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Thö nghiÖm sö dông m« h×nh kinh tÕ lîng 

Nghiªn cøu c¸c yÕu tè t¸c ®éng thu nhËp vïng T©y b¾c  
       

      Tiến sĩ  Nguyễn Thị Lan Hương 

               và Dương Tuấn Cương 
 

Vùng Tây Bắc gồm 4 tỉnh Lai 
Châu, Điện Biên, Sơn La và Hoà 
Bình, có tổng diện tích đất tự nhiên 
3.3610.140 ha, chiếm 10% diện tích 
cả nước, có vị trí địa lý quan trọng về 
an ninh quốc phòng, bởi Tây Bắc có 
870 km đường biên giới chung với 
Trung Quốc và Lào. Tuy nhiên, đây 
lại là vùng nghèo nhất cả nước. Năm 
2000 tỷ lệ hộ nghèo vùng Tây Bắc là 
40%, so với tỷ lệ 17,2% hộ nghèo 
bình quân chung cả nước, tỷ lệ hộ 
nghèo năm 2005 chiếm 11,4%, trong 
khi đó tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung 
cả nước là 6,5% (chuẩn nghèo giai 
đoạn 2001- 2005). Hơn nữa, kinh tế 
vùng Tây Bắc dựa chủ yếu vào sản 
xuất nông nghiệp, địa hình chia cắt, hệ 
thống giao thông kém phát triển, tập 
trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số 
sinh sống, còn tồn tại nhiều hủ tục lạc 
hậu, mặt bằng dân trí và trình độ lao 
động thấp, hạn chế về khả năng tiếp 
cận thị trường...là những trở ngại cơ 

bản trong quá trình phát triển kinh tế 
xã hội vùng Tây Bắc.  

Trong bài viết này, chúng tôi thử 
nghiệm sử dụng mô hình kinh tế 
lượng để nghiên cứu các yếu tố tác 
động đến thu nhập của các hộ gia đình 
vùng Tây Bắc nhằm tìm ra những yếu 
tố cơ bản tác động tích cực tới việc 
tăng thu nhập của hộ, để từ đó có thể 
đề xuất các giải pháp phát triển thu 
nhập hộ gia đình, góp phần giảm tỷ lệ 
hộ nghèo của vùng. 

Để nghiên cứu các yếu tố tác động 
đến thu nhập của hộ gia đình vùng 
Tây Bắc, chúng tôi sử dụng 2 mô hình 
hồi qui thực nghiệm, dựa trên số liệu 
điều tra mức sống dân cư và nhà ở 
Việt Nam (VHLSS) năm 2004 và năm 
2002. Tổng số mẫu gồm 2145 hộ gia 
đình (VLHSS 04), trong đó có 1015 
hộ gia đình được tái điều tra từ của 
VLHSS 02 (1039 hộ) của 4 tỉnh Hoà 
Bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. 
Các mô hình đó là: 

             LN Y = α + βX + µ                                        (1) 

                        Δ LN  Y  = γ + λX +δΔX+η                           (2) 

Trong đó:  

X là ma trận các yếu tố tác động 
đến thu nhập cấp hộ gia đình, bao 
gồm: đặc điểm của các hộ gia đình 
(dân tộc, khu vực sinh sống, qui mô 

hộ gia đình…); các nguồn lực của hộ 
(số lao động trong tuổi, trình độ 
chuyên môn kỹ thuật, sử dụng và phân 
bổ lao động trong các hoạt động sản 
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xuất…); các chi phí hoạt động sản 
xuất tạo thu nhập (trồng trọt, chăn 
nuôi, lâm nghiệp, săn bắt, thuỷ sản, 
dịch vụ nông nghiệp, phi nông nghiệp, 
làm thuê hưởng tiền lương, tiền 
công…);  vốn và phân bổ đầu tư (vốn 
vay và chi phí sản xuất). 

δΔ X:  là sự thay đổi các đặc điểm và 
nguồn lực của hộ gia đình, 2002-2004 

LN Y: là Logarithmic thu nhập của hộ 

ΔLN Y: là Logarithmic mức độ thay 
đổi thu nhập của hộ    

µ v à η : là sai số mô hình. 

Những thông tin được sử dụng 
cho mô hình ước lượng thu nhập và 
giảm nghèo của hộ gia đình bao gồm: 
đặc điểm của các hộ gia đình (dân tộc, 
khu vực sinh sống, qui mô hộ gia 
đình,…); các nguồn lực của hộ (số lao 
động trong tuổi, trình độ chuyên môn 
kỹ thuật, sử dụng và phân bổ lao động 
trong các hoạt động sản xuất…); các 
hoạt động sản xuất tạo thu nhập (trồng 
trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, săn bắt, 
thuỷ sản, dịch vụ nông nghiệp, phi 
nông nghiệp, làm thuê hưởng tiền 

lương, tiền công…); vốn và phân bổ 
đầu tư (vốn vay và chi phí sản xuất). 
Do hạn chế của VLHSS 04 và VLHSS 
02 đối với những thông tin liên quan 
tới thay đổi về công nghệ; các chính 
sách vĩ mô; nhận thức và chất lượng 
của người lao động; qui mô và phạm 
vi, cũng như khả năng tiếp cận thị 
trường… nên những yếu tố này không 
được xem xét trong mô hình và giả 
định không có sự thay đổi đáng kể 
giữa năm 2002 và năm 2004. 

Mô hình 1: Là mô hình xem xét 
các yếu tố tác động đến thu nhập của 
các hộ năm 2002 và năm 2004, các 
biến số sẽ được sử dụng riêng cho 
từng năm với toàn bộ mẫu của vùng 
Tây Bắc có sẵn trong VLHSS 02 và 
VLHSS 04. Các biến giải thích chỉ ra 
mức độ tác động biên của các yếu tố 
sản xuất đối với thu nhập của hộ gia 
đình, từ đó xác định được những yếu 
tố đóng góp vào thu nhập của hộ, 
đồng thời so sánh được sự khác biệt 
về mức độ đóng góp vào thu nhập của 
các yếu tố giữa 2 năm 2002 và năm 
2004.  

Mô hình ước lượng:  

LN (BQNK)= α + α1(NK) + α2(NKLĐ) + α3(CMKT) + α4(DT) + α5(KV) +   

  α6(CPHITT) + α7(CPHICN) + α8(CPHILN) + α9(CPHISB) +   

  α10(CPHITS) + α11(CPHIDVNN) + α12(CPHIPNN) + α13(LĐLC) +  

  α14(LĐNN) + α15(LĐPNN) + α16(VONVAY) + α17(DTICH)+u 

Trong đó:  LN (BQNK) : Logarithmic thu nhập bình quân đầu người của hộ 

  α....α17  : Các hệ số ước lượng 

  u  : Sai số mô hình 
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Biểu 1: Các biến giải thích trong mô hình 

(Biến phụ thuộc: LN (BQNK)) 

Biến Nhãn biến Diễn giải 

1.(NK) Số nhân khẩu của hộ Thành  viên của hộ là những người hiện đang 
sinh sống tại hộ, ăn, ở và  cùng chung quĩ thu 
chi (người) 

2.(NKLĐ) Số nhân khẩu trong tuổi lao động Bao gồm những người từ 15-60 tuổi đối với 
nam và từ 15-55 đối với nữ (người) 

3.(CMKT) Số nhân khẩu có trình độ CMKT Là những người có trình độ từ sơ cấp trở lên 
được cấp bằng hoặc chứng chỉ (người) 

4.(DT) Dân tộc  Tình trạng dân tộc của chủ hộ và các thành 
viên trong hộ (Kinh: mã 1; dân tộc # mã 0) 

5.(KV) Khu vực sinh sống của hộ Nơi cư trú của hộ (Thành thị: mã 1; nông 
thôn: mã 0) 

6.(CPHITT) Chi phí đầu tư trồng trọt  Chi phí= tiền giống+phân bón+thuốc bảo vệ 
thực vật+thuê lao động+Thuỷ lợi phí+… 
(1000đ) 

7.(CPHICN) Chi phí đầu tư chăn nuôi  Chi phí= tiền giống+thức ăn+thuê lao động+ 
... (1000đ) 

8.(CPHILN) Chi phí đầu tư lâm nghiệp  Chi phí=tiền giống+phân bón+thuốc bảo vệ 
thực vật+thuê lao động+Thuỷ lợi phí+... 
(1000đ) 

9.(CPHISB) Chi phí đầu tư SB  Chi phí= công cụ+thuê lao động+... (1000đ) 
10.(CPHITS) Chi phí đầu tư TS Chi phí=giống+thuê lao động+...(1000đ) 
11.(CPHIDVNN) Chi phí đầu tư dịch vụ  

nông nghiệp 
Tổng chi phí đầu tư dịch vụ NN trong năm 
(1000đ) 

12.(CPHIPNN) Chi phí đầu tư phi nông nghiệp  Tổng chi phí đầu tư phi NN trong năm 
(1000đ) 

