phần rất 

ít trong thành quả chung, thậm chí không bù 

đắp được với chi phí ngày càng tăng của cuộc 

sống. Vì vậy, nhiều nước đã có nhiều giải pháp 

để giảm bất bình đẳng qua việc tiếp cận các 

dịch vụ xã hội c  bản, đặc biệt là giáo dục và y 
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tế. Cụ thể, khoảng cách về chất lượng giáo dục 

và y tế có sự khác biệt nhiều giữa khu vực công 

và tư. Người nghèo được đảm bảo các điều kiện 

sống tối thiểu, và luôn có các quỹ an sinh xã hội 

hỗ trợ khi cần thiết. 

5. Kết luận 

Các phân tích trên cho thấy, bất bình đẳng 

thu nhập vẫn đang tồn tại hầu hết trên cả nước 

và nhóm dân cư nghèo nhất vẫn đang là nhóm 

chịu tổn thư ng. Về dài hạn, vấn đề bất bình 

đẳng thu nhập cần phải được lưu ý giải quyết và 

nên lấy mục tiêu xóa đói giảm nghèo làm trung 

tâm của chiến lược giảm thiểu bất bình đẳng; 

cần không ngừng đẩy mạnh và nâng cao hiệu 

quả của các chính sách xóa đói giảm nghèo; 

nâng cao chất lượng đào tạo; có chính sách y tế 

phù hợp đảm bảo mọi người dân đều được tiếp 

cận với những dịch vụ y tế tối thiểu, đặc biệt 

quan tâm đến nhóm dân cư nghèo nhất, thường 

tập trung ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, dân tộc đồng bào thiểu số. Trong nền kinh tế 

thị trường hiện nay, cần đảm bảo môi trường 

cạnh tranh công bằng, lành mạnh, minh bạch 

giữa các cá nhân, tổ chức. Các chính sách cần 

được cụ thể, rõ ràng, có hướng dẫn chi tiết và 

dễ tiếp cận để các cá nhân, tổ chức có thể nắm 

bắt và thực hiện các quy định phù hợp với các 

điều kiện riêng. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển 

khoa học, công nghệ, tăng cường đầu tư cho 

giáo dục, y tế, có các chính sách trọng dụng và 

thu hút nhân tài, một mặt nhằm nâng cao mức 

sống và nhận thức của người dân về hậu quả 

của bất bình đẳng, mặt khác nhằm tạo nguồn 

lực có chất lượng cho tăng trưởng kinh tế bền 

vững. 
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- - - - - SUMMARIES OF ARTICLES IN ENGLISH - - - - - 
 
 
 

THE CURRENT SITUATION OF ACCESS TO EDUCATION AND 

HEALTH SERVICES OF CHILDREN FROM MIGRANT WORKER’S 

FAMILY WORKING IN INDUSTRIAL ZONES IN HANOI CITY 

 

Dr. Nguyen Hai Huu  

 
Abstract: 

 

Ensuring children's rights which are concerned by the Party, State and society are better 

and better guaranteed. However, the process of industrialization, modernization, the 

formation and development of industrial zones over the past two decades has led to the 

emergence of children from migrant wor ers’ family in industrial zones (collectively 

referred to as migrant children). Ensuring the rights of this group of children, especially the 

right to education and health care, becomes a challenge in children's work today and in the 

future, requiring attention and appropriate solutions from the State and society. 

 

Keywords: policy, law, social protection, monitoring. 

 

 

 
 
 
 

THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL CHANGE ON THE DEMAND 

FOR SKILLED WORKERS 

 

Dr. Pham Ngoc Toan 
 

Abstract: 

 

This paper estimates the labour demand model to analyze the impact of technological 

change on the demand for skilled workers. Through the generalized method of moments 

(GMM), the model estimates with panel data and uses the data envelopment analysis 

(DEA) to calculate the technology change index from the enterprise survey data of the 

General Statistics Office. The results show that technology has actually reduced the share 

of low- and middle-skilled workers, gradually increasing the demand for high-skilled 

workers. However, technological change does not reduce the total number of jobs in the 

economy due to the effect of the investment expansion. 

 

Keywords: Technological change, labour demand, impact.
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SHARING ECONOMY IN TECHNOLOGY TAXI DRIVING IN 

VIETNAM: SOME ANALYSIS OF THEORY AND PRACTICE 

 

MA. Pham Huy Tu  

 
Abstract: 

 

This study synthesizes some concepts, characteristics, and impacts of the sharing 

economy in general. In addition, the study focuses on analyzing theories on the 

relationship between the parties in the sharing economy model, especially the relationship 

between technology taxi drivers and operating platform providers. At the same time, legal 

regulations in Vietnam to manage this type of business have been reviewed and 

synthesized. From there, the author proposes the promotion of theoretical research to 

determine the relationship between the two parties to ensure the interests of each party 

and equality in business. 