13.(LĐLC) Số lao động làm công ăn lương  Những người sử dụng phần lớn thời gian làm 
việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, các 
cơ sở sản xuất kinh doanh có thuê mướn lao 
động và được trả tiền công, tiền lương  (người) 

14.(LĐNN) Số lao động tự làm nông nghiệp  Những người sử dụng phần lớn thời gian lao 
động làm việc trong khu vực nông nghiệp, tự 
tổ chức SX và hoạch toán thu-chi (người) 

15.(LĐPNN) Số lao động tự làm phi nông 
nghiệp 

Những người sử dụng phần lớn thời gian LĐ 
làm việc trong khu vực phi nông nghiệp, tự tổ 
chức sản xuất và hoạch toán thu-chi (người) 

16.(VONVAY) Vốn vay từ các tổ chức tín dụng  Số vốn vay từ các tổ chức tín dụng-ngân 
hàng; quĩ tại thời điểm thu thập thông tin 
(1000đ) 

17.(DTICH) Diện tích đất sản xuất Diện tích đất sử  dụng  cho mục  đích  sản  
xuất  kinh doanh (m2) 
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Mô hình 2: Đánh giá những yếu 
tố tạo ra sự thay đổi về thu nhập của 
các hộ gia đình vùng Tây Bắc giữa 
thời điểm năm 2002 và năm 2004. 
Thông tin của những hộ được tái điều 
tra trong VLHSS 04 được ghép với 
thông tin của những hộ được điều tra 
trong VLHSS 02, sau đó một số 

những biến số mới thể hiện sự thay 
đổi về thu nhập, đầu tư nguồn 
lực…được tạo ra để sử dụng trong mô 
hình. Biến phụ thuộc được xác định 
bằng mức chênh lệch về thu nhập bình 
quân đầu người giữa năm 2004 và 
năm 2002 và được tính như sau: 

 

 TNBQNK = Thu nhập BQNK (2004 hoặc 2002)-thu nhập BQNK (2002 hoặc 2004) 

Các biến phụ thuộc trong mô hình 2 cũng tương tự như tính toán trong mô hình 
1. Tuy nhiên, đối với mô hình 2, biến giải thích là mức độ chênh lệch của các giá trị 
thời kỳ 2002-2004.  

Mô hình ước lượng:  

 

 LN (TNBQNK)) =β + β1( NK) +β2( NKLĐ) + β3( CMKT) +  

β4( DT) + β5( KV) + β6( CPHITT) + β7( CPHICN) + β8( 

CPHILN) + β9( CPHISB) + β10( CPHITS)+ β11( 

CPHIDVNN)+ β12( CPHIPNN)+β13( LĐLC)+ β14( LĐNN) 

+ β15( LĐPNN) + β16( VONVAY) + β17( DTICH)+u 

Trong đó:  LN (∆TNBQNK): Logarithmic giá trị thay đổi thu nhập bình quân đầu 
người của hộ giữa năm 2002 và 2004 

  β....β17  : Các hệ số ước lượng 

  u  : Sai số mô hình. 

 

Một số kết quả nghiên cứu:   

 

 a. Sự thay đổi thu nhập của  
hộ gia đình thời kỳ 2002-2004  

Mức và cơ cấu thu nhập của các 
hộ đã có sự thay đổi một chút thời kỳ 

2002-2004. Tổng thu nhập của hộ đã 
tăng nhẹ, từ 11,015 triệu/hộ năm 2002 
lên 11,127 triệu/hộ năm 2004. Trong 
đó, giá trị thu nhập từ nông nghiệp 
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tăng từ 7,741 triệu đồng/hộ lên 7,82 
triệu đồng/hộ; từ sản xuất phi nông 
nghiệp tăng từ 1,246 triệu đồng/hộ 
năm 2002 lên  1,323 triệu đồng/hộ 
năm 2004, trong khi đó các nguồn thu 
khác như trợ cấp và một số khoản 
khác của các hộ có xu hướng giảm đi 
giữa 2 năm. 

 Cơ cấu thu nhập có sự chuyển 
dịch trong thời kỳ 2002-2004, trong 
đó tỷ trọng phi nông nghiệp tăng từ 
11,3% lên 11,9%. Tuy nhiên, thu nhập 
từ nông nghiệp hầu như không thay 
đổi trong thời kỳ này. Giữa các tỉnh có 
sự khác biệt về xu thế thay đổi về thu 
nhập. Sơn La có mức tăng thu nhập 
rất lớn từ phi nông nghiệp, kết quả cơ 
cấu thu nhập từ nông nghiệp đã giảm 
từ gần 83% năm 2002 xuống gần 74%  
2 năm sau đó. Trái lại, Hoà Bình có sự 
giảm mạnh về thu nhập từ phi nông 

nghiệp, dẫn đến sự gia tăng nhẹ tỷ 
trọng thu nhập của hộ từ nông nghiệp.      

 Các nguồn lực của hộ gia đình 
cũng có những thay đổi vào giữa năm 
2002 và năm 2004. Qui mô hộ có xu 
hướng giảm xuống, 4,94 nhân khẩu/hộ 
năm 2002 xuống 4,92 nhân khẩu/hộ 
năm 2004. Số lao động có việc làm có 
xu hướng chuyển dịch từ khu vực 
nông nghiệp sang phi nông nghiệp qua 
2 năm 2002 tới 2004. Năm 2002 trung 
bình một hộ có 1,76 lao động làm 
nông nghiệp, đã giảm xuống còn 1,73 
lao động/hộ vào năm 2004. Trong khi 
đó số lao động tự làm tăng từ 0,41lao 
động/hộ năm 2002 lên 0,52 lao 
động/hộ năm 2004. Số lao động có 
trình độ chuyên môn kỹ thuật tăng từ 
0,09% lao động/hộ năm 2002 lên 
0,11% lao động/hộ năm 2004. 
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Biểu  2. Giá trị thống kê của các chỉ tiêu sử dụng trong mô hình 

Biến số 

Năm 2002 Năm 2004 

Quan 

sát 

(hộ) 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Quan 

sát 

(hộ) 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Số nhân khẩu  (người) 1039 4.94 3.88 2145 4.92 3.78 

Số nhân khẩu trong tuổi lao động 

(người) 1039 2.85 0.67 2145 2.86 0.57 

Số nhân khẩu trong hộ có CMKT 

(người) 1039 0.09 0.29 2145 0.11 0.39 

Dân tộc kinh (%) 1039 27 0.26 2145 29 0.27 

Khu vực thành thị (%) 1039 16 0.15 2145 18 0.16 

Chi phí đầu tư trồng trọt (1000đ) 1039 2245.00 1223.49 2145 2376.00 1315.49 

Chi phí đầu tư chăn nuôi (1000đ) 1039 1525.69 1143.79 2145 1576.88 1423.79 

Chi phí đầu tư dịch vụ nông 

nghiệp (1000đ) 

1039 2844.22 1863.05 2145 2969.22 1956.08 

Chi phí đầu tư săn bắt (1000đ) 1039 363.34 256.66 2145 512.62 256.66 

Chi phí đầu tư lâm nghiệp 

(1000đ) 

1039 1286.12 986.45 2145 1178.12 996.25 

Chi phí đầu tư thuỷ sản (1000đ) 1039 198.81 162.92 2145 213.81 163.90 

Chi phí đầu tư phi nông nghiệp 

(1000đ) 

1039 423.30 345.30 2145 436.54 348.60 

Số lao động làm công ăn lương 

(1000đ) 

1039 0.14 0.12 2145 0.15 0.13 

Số lao động tự làm nông nghiệp 

(người) 

1039 1.76 1.33 2145 1.73 1.27 

Số lao động tự làm phi nông 

nghiệp (người) 

1039 0.41 0.22 2145 0.52 0.24 

Diện tích đất sản xuất (m2) 1039 1509.40 1500.00 2145 1540.40 1522.10 
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Đối với hoạt động sản xuất kinh 
doanh, chi phí đầu tư bình quân của 
các hộ năm 2004 tăng hơn năm 2002. 
Chi phí trồng trọt bình quân/hộ năm 
2004 tăng lên 5,83% so với năm 2002; 
chi phí đầu tư chăn nuôi tăng lên 
3,36%; chi phí đầu tư thuỷ sản tăng 
lên 7,54% và chi phí đầu tư phi nông 
nghiệp tăng lên 3,12%. Đất sản xuất 
bình quân của hộ tăng 1509,4 m2/hộ 
năm 2002 lên 1540,4 m2/hộ năm 
2004. 

 

 b. Kết quả hồi qui mô hình 1: 
Các yếu tố tác động thu nhập 

Mô hình các yếu tố tác động thu 
nhập được chạy riêng cho 2 năm 2002 
và năm 2004. Toàn bộ các biến giải 
thích được đưa vào trong mô hình 
dưới dạng phương trình hồi qui và sử 
dụng dạng hàm SEMI-LOG.  

Kết quả chạy mô hình hồi qui cho 
thấy, nhân khẩu là biến duy nhất có 
tác động âm đến thu nhập của hộ gia 
đình. các biến còn lại gần như có tác 
động dương tới thu nhập của các hộ, 
tuy nhiên, mức độ tác động của chúng 
khác nhau giữa 2 năm 2002 và 2004.    