 

Keywords: sharing economy, industrial relation, technology taxi driver, platform provider. 

 

 
 
 
 
 
 

METHOD OF DETERMINING THE MARKET COST OF LAYOFFS 

 

Dr. Bui Thai Quyen  

 
Abstract: 

 

Redundancy is “one of the reasonable reasons for layoffs”  When laying off a wor er, the 

employer must pay an amount called a layoff allowance. When laying off, the enterprise 

must calculate the expenses (contribution according to the Labour Code including social 

insurance (SI), unemployment insurance (UI), health insurance (HI), occupational 

accidents and diseases insurance (OADI) and payment of allowance according to the 

Labour Code for the wor er’s wor ing time at the enterprise)   owever, costs that 

businesses often do not take into account include recruitment costs, staff training and 

development costs, costs to maintain human resource (including costs to encourage, 

incentives, solving social security issues – dispute resolution, working environment 

improvement, health care, social insurance, etc.) or the costs of additional welfare. The 

article reviews the costs that the employer must pay to the worker, thereby determining the 

costs when laying off a worker. 

 

Keywords: cost, cost of layoffs, layoffs. 
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GERMANY’S EXPERIENCE ABOUT THE IMPACT OF THE FOURTH 

INDUSTRIAL REVOLUTION ON EMPLOYMENT, LABOUR MARKET 

AND LESSONS LEARNED FOR VIETNAM 

 

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Ba Ngoc  

 
Abstract: 

 

Under the impact of digital transformation, it is necessary to put employment, productivity 

and technological innovation at the center of the country's socio-economic policies. Labour 

and employment policy needs to be integrated with interdisciplinary and inter-level issues 

in macroeconomic policies, industrial policy and welfare policy - an important requirement 

in policy planning and assessment under the impact of I4.0. A comprehensive 

collaborative framework for the implementation of employment policies needs to be 

developed, involving tripartite partners, relevant ministries, central and local Governments, 

enterprises and scholars. That framework should include focus such as having a specific 

strategy and action plan for the research and application of technologies towards the 4.0 

industry; dedicate a certain amount of resources to research activities and application of 

4.0 technology; invest in human capital, attract talents and train human resources towards 

4.0 technology industries; widespread social dialogue about how Government and society 

allow technology to influence development. 

 

Keywords: industrial revolution, The forth industrial revolution, employment, labour market 
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IMPACT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION ON LABOUR 

AND EMPLOYMENT IN AGRICULTURE 

 

MA. Tran Thi Dieu 
 

Abstract: 

 

The Fourth Industrial Revolution has been affecting many areas of the world. The 

application of technologies such as the Internet, artificial intelligence, cloud computing, etc. 

will change the economic development model, production and business processes. This 

leads to changes in labour demand, labour skills, forms of employment, labour 

organization, labour productivity, wage disparity, industrial relations, etc. Non-standard 

employment, freelance work, online work appear leading to the change in employment 

relation. The article examines how the agricultural sector will change when applying high 

technology to production, how the management method will be changed, what impacts will 

it have on workers and employment, thereby making policy recommendation for labour 

market and skills for workers to adapt to changes in the new production process. 

 

Keywords: The Fourth Industrial Revolution; labour; employment; agriculture. 

  

 

 

 

WAGE/INCOME INEQUALITY, CURRENT SITUATION FOR THE 

PERIOD OF 2015-2020 
 

                                                                                                                                  MA. Nguyen Thi Huyen 
 

Abstract: 

 

In the period 2015-2020, Vietnam's economy recovered clearly after the period 2011-2015, 

GDP growth maintained a rate, especially in the years of 2017-2019 (in 2017 reached 

6.81%; in 2018 reached 7.08% and in 2019 reached 7.1%). The income of all population 

groups has increased, the living standards of all classes of people have been improved. 

However, inequality in wages still exists, especially between men and women and across 

income groups. This article analyzes the current status of income inequality of salaried 

workers in the period 2015-2020 through analysis of indicators measuring income 

inequality by gender and by income groups from the annual labour force survey data of the 

General Statistics Office. The results show that although inequality has decreased, income 

inequality still exists in the period 2015-2020. 
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