Yếu tố tác động mạnh nhất đến 
thu nhập của hộ gia đình là yếu tố 
thành phần dân tộc. Năm 2002, dân 
tộc kinh có mức thu nhập bình quân 
nhân khẩu cao hơn hộ dân tộc 45%, 
giảm xuống còn 38% năm 2004. Lao 

động phi nông nghiệp có vị trí quan 
trọng thứ 2 đối với tăng thu nhập của 
hộ, với tác động biên của biến lao 
động phi nông nghiệp là  α=0.11. Điều 
này cho thấy, lao động phi nông 
nghiệp đã có những đóng góp nhất 
định làm tăng thu nhập của hộ. Điều 
này có nghĩa là, khi số lao động phi 
nông nghiệp của hộ tăng lên thì thu 
nhập bình quân nhân khẩu của hộ 
được cải thiện.  

Các khoản đầu tư có tác động 
mạnh nhất tới thu nhập là đầu tư vào 
lâm nghiệp, săn bắt và thuỷ sản. Nếu 
năm 2002, đầu tư vào khu vực này 
thêm 1 triệu đồng thì thu nhập BQNK 
của hộ tăng lên khoảng 3,34% thì đến 
năm 2004 tăng lên 13,5%. Đối với đầu 
tư sản xuất phi nông nghiệp, năm 
2002 đầu tư thêm 1 triệu đồng thì thu 
nhập BQNK tăng thêm 2,2%, nhưng 
đến năm 2004 tăng thêm được 6%. 
Điều này chứng tỏ năm 2004 hiệu quả 
đầu tư vào sản xuất phi nông nghiệp 
cao hơn với năm 2002. 

Hiệu quả đầu tư trồng trọt, chăn 
nuôi, dịch vụ nông nghiệp; lâm nghiệp 
năm 2004 có xu hường giảm đi so với 
năm 2002. Giảm hiệu quả mạnh nhất 
là đầu tư cho các dịch vụ nông nghiệp, 
có thể do giá đầu vào có những biến 
động tiêu cực trong giai đoạn 2002-
2004. Mở rộng đất đai sản xuất tác 
động tăng không đáng kể đến thu 
nhập của hộ. 
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 Biểu 3 : Thứ tự mức độ tác động của các yếu tố tới thu nhập 

TT Các yếu tố 2002 Các yếu tố 2004 

 Tung độ gốc (hệ số không đổi) 5.041952 Tung độ gốc (hệ số không đổi) 5.412207 

1 Dân tộc kinh 0.455581 Dân tộc kinh 0.387182 

2 Số lao động tự làm phi NN 0.078112 Số nhân khẩu trong hộ có  CMKT 0.158189 

3 Khu vực thành thị 0.026691 Số lao động tự làm phi NN 0.109661 

4 Số nhân khẩu trong tuổi LĐ 0.020761 Khu vực thành thị 0.045166 

5 Số lao động tự làm NN 0.017689 Số lao động tự làm nông nghiệp 0.016839 

6 Số nhân khẩu trong hộ có CMKT 0.016091 Số lao động làm công ăn lương 0.01514 

7 Số lao động làm công ăn lương 0.013997 Số nhân khẩu trong tuổi lao động 0.002165 

8 Chi phí đầu tư săn bắt 0.000334 Chi phí đầu tư săn bắt 0.00135 

9 Chi phí đầu tư lâm nghiệp 0.000304 Chi phí đầu tư lâm nghiệp 0.000154 

10 Chi phí đầu tư thuỷ sản 0.000129 Chi phí đầu tư thuỷ sản 0.000151 

11 Chi phí đầu tư dịch vụ NN 0.000125 Chi phí đầu tư trồng trọt 0.00012 

12 Chi phí đầu tư trồng trọt 0.000096 Chi phí đầu tư phi nông nghiệp 0.00006 

13 Chi phí đầu tư chăn nuôi 0.000042 Chi phí đầu tư dịch vụ NN 0.000051 

14 Chi phí đầu tư phi nông nghiệp 0.000022 Chi phí đầu tư chăn nuôi 0.000034 

15 Diện tích đất sản xuất 0.000004 Diện tích đất sản xuất 0.000001 

16 Số nhân khẩu  -0.09705 Số nhân khẩu  -0.08215 

 

c. Mô hình 2: Các yếu tố tác 
động thay đổi thu nhập (02-04) 

Các kết quả xử lý số liệu cho thấy, 
trong số 1015 hộ gia đình năm 2002 
được tái điều tra năm 2004, có 696 hộ 
gia đình có thu nhập bình quân nhân 
khẩu tăng. Tuy nhiên, mức tăng khá 
thấp, dưới 10%/năm (so với mức tăng 
của cả nước thời kỳ này là 
24%/người/năm). Trong đó, có đến 
2/3 số hộ có mức tăng duới  5% , và 

chỉ có gần 4% số hộ có mức tăng trên 
15% giữa 2 năm. 

Sơn La là tỉnh có tỷ lệ có số hộ 
tăng thu nhập nhân khẩu trên 15% cao 
nhất. Tỷ lệ hộ tăng thu nhập với tốc 
độ trên 10% của 2 tỉnh Lai Châu và 
Điện Biên thấp hơn tỉnh Sơn La và 
Hoà Bình. Đối với Sơn La, mặc dù tỷ 
lệ hộ có thu nhập tăng trên 10% 
khoảng 14,7% nhưng có tới 71,6% số 
hộ có tốc độ tăng thu nhập bình quân 
nhân khẩu ở mức dưới 5%, cao hơn tỷ 
lệ chung của vùng khoảng 5 điểm %. 
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Biểu 4 : Cơ cấu hộ gia đình có thu nhập tăng lên giữa năm 2002 và năm 2004 

Nhóm tăng thu nhập Lai Châu Điện Biên Sơn La Hoà Bình Chung 

Tăng dưới 5% 67.86 65.81 71.59 63.37 66.81 

Tăng từ 5 đến 10% 27.38 27.78 13.64 27.23 23.99 

Tăng từ 10 đến 15% 3.57 5.13 5.68 5.94 5.32 

Tăng từ trên 15% 1.19 1.28 9.09 3.47 3.88 

Tổng số 100 100 100 100 100 

 Nguồn: GSO, VHLSS 2002-2004 

  

Mô hình hồi qui các yếu tố tăng 
thu nhập của hộ:  

Nhằm xem xét các yếu tố tác 
động lên thu nhập của các hộ tại 2 thời 
điểm khác nhau, năm 2002 và năm 
2004, các biến được sử dụng trong mô 
hình bao gồm: Một số biến về đặc 
điểm của hộ năm 2004; các biến 
chênh lệch về chi phí đầu tư của các 
hộ năm 2002-2004; chênh lệch về số 
lao động làm việc trong các ngành và 
thay đổi về vốn vay, đất đai năm 2004 
so với năm 2002. 

Dữ liệu sử dụng cho mô hình 
được kết hợp giữa những hộ được tái 
điều tra của năm 2002 trong VLHSS 
04. Sau khi kết nối dữ liệu của 2 năm, 
việc tính toán các chỉ tiêu bổ sung để 
sử dụng cho mô hình được thực hiện. 
Biến chênh lệch thu nhập bình quân 
nhân khẩu/tháng của các hộ được tạo 
ra, sau đó lựa chọn những hộ gia đình 

có thu nhập bình quân nhân 
khẩu/tháng năm 2004 tăng lên so với 
năm 2002. Tổng số hộ có thu nhập 
bình quân nhân khẩu/tháng tăng lên là 
696 hộ. Những hộ này được sử dụng 
làm dữ liệu để chạy mô hình, với các 
biến giải thích là sự chênh lệch về sử 
dụng nguồn lực và vốn giữa 2 năm 
2004 và 2002.  

Có thể thấy, sự gia tăng về số 
người hoạt động sản xuất phi nông 
nghiệp (bao gồm cả số lao động tự 
làm phi nông nghiệp) và  số nhân 
khẩu trong tuổi lao động có đóng góp 
quan trọng đối với việc tăng thu nhập 
của nhóm hộ có thu nhập tăng giữa 2 
năm 2002 và 2004. Nếu trong hộ có 
thêm một lao động làm phi nông 
nghiệp hoặc một  nhân khẩu trong 
tuổi lao động thì mức độ gia tăng thu 
nhập giữa 2 năm 2002 và 2004 tăng 
thêm tương ứng  13,2% và 13,6%.  
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Biểu 5: Thứ tự mức độ tác động của các yếu tố tới tốc độ gia tăng thu nhập 

TT Các yếu tố tác động Hệ số 

1 Khu vực thành thị (04) 0.2830205 

2  Số nhân khẩu trong tuổi lao động 0.1366086 

3  Số lao động tự làm phi nông nghiệp 0.1323371 

4  Số lao động có CMKT 0.1106894 

5  Số LĐ làm công ăn lương 0.1051026 

6 Dân tộc (04) 0.018786 

7  Số lao động tự làm NN 0.0064059 

8  Diện tích đất SX 0.0002848 

9  Chi phí đầu tư săn bắt 0.0002028 

10  Chi phí đầu tư thuỷ sản 0.0001339 

11  Chi phí đầu tư lâm nghiệp 0.0001166 

12  Chi phí đầu tư dịch vụ NN 0.0000839 

13  Chi phí đầu tư chăn nuôi 0.0000276 

 

Việc gia tăng chi phí đầu tư cho 
các hoạt động liên quan tới nông 
nghiệp (săn bắt, thuỷ sản, trồng trọt, 
chăn nuôi và dịch vụ nông nghịêp… ) 
có đóng góp không đáng kể làm tăng 
thu nhập của hộ. Điều này cho thấy 
sản xuất nông nghiệp tại vùng Tây 
Bắc cho hiệu quả thấp. Nếu đầu tư 
tăng thêm 1 triệu đồng năm 2004 so 
với 2002 thì tỷ lệ mức tăng thu nhập 
bình quân nhân khẩu của hộ giữa 2 
năm chỉ đạt 0.1%.  

Xem xét tác động của các yếu tố 
làm thay đổi thu nhập cho từng tỉnh 
thấy rằng, các tác động của hoạt động 
đầu tư sản xuất phi nông nghiệp đối 

với tỉnh Hoà Bình và Sơn La cao hơn 
tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Tuy 
nhiên, đóng góp cuả lao động tự làm 
phi nông nghiệp của tỉnh Lai Châu và 
Điện Biên lại cao hơn. Điều này 
chứng tỏ, mức độ thâm dụng lao động 
ở 2 tỉnh này cao, sử dụng công nghệ 
và máy móc lạc hậu hơn tỉnh Sơn La 
và Hoà Bình. 

Tương tự như đối với sản xuất phi 
nông nghiệp thì số lao động làm công 
ăn lương cũng có đóng góp đáng kể 
làm thay đổi thu nhập của các hộ đối 
với 2 tỉnh Hoà Bình và Sơn La. Đối 
với tỉnh Hoà Bình, khi tăng 1 lao động 
làm công ăn lương giữa 2 năm 2002 
và 2004, thu nhập bình quân nhân 



 Trao ®æi vÒ ph¬ng ph¸p vµ c«ng cô nghiªn cøu 
 

Ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc - Sè 13/Th¸ng 9 - 2007 
 

13

khẩu của hộ tăng lên 19,5%, trong khi 
đó của tỉnh Lai Châu chỉ tăng 6,5%. 

Tỷ số giữa chi phí và lợi nhuận 
của hoạt động lâm nghiệp và săn bắn 
đối với 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên 
cao hơn tỉnh Hoà Bình và Sơn La, tuy 
nhiên hoạt động đầu tư vào thuỷ sản 
lại có xu hướng ngược lại, Hòa Bình 
và Sơn La cao hơn. 

Mô hình các yếu tố tác động 
giảm thu nhập của hộ: 

Mô hình được thực hiện với 319 
quan sát là những hộ có thu nhập 
không tăng hoặc giảm thời kỳ 2002-
2004. Sau khi khảo sát mô hình, các 
biến giải thích được lựa chọn giống 
như đối với mô hình áp dụng cho 
những hộ có thu nhập tăng. Tuy 
nhiên, mô hình này sử dụng dạng hàm 
tuyến tính do giới hạn về khả năng 
khai triển các phép tính đại số và số 
học. Với biến phụ thuộc là thu nhập 
bình quân nhân khẩu của hộ và biến 
giải thích là các yếu tố về nguồn lực 
và một số đặc điểm  của hộ.  

Kết quả mô hình cho thấy, việc 
gia tăng qui mô hộ; tăng số nhân khẩu 
trong độ tuổi lao động; chi phí đầu tư 
sản xuất không hiệu quả đối với hoạt 
động lâm nghiệp, phi nông nghiệp; lao 
động tự làm; sử dụng đất đai không 
hiệu quả, đã làm giảm thu nhập bình 
quân nhân khẩu của hộ.  

Yếu tố gia tăng qui mô hộ là một 
trong những yếu tố mạnh nhất làm 
giảm thu nhập bình quân nhân khẩu 
của hộ. Bên cạnh đó thất bại trong đầu 
tư hoạt động phi nông nghiệp và đầu 

tư lâm nghiệp cũng là những yếu tố 
đáng kể làm giảm thu nhập bình quân 
đầu người của hộ. 

Do đầu tư sản xuất kém hiệu quả, 
dẫn tới hiệu quả sử dụng đất sản xuất 
của những hộ này cũng rất hạn chế. 
Kết quả hồi qui cho thấy việc gia tăng 
diện tích đất sản xuất của những hộ 
này đồng nghĩa với việc làm giảm thu 
nhập bình quân nhân khẩu của hộ. 
Trong khi đó đối với nhóm hộ có thu 
nhập tăng thì yếu tố gia tăng diện tích 
đã góp phần tích cực làm tăng thu 
nhập của hộ và thu nhập bình quân 
nhân khẩu. 

Một điểm đáng lưu ý là việc gia 
tăng số nhân khẩu lao động của hộ lại 
góp phần làm giảm thu nhập bình 
quân nhân khẩu của hộ. Điều này cho 
thấy, việc sử dụng nguồn lực lao động 
của những hộ này là rất hạn chế, có 
thể tình trạng thiếu việc làm hoặc 
không có việc làm là một đặc điểm 
phổ biến của nhóm hộ này. 

Kết luận: 

 Qua kết quả phân tích mô hình 
những yếu tố tác động tăng thu nhập 
của hộ gia đình cho thấy, trong số 13 
yếu tố tác động mạnh thay đổi thu 
nhập thì yếu tố chuyển dịch lao động 
sang lĩnh vực phi nông nghiệp có 
đóng góp đáng kể (α=0.132). Ngoài 
ra, 2 yếu tố khác liên quan tới nguồn 
lực con người là, số lao động có trình 
độ và lao động làm công ăn lương 
cũng có tác động tích cực đối với thu 
nhập của hộ. 
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1  Sè lao ®éng tù lµm phi n«ng nghiÖp 0.1323371 

2  Sè lao ®éng cã CMKT 0.1106894 

3  Sè L§ lµm c«ng ¨n l¬ng 0.1051026 

4  Sè lao ®éng tù lµm NN 0.0064059 

5  Chi phÝ ®Çu t s¨n b¾t 0.0002028 

6  Chi phÝ ®Çu t thuû s¶n 0.0001339 

7  Chi phÝ ®Çu t l©m nghiÖp 0.0001166 

8  Chi phÝ ®Çu t dÞch vô NN 0.0000839 

9  Chi phÝ ®Çu t ch¨n nu«i 0.0000276 

 

 Đối với hoạt động sản xuất 
nông nghiệp, do hạn chế về nguồn lực 
đất đai, cơ sở hạ tầng yếu kém nên 
việc tăng năng suất và sản lượng nông 
nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn. 
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
nhằm mục đích tăng giá trị sản xuất 
nông nghiệp chưa mang lại hiệu quả 
cao và lâu dài. Điển hình như việc 
tỉnh Sơn La chủ trương khai thác đất 
đồi rừng và chuyển một số diện tích 
đất cây trồng khác kém hiệu quả sang 
trồng ngô lai, mặc dù bước đầu đã 
đem lại những kết quả nhất định, 
nhưng sau một thời gian triển khai đã 
ảnh hưởng xấu tới việc bảo vệ rừng 
nên tỉnh đã quyết định ngừng mở rộng 
diện tích ngô và chủ trương thu hẹp 
diện tích. Điều này cho thấy, chúng ta 
cần hết sức lưu ý khi xây dựng các mô 
hình phát triển sản xuất, ngoài xem 
xét các yếu tố nguồn lực, năng lực sản 
xuất, thị trường sản phẩm, thì những 
tác động của chúng đối với các yếu tố 
ngoại vi cũng cần phải được xem xét 
kỹ lưỡng. 

 Phát triển mô hình cơ sở sản 
xuất kinh doanh phi nông nghiệp qui 
mô vừa là một trong những hướng đi 
tốt nhằm xoá đói giảm nghèo, trong 
đó vai trò của  của những cơ sở này là 
thu hút lao động nghèo vào làm việc. 
Tuy nhiên, những mô hình này nên có 
sự hỗ trợ và gắn kết chặt chẽ với 
chính quyền và đoàn thể địa phương 
trong quá trình sản xuất, đào tạo nhân 
lực và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản 
phẩm. 

Trên đây là một số kết quả sử 
dụng mô hình kinh tế lượng để nghiên 
cứu các yếu tố tác động thu nhập của 
các hộ. Chúng tôi cho rằng, đây là một 
nghiên cứu mang tính chất thử 
nghiệm, vì vậy, những kết quả đạt 
được còn nhiều hạn chế và khó tránh 
khỏi những sai sót về mặt kỹ thuật. 
Hy vọng rằng, những nội dung mà 
nghiên cứu này đề cập tới sẽ được tiếp 
tục nghiên cứu trong thời gian tới 
nhằm giải quyết những hạn chế và tồn 
tại của nghiên cứu này./.  
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Một số vấn đề về cơ chế thỏa thuận tiền lương  
trong nền kinh tế thị trường 

 
  

Nguyễn Đức Hùng 

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường 
và Điều kiện Lao động 

 
 

 

Khi hình thành loài người cũng 
đồng thời hình thành nên mối quan hệ 
lao động. Qua các thời kỳ tiến triển 
của lịch sử, Quan hệ Lao động cũng 
có những biến đổi với hình thức chính 
như: Quan hệ Chiếm đoạt, Quan hệ 
Cưỡng bức, Quan hệ Mệnh lệnh, 
Quan hệ Thương lượng. Xét về xu 
hướng, mối quan hệ lao động phát 
triển ngày càng dân chủ tiến bộ, giảm 
bớt sự bất công và tăng dần sự bình 
đẳng và công bằng. Tuy nhiên, khoa 
học nghiên cứu đưa vào công tác quản 
lý và thể chế hóa thành khái niệm và 
các nội dung về Quan hệ Lao động là 
nảy sinh từ thực tiễn khi có sự phát 
triển của nền kinh tế thị trường, nơi có 
người mua và có người bán sức lao 
động. Quan hệ lao động, chính vì thế, 
về cơ bản là quan hệ dựa trên cơ chế 
đàm phán, thương lượng và thỏa thuận 
giữa người lao động và người sử dụng 
lao động. 

Các nội dung hai bên thường đề 
cập đến trong các cuộc mặc cả/ thỏa 

thuận là mức lương, nâng lương, làm 
thêm giờ và chi trả giờ làm thêm, định 
mức, các điều kiện lao động và phúc 
lợi khác. Những nội dung này đều là 
tiền và vốn mà bên chủ phải chi trả 
bao gồm trong giá cả sức lao động. 
Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị 
trường mới phát triển, người lao động 
thường quan tâm nhiều đến những nội 
dung trực tiếp hoặc tác động đến 
khoản họ được cầm về - như tiền 
lương tiền thưởng, tiền làm thêm giờ... 
gọi tắt chung là TIỀN LƯƠNG hơn là 
các điều kiện lao động khác. 

Kinh nghiệm cho thấy rằng, trong 
kinh tế thị trường Nhà nước không thể 
điều khiển/sắp đặt tiền lương chỉ bằng 
luật một cách trực tiếp, mà phải tạo ra 
một môi trường Quan hệ Lao động tốt 
lành mạnh, trong đó phải tuân thủ 
nguyên tắc thị trường là hai bên tự 
thương lượng và cam kết thực hiện về 
quyền lợi và trách nhiệm của mình. 

I. CHỦ THỂ CÁC BÊN 
TRONG THỎA THUẬN TIỀN 



 Trao ®æi vÒ ph¬ng ph¸p vµ c«ng cô nghiªn cøu 
 

Ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc - Sè 13/Th¸ng 9 - 2007 
 

16

LƯƠNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ 
TRƯỜNG: 

1. Cấp doanh nghiệp: 

Sự mua và bán sức lao động giữa 
chủ sử dụng và người lao động diễn ra 
trực tiếp tại các doanh nghiệp, vì vậy 
thỏa thuận tiền lương được thực hiện 
trực tiếp và cụ thể ngay tại các doanh 
nghiệp. Về hình thức có hai loại thỏa 
thuận: (i) Thỏa thuận giữa cá nhân 
người lao động với chủ sử dụng; và 
(ii) Thỏa thuận giữa tập thể người lao 
động với chủ sử dụng. 

a. Thỏa thuận giữa cá nhân lao 
động với chủ sử dụng: 

Đây là hình thức trực tiếp thỏa 
thuận những điều khoản ràng buộc 
trong sự liên kết của chủ sử dụng đối 
với mỗi cá nhân có trình độ, kỹ năng 
và tay nghề nhất định đảm nhiệm ở 
một vị trí làm việc cụ thể về trách 
nhiệm và quyền lợi của mỗi bên. Kết 
quả của thỏa thuận thành công sẽ đi 
đến hai bên ký kết hợp đồng lao động. 
Nội dung chính trong hợp đồng này mà 
hai bên quan tâm nhất là tiền lương. 

Do cá nhân người lao động luôn 
yếu thế hơn chủ sử dụng trên phương 
diện kinh tế, nên những thỏa thuận 
này trong trường hợp thiếu những 
điều kiện nhất định sẽ dẫn đến sự thua 
thiệt đối với người lao động. Tuy 
nhiên, do có sự khác nhau về trình độ 
và đảm trách việc làm khác nhau nên 
sự tồn tại của hợp đồng lao động cá 
nhân là cần thiết trong mọi hoàn cảnh 
để phân biệt sự khác nhau về tiền 
lương và quyền pháp lý cá nhân của 

người lao động. Chính vì vậy, hợp 
đồng lao động cá nhân được luật pháp 
quy định là bắt buộc để bảo đảm 
quyền hơn là một công cụ đảm bảo 
cho một môi trường quan hệ lao động 
lành mạnh, bình đẳng. 

b. Thỏa thuận giữa tập thể lao 
động với chủ sử dụng: 

Chủ thể thương lượng của tập thể 
người lao động: Do tập thể lao động 
thường bao gồm một lượng đông đảo, 
nên cơ chế đại diện là phù hợp nhất để 
thực hiện thỏa thuận tiền lương cũng 
như các chế độ khác của người lao 
động đối với chủ sử dụng. Sự cần thiết 
phải có sự thỏa thuận tập thể lao động 
là vì: 

- Giữa người lao động và người 
sử dụng lao động luôn có mâu thuẫn 
về quyền và lợi ích; 

- Cá nhân người lao động thường 
yếu thế hơn so với người sử dụng lao 
động, nếu không liên kết, quyền và lợi 
ích của họ có thể bị xâm hại; 

- Không thể thỏa thuận một lúc 
đồng thời với cả tập thể đông đảo 
người lao động; 

- Thành lập tổ chức công đoàn sẽ 
bảo vệ được quyền và lợi ích chung 
của người lao động thông qua các 
công cụ hoạt động của tổ chức này. 

Chủ thể thương lượng của chủ 
sử dụng: Chủ sử dụng trong doanh 
nghiệp là giám đốc doanh nghiệp. Họ 
là người chịu trách nhiệm trong 
thương lượng tiền lương cũng như các 
chế độ khác đối với đại diện của tập 
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thể lao động. Tuy nhiên, trong quan 
hệ lao động/ thực hiện chế độ tiền 
lương doanh nghiệp, nhiều vấn đề nảy 
sinh có thể liên quan trực tiếp đến 
người cộng sự của giám đốc và vẫn 
thuộc trách nhiệm của giám đốc. Vì 
vậy, trong một số nước có quy định 
mở đối với thuật ngữ “Chủ sử dụng” 
là “bao gồm bất cứ người nào hành 
động trực tiếp hay gián tiếp vì quyền 
lợi của chủ doanh nghiệp” và đã có 
hữu hiệu hơn trong xử lý những tình 
huống thực tiễn. 

Kết quả thương lượng tập thể 
thành công về tiền lương sẽ đi đến 
thỏa thuận và ghi vào thỏa ước lao 
động tập thể được ký kết. Chính vì 
sức mạnh của tập thể, nên thỏa ước 
này thường sẽ quay sang điều chỉnh 
lại những hợp đồng lao động cá nhân. 
Vì vậy, thỏa ước lao động tập thể 
được xem là cộng cụ để xây dựng 
quan hệ lao động lành mạnh, bình 
đẳng tại cấp doanh nghiệp. 

2. Cấp ngành/vùng: 

Trong nền kinh tế thị trường thực 
thụ và đặc biệt trong đại thông tin 
bùng nổ như hiện nay, việc thỏa thuận 
tiền lương không thể khép kín riêng 
biệt trong mỗi doanh nghiệp. Trong 
một ngành/vùng, thị trường sẽ tự điều 
tiết giá cả sức lao động ngang bằng 
giữa các doanh nghiệp trong 
ngành/vùng đó. Mặt bằng tiền lương 
giữa các ngành thường không giống 
nhau quyết định chính bởi đặc thù 
điều kiện lao động và lợi nhuận của 
mỗi ngành, nhưng giá cả luôn xoay 
quanh giá trị sức lao động. Mặt bằng 

tiền lương giữa các vùng khác nhau 
quyết định chính bởi mặt bằng giá 
sinh hoạt của mỗi vùng. 

Rõ ràng, dù là người lao động hay 
người sử dụng lao động, mỗi bên đều 
muốn tối đa hoá quyền và lợi ích của 
mình. Điều đó chỉ đạt được khi họ làm 
tăng vị thế của mình qua việc tạo sự 
liên kết vì một mục tiêu chung thông 
qua tổ chức đại diện của mình. Sự liên 
kết đó, tạo ra sức mạnh cho họ trên 
bàn đàm phán, thương lượng với các 
bên khác trong quan hệ lao động. 
Chính vì vậy, chủ thể thương lượng 
tiền lương ở cấp ngành/vùng cần có 
là: (1) Công đoàn ngành/vùng đại diện 
người lao động; và (2) Đại diện giới 
chủ ngành/vùng.  

Tuy nhiên, do một ngành/vùng có 
phạm vi rộng lớn, nên thỏa thuận tiền 
lương ở cấp này thường là những sự 
thỏa thuận có tính nguyên tắc chung 
hơn là những thỏa thuận chi tiết tại 
cấp doanh nghiệp. Mặc dù vậy, nó sẽ 
có tác dụng làm cơ sở nền tảng vững 
chắc cho một cơ chế thỏa thuận tiền 
lương hài hòa và công bằng đối với 
các doanh nghiệp trong ngành/vùng. 

3. Cấp Quốc gia: 

Mặt bằng tiền lương quốc gia là 
kết quả tổng hợp giữa thương lượng 
trực tiếp của cấp doanh nghiệp và 
thương lượng nguyên tắc của cấp 
ngành/vùng. Mặt khác, tiền lương còn 
chịu tác động của chính sách phân 
phối lại, các điều khoản liên quan quy 
định trong khuôn khổ của luật pháp 
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mà các bên phải thực hiện trong quá 
trình thương lượng. 

Vì vậy, ở bình diện quốc gia – 
một cấp vĩ mô liên quan nhiều đến 
chính sách, không cần có sự thương 
lượng cụ thể về tiền lương mà cái cần 
có là phải tạo ra được một cơ chế đối 
thoại, lắng nghe ý kiến của các bên thì 
Nhà nước mới bổ sung được chính 
sách và luật pháp tiền lương hoàn 
chỉnh, tạo điều kiện cho sự phát triển 
một môi trường thương lượng tiền 
lương được lành mạnh công bằng. Về 
chủ thể các bên tham gia đối thoại cần 
phải có ba bên, gồm: (1) Công đoàn 
cấp quốc gia đại diện người lao động; 
(2) Đại diện giới chủ cấp quốc gia; và 
(3) Chính phủ. 

II. CƠ CHẾ THỎA THUẬN 
VỀ TIỀN LƯƠNG: 

1. Cơ chế Thương lượng hai bên: 

a. Điều kiện để thực hiện cơ chế 
hai bên: 

-  Có khuôn khổ pháp luật quy 
định về cơ chế hai bên trong thỏa 
thuận tiền lương hoặc thỏa thuận lao 
động tập thể cấp doanh nghiệp và cấp 
ngành/vùng. 

-  Hình thành tổ chức đại diện 
của người lao động và chủ sử dụng 
đầy đủ ở mọi cấp. 

-  Đại diện của các bên phải thực 
sự bảo vệ lợi ích cho bên mình, hoạt 
động phải độc lập tương đối trong 
khuôn khổ pháp luật quốc gia. 

-  Sự tồn tại của bên thứ ba làm 
trung gian, hoà giải, trọng tài, xét xử 

để giải quyết các xung đột trong 
trường hợp hai bên không đạt được 
thoả thuận chung và xảy ra tranh chấp. 

b. Đặc điểm của cơ chế hai bên: 

- Chỉ có hai bên tham gia là 
người lao động và người sử dụng lao 
động và sự tương tác giữa các bên là 
tương tác trực tiếp. Do vậy, kết quả 
thỏa thuận giữa hai bên sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp, nhanh chóng đến quyền lợi 
và nghĩa vụ của hai bên. 

- Cơ chế hai bên hoạt động độc 
lập không có sự can thiệp trực tiếp của 
Chính phủ, nhưng nó luôn vận hành 
trong khuôn khổ luật pháp và những 
chính sách Nhà nước, quy định do 
Chính phủ ban hành. 

- Cơ chế hai bên thường giải 
quyết các vấn đề mang tính đặc thù 
của doanh nghiệp, ngành/địa phương, 
nên hoạt động tương đối thường 
xuyên, rất dễ dẫn tới nguy cơ xung đột 
hoặc tranh chấp. 

- Các bên đối tác tương đối bình 
đẳng, do vậy cơ chế tương tác chủ yếu 
là: hai bên cùng quyết định.  

2. Cơ chế Đối thoại ba bên: 

a. Điều kiện để thực hiện cơ chế 
ba bên: 

-  Có khuôn khổ pháp luật quy 
định về cơ chế ba bên trong đối thoại 
tiền lương ở  cấp quốc gia và mở rộng 
đến cấp ngành/vùng. 

-  Hình thành tổ chức đại diện 
của chủ sử dụng và người lao động ở 
cấp quốc gia. 
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-  Đại diện của các bên phải thực 
sự bảo vệ lợi ích cho bên mình, hoạt 
động phải độc lập tương đối trong 
khuôn khổ pháp luật quốc gia. 

-  Sự tham gia của Chính phủ - 
bên thứ Ba làm trung gian trong quan 
hệ Tiền lương giữa chủ sử dụng và 
người lao động ở cấp vĩ mô là điều tất 
yếu, bởi vì: 

• Thứ nhất, Chính phủ là chủ thể 
duy nhất có quyền ban hành và thực 
hiện pháp luật nói chung và luật pháp 
liên quan đến tiền lương nói riêng. 

• Thứ hai, Chính phủ tham gia 
vào cơ chế tiền lương nhằm có những 
chính sách phù hợp bảo vệ lợi ích 
quốc gia, lợi ích cộng đồng. 

• Thứ ba, Luôn tiềm ẩn các vấn 
đề mà hai bên chủ sử dụng và người 
lao động không thể đi đến nhất trí, 
Chính phủ tham gia vào quan hệ lao 
động nhằm điều hoà lợi ích các bên, 
giảm căng thẳng và giải quyết các 
xung đột để đảm bảo sự ổn định, phát 
triển của đất nước. 

b. Đặc điểm của cơ chế Ba bên: 

- Có sự độc lập tương đối giữa 
các bên: Chính phủ, chủ sử dụng và 
người lao động. Một môi trường dân 
chủ luôn được coi là cơ sở cho sự phối 
hợp hiệu quả giữa các bên.  

- Các bên phải có tổ chức thực sự 
đại diện và hoạt động tích cực trong 
việc bảo vệ cho lợi ích của bên mình. 

- Chính phủ phải có thái độ vô 
tư, công bằng đối với cả hai bên: 
người lao động và người sử dụng lao 

động, sẵn sàng tham khảo, tôn trọng 
và quan tâm đến những đề xuất của 
các bên. Chính phủ phải quyết đoán 
trong những trường hợp đối thoại 
không đạt được nhất trí. 

- Cơ chế ba bên chủ yếu tồn tại và 
vận hành ở cấp quốc gia, ít vận hành ở 
cấp ngành, địa phương. Không tồn tại 
cơ chế ba bên ở cấp doanh nghiệp. 

- Vấn đề các bên cùng quan tâm 
và giải quyết trong cơ chế ba bên là các 
định hướng chính sách chứ không phải 
là các vấn đề cụ thể tại doanh nghiệp. 

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC 
VẬN HÀNH CƠ CHẾ TIỀN 
LƯƠNG: 

1. Đối thoại Ba bên: 

Thực hiện cơ chế ba bên đang trở 
thành nguyên tắc quan trọng trong 
việc hoạch định các chính sách kinh tế 
- xã hội của mỗi quốc gia vì: Mỗi 
chính sách, quy định, quyết định của 
Chính phủ được ban hành đều ảnh 
hưởng đến lợi ích của mỗi bên, do vậy 
sẽ làm thay đổi sự cân bằng về lợi ích 
trong xã hội, làm nảy sinh các mâu 
thuẫn về lợi ích giữa các bên.  

Do vậy, nếu không có cơ chế ba 
bên, không thể đảm bảo được sự cân 
bằng về lợi ích cũng như phát triển 
bền vững của xã hội. 

Hình thức tổ chức ở cấp quốc gia 
thường là “Ủy ban Quan hệ Lao động 
Quốc gia” và quy định các “Diễn đàn 
Đối thoại Ba bên” công khai định kỳ. 

2. Thỏa ước Lao động Tập thể 
về Tiền lương: 
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Thỏa ước lao động tập thể là một 
trong những biện pháp hữu hiệu trong 
công tác quản lý kinh tế thị trường 
hiện đại. Nó tạo nên một môi trường 
dân chủ tự tham gia vào thương lượng 
về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên 
và thống nhất cam kết tự nguyện thực 
hiện những thỏa thuận đã đạt được, 
góp phấn xây dựng mối quan hệ hài 
hòa giữa hai bên tại doanh nghiệp, 
ngành hoặc vùng. 

Thỏa ước lao động tập thể về tiền 
lương là sự định hình về giá cả sức lao 
động, là sự mặc cả trực tiếp tự nguyện 
về tiền lương trên thị trường lao động 
giữa chủ sử dụng và người lao động. 
Vì vậy, một thỏa ước đảm bảo lành 
mạnh hài hòa chỉ khi mức lương được 
xác định trên cơ sở: 

- Tùy thuộc điều kiện/khả năng 
chi trả của doanh nghiệp, không có sự 
can thiệp trực tiếp của Nhà nước; 

- Phù hợp với giá cả thị trường 
chung ngành/vùng theo quy luật cung cầu; 

- Đảm bảo nhu cầu của người lao 
động theo mức sống; 

- Không thấp hơn mức qui định 
của pháp luật. 

Nội dung thỏa ước lao động tập 
thể về tiền lương cần phải bao gồm: 
thang bảng lương, chế độ nâng lương, 
mức khoán/định mức, chế độ làm 
thêm giờ, tiền thưởng và những điều 
kiện để đảm bảo thực hiện. 

3. Tranh chấp và Giải quyết 
Tranh chấp: 

Như đã đề cập, trong quan hệ cơ 
chế hai bên, do là sự tham gia trực 
tiếp chỉ có hai bên nên dễ xảy ra tranh   
chấp. Ngoài ra, trong sự vận động 
phát triển do mâu thuẫn về quyền lợi 
kinh tế giữa Chủ và Người lao động 
việc phát sinh những tranh chấp là 
không tránh khỏi. Vì vậy, việc xác lập 
ra được quy trình tranh chấp và đưa ra 
được cơ chế hoặc hệ thống các giải 
pháp giải quyết tranh chấp với yêu cầu 
có tính trật tự văn hoá, công bằng xã 
hội và tuân thủ luật pháp là một thiết 
yếu trong một môi trường quan hệ lao 
động hiện đại, lành mạnh. 

Việc giải quyết tranh chấp để đáp 
ứng được những yêu cầu trên chỉ có 
thể thực hiện theo nguyên tắc thông 
qua người thứ ba – trung gian và tăng 
dần theo mức độ can thiệp từ giải 
quyết hòa bình đến giải quyết pháp lý, 
bao gồm các biện pháp sau: (1) Hòa 
giải; (2) Trọng tài; và (3) Toà án hoặc 
Đình công/Bế xưởng. Trong đó, biện 
pháp thứ ba là biện pháp cuối cùng chỉ 
sử dụng trong những trường hợp bất 
khả kháng, khi đã sử dụng hết hai biện 
pháp đầu mà vẫn không giải quyết 
được tranh chấp. 
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HiÓu biÕt cña thanh thiÕu niªn vÒ bu«n b¸n ngêi  

trong mèi quan hÖ víi viÖc lµm xa nhµ 

 
 
 

Ths. Bùi Xuân Dự 
Phòng nghiên cứu Chính sách An sinh xã hội 

 

 

I. Giới thiệu nghiên cứu: 

Vấn đề buôn bán người đang trở 
thành vấn đề nghiêm trọng với diễn 
biến phức tạp. Vấn nạn này gắn liền 
với hiện tượng lao động di cư không 
an toàn trong bối cảnh toàn cầu hoá, 
di chuyển lao động giữa các vùng 
trong một quốc gia và giữa các nước. 
Nguyên nhân của vấn đề buôn bán 
người xuất phát từ nhiều yếu tố, nhiều 
cấp độ nhưng nguyên nhân trực tiếp 
nhất dẫn đến việc trở thành nạn nhân 
chính là sự thiếu hiểu biết của đối 
tượng. Buôn bán phụ nữ, trẻ em đang 
là vấn đề bức xúc ở nhiều nước châu 
Á, nhất là khu vực các nước tiểu vùng 
sông Mê Kông. Tại Việt Nam, buôn 
bán phụ nữ, trẻ em (buôn bán người) 
cũng đang có chiều hướng gia tăng và 
diễn biến phức tạp. 

Nhằm đánh giá hiểu biết của 
thanh thiếu niên về vấn đề buôn bán 
người trong mối liên hệ với việc đi 
làm xa gia đình (rời quê đi làm ở 
trong và ngoài nước) làm cơ sở cho 
việc xây dựng kế hoạch, chương trình 
truyền thông can thiệp phòng chống 
nạn buôn bán người, nghiên cứu này 
dựa vào bộ số liệu từ khảo sát về hiểu 
biết của thanh thiếu niên về buôn bán 

người do Cục Phòng chống tệ nạn xã 
hội (Bộ LĐTBXH) phối hợp với dự 
án phòng chống buôn bán phụ nữ và 
trẻ em do Tổ chức Lao động Quốc tế 
(ILO) tài trợ. Nghiên cứu được tiến 
hành tại 9 xã thuộc 3 tỉnh/thành 
(Thanh Hoá, Quảng Ninh và TP. Hồ 
Chí Minh), trong đó, với 6 xã đang 
thực hiện dự án và 3 xã không thuộc 
địa bàn dự án làm đối chứng. Tổng 
mẫu khảo sát là 450 mẫu, trên địa bàn 
9 xã; mỗi xã/phường phỏng vấn 50 
thanh thiếu niên theo hình thức ngẫu 
nhiên không lặp. Đối tượng khảo sát 
là thanh thiếu niên trong độ tuổi 15 
đến 24 tuổi; riêng độ tuổi từ 18 đến 24 
chỉ phỏng vấn nữ thanh niên. 

Nghiên cứu này xem xét 3 giả 
thuyết chính sau: 

+ Một là, nhận thức về buôn bán 
người của nhóm đối tượng nguy cơ 
cao trở thành nạn nhân của vấn nạn 
buôn bán phụ nữ, trẻ em là thấp; 

+ Hai là, thiếu các kênh truyền 
thông hiệu quả cho đối tượng nguy cơ 
cao về buôn bán người; 

+ Ba là, đối tượng nguy cơ cao bị 
buôn bán người chưa có những hiểu 
biết cần thiết trước khi đi làm xa nhà. 
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Trên cơ sở phân tích, xem xét 3 
giả thuyết đó, nghiên cứu đề xuất một 
số giải pháp can thiệp nâng cao nhận 
thức cho đối tượng nguy cơ cao nhằm 
giúp cho nhóm đối tượng này có hiểu 
biết, kỹ năng phòng tránh bị lừa gạt 
trở thành nạn nhân của hoạt động 
buôn bán người. 

II.Một số kết quả nghiên cứu: 

A. Thực tế mức độ hiểu biết của 
thanh thiếu niên về buôn bán người: 

Để đánh giá mức độ hiểu biết của 
thanh thiếu niên về những vấn đề liên 
quan đến buôn bán người, trong nội 
dung này, nghiên cứu tập trung tìm 
hiểu mức độ hiểu biết của thanh thiếu 
niên (nhất là nữ thanh niên) về buôn 
bán người xoay quanh các nội dung 
khảo sát liên quan đến sự hiểu biết về 
thế nào là hành vi buôn bán người? 
đối tượng nào có liên quan đến buôn 
bán người? hậu quả xảy ra đối với nạn 
nhân là gì? đối tượng nào có nguy cơ 
bị buôn bán người?. 

1. Trước hết, về lô gíc nếu một 
thanh/thiếu niên chưa từng nghe nói 
đến “buôn bán người” và chưa hiểu 
thế nào là “buôn bán người” thì sẽ dễ 
bị lừa gạt khi gặp đối tượng có ý đồ 
thực hiện hành vi lừa gạt, buôn người. 
Trong số những đối tượng được 
phỏng vấn/khảo sát vẫn còn một số 
người chưa biết đến khái niệm cơ bản 
đó (3%). Trong số những người chưa 
từng nghe nói đến “buôn bán người” 
thì đều là người có trình độ thấp và ở 
các xã chưa có dự án về phòng ngừa 
buôn bán phụ nữ và trẻ em. 

2. Hậu quả đối với nạn nhân của 
buôn bán người là nghiêm trọng và 
phải chăng các đối tượng có nguy cơ 
bị buôn bán (trong độ tuổi 15-24) đã 
nhận thức được tính nghiêm trọng đó? 
Khi hỏi về những điều có thể xảy ra 
đối với nạn nhân của buôn bán người, 
có 90,22% ý kiến trả lời “người bị  
buôn bán phải làm mại dâm”; 87,78% 
ý kiến cho là “nạn nhân bị đưa sang 
nước khác”; 83,56% cho là “sẽ bị 
cưỡng bức lao động”. Như vậy, có thể 
khẳng định rằng hầu hết thanh thiếu 
niên đã có những hình dung cơ bản về 
hậu quả đối với nạn nhân của tệ buôn 
bán người. 

3. Về cơ bản có 97,07% ý kiến 
cho rằng liên quan đến buôn bán 
người là những người làm công việc 
liên quan đến môi giới việc làm, làm 
ăn ở biên giới, thuê mướn lao động ở 
công ty, doanh nghiệp. Điều này 
khẳng định nhóm đối tượng này đã có 
sự cảnh giác khá đúng đối tượng liên 
quan. Nghiên cứu không thấy có sự 
khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa 
hai nhóm tuổi nghiên cứu về mức độ 
cảnh giác đối với những người làm 
các công việc có nhiều khả năng liên 
quan đến hoạt động buôn bán người. 
Thêm nữa, các thống kê cho thấy 
không có sự khác biệt lớn trong nhận 
thức của thanh thiếu niên về công việc 
liên quan đến buôn bán người. Cũng 
có ý kiến cho rằng “những người môi 
giới lấy chống nước ngoài có thể là 
đối tượng buôn bán người”. 

4. Thực tế, hiện tượng người tham 
gia vào đường dây buôn bán người có 
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thể có mối quan hệ gần gũi với nạn 
nhân. Kết quả phân tích cho thấy phần 
lớn ý kiến (85,56%) cho rằng kẻ buôn 
bán người có thể là người lạ; 45,11% 
ý kiến cho rằng có thể là hàng xóm và 
bạn bè; 64% có thể là người họ hàng; 
68,89% có thể là đàn ông. Tỷ lệ rất 
thấp 2,22% có ý kiến khẳng định là 
không thể kẻ buôn bán người là bạn 
bè, họ hàng, hàng xóm hay đàn ông, 
tỷ lệ còn lại (3,78%)  không có ý kiến 
(trả lời là không biết). Tìm hiểu sâu 
hơn, khi xem xét mức độ cảnh giác 
của nhóm đối tượng nguy cơ này theo 
địa bàn (nhóm đối chứng) thì thấy rõ 
ràng ở các xã có dự án liên quan đến 
phòng ngừa tệ nạn buôn bán phụ nữ 
trẻ em, mức độ cảnh giác cao hơn. 
Tức là tỷ lệ ý kiến cho rằng kẻ buôn 
bán người có thể là bất kỳ đối tượng 
nào cao hơn. Ví dụ 67,67% đối tượng 
phỏng vấn ở địa bàn đã thực hiện dự 
án cho biết kẻ buôn bán người có thể 
là hàng xóm trong khi ở xã chưa thực 
hiện dự án tỷ lệ này là 38,67%. Điều 
này khẳng định dự án đã có tác động 
tích cực đến nhận thức của đối tượng. 

5. Không ít người cho rằng chỉ có 
trẻ em trai hay chỉ phụ nữ mới có thể 
trở thành nạn nhân của tệ buôn bán 
người nhưng thực tế đối tượng bị 
buôn bán đa dạng hơn. Kết quả khảo 
sát cho thấy: Có tới 97,33% số người 
được hỏi cho rằng những người dưới 
25 tuổi và nữ giới có nguy cơ bị buôn 
bán cao nhất.  

6. Hấu hết đối tượng được phỏng 
vấn đều cho rằng khi đang ở xa nhà 
hoặc ở một nơi khác là dễ có nguy cơ 

bị buôn bán nhất với 64,21%. Kết quả 
này gợi ý rằng mặc dù đúng là những 
đối tượng sống xa gia đình, quê hương 
dễ bị lừa gạt hơn nhưng rất có thể sự 
chủ quan, mất cảnh giác chính là sơ 
hở để những người đang sống ngay 
trên địa bàn (quê hương) bị lừa gạt, 
buôn bán. 

7. Nguy cơ bị buôn bán có liên 
quan hệ tới cách thức mà người lao 
động ra đi làm việc ở nơi khác/nước 
khác. Không thiếu những bằng chứng 
về việc nạn nhân của tệ buôn bán 
người là do tự ý đi, không có giấy tờ, 
không báo với chính quyền. Khi xem 
xét nhận thức của thanh niên về mối 
liên hệ giữa hình thức ra đi với nguy 
cơ bị buôn bán, kết quả khảo sát cho 
biết có 80%  ý kiến cho là nguy cơ bị 
buôn bán cao nếu người lao động ra đi 
tự do, không có giấy tờ; 75,8% cho 
rằng, do những người ra đi không báo 
với chính quyền. 

B. Thực trạng tiếp cận thông tin 
về buôn bán người: 

Nâng cao nhận thức, hiểu biết của 
cộng đồng, xã hội và đặc biệt là các 
đối tượng nguy cơ cao về tệ buôn bán 
người là giải pháp chiến lược quan 
trọng hàng đầu nhằm ngăn ngừa, xoá 
bỏ hoạt động buôn bán người.  

8. Trong số 450 đối tượng được 
khảo sát có tới 93,56% ý kiến trả lời 
muốn biết thêm thông tin về buôn bán 
người. Điều này cho thấy hầu hết mọi 
người đều quan tâm đến vấn đề buôn 
bán người và đây là điểm thuận lợi cho 
nỗ lực xoá bỏ hoạt động tệ hại này.  
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9. Thông tin về buôn bán người 
mặc dù không thường xuyên (hàng 
ngày) được truyền tải qua truyền hình, 
truyền thanh hay báo chí nhưng với 
những người quan tâm thì những 
thông tin về vấn đề này cũng rất phổ 
biến. Kết quả khảo sát về có hay 
không việc được nghe, đọc liên quan 
đến buôn bán người trong số 450 đối 
tượng ở 3 tỉnh/thành cho thấy 96,89% 
trả lời rằng họ đã từng nghe/đọc về 
buôn bán người. Tỷ lệ này cao hơn 
(97,31%) ở nhóm tuổi từ 18 đến 24 và 
thấp hơn ở nhóm tuổi 15-17 (96,59%). 
Tìm hiểu sâu hơn thì tỷ lệ này có xu 
hướng cao ở những xã đã thực hiện 
giai đoạn I của dự án (98%). Tỷ lệ ở 
các xã/ phường không có dự án là 
94,67%. Rõ ràng đó là tác động của 
dự án đến sự quan tâm của nhóm đối 
tượng khảo sát đối với vấn đề buôn 
bán người.  

10. Trong nghiên cứu này, 
câu hỏi về việc đối tượng đã nghe/đọc 
thông tin liên quan buôn bán người từ 
kênh thông tin nào là nội dung rất cần 
quan tâm bởi vì nó cung cấp những 
thông tin hữu ích cho việc lựa chọn 
kênh truyền thông nâng cao nhận 
thức. Có 5 kênh thông tin quan trọng 
nhất là (1) sách báo-76,84%; (2) 
Truyền hình – 84,19%; (3) Truyền 
thanh – 48,94%; Thứ 4 và thứ 5 là bạn 
bè, người thân và nơi làm việc - cùng 
có tỷ lệ là 30,86%. 

11. Tuy nhiên, liệu có phải 
các nguồn thông tin nêu trên là hiệu 
quả nhất trong việc truyền thông nâng 
cao nhận thức cộng đồng về vấn nạn 

buôn bán người? Để làm rõ nội dung 
này, cuộc khảo sát đưa ra câu hỏi 
“nguồn thông tin nào là tốt nhất để 
giúp mọi người hiểu về buôn bán 
người và cách phòng ngừa?”. Kết quả 
phân tích chỉ ra rằng, các cơ quan báo 
chí (báo viết, đài, truyền hình) là rất 
quan trọng (65,87%) tiếp đến là các tổ 
chức đoàn thể (18,26%). Đây là gợi ý 
quan trọng cho nỗ lực truyền thông 
nâng cao nhận thức trước vấn đề xã 
hội nhức nhối này. 

12. Bên cạnh việc tìm hiểu 
thực trạng các nguồn thông tin, tính 
phù hợp của kênh truyền tải thông tin, 
nghiên cứu cũng đưa ra tham vấn các 
đối tượng về trách nhiệm của các 
phương tiện thông tin đại chúng trong 
việc giúp mọi người hiểu hơn về hoạt 
động buôn bán người. 97,87% số 
người được hỏi trả lời rằng các 
phương tiện thông tin đại chúng cần 
phải giúp mọi người hiểu biết hơn về 
buôn bán người. 

C. Hiểu biết của thanh thiếu 
niên về việc làm xa nhà: 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
quốc tế, hiện tượng di chuyển lao động 
là hiện tượng kinh tế bình thường, phổ 
biến. Vấn đề đặt ra là làm sao để người 
lao động rời quê, đi làm việc ở xa gia 
đình, xa quê (gọi chung là làm việc xa 
nhà) được an toàn, tránh được những tệ 
nạn xã hội như lợi dụng, xâm hại hay 
lừa gạt...trở thành nạn nhân của hoạt 
động buôn bán người? Trong nội dung 
này sẽ trình bày kết quả khảo sát về 
những hiểu biết của nhóm đối tượng 
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thanh, thiếu niên (từ 15-24 tuổi) liên 
quan đến việc làm ở xa nhà. 

13. Trước hết, giả định1 
rằng hầu hết những người trong độ 
tuổi 15-24 có quan tâm đến tìm kiếm 
việc làm và việc làm xa nhà. Thực tế 
giả định này cũng được khẳng định là 
đúng, bằng phương pháp chuyên gia 
(trao đổi trực tiếp). Kết quả phân tích 
số liệu khảo sát cho thấy nhận thức về 
điều quan trọng nhất khi dự định đi 
đến một nơi khác trong nước hay 
nước ngoài làm việc hoặc đi tìm việc 
làm của thanh niên hiện nay là khá 
khác nhau. Những người có trình độ 
cao hơn thì cho rằng việc tìm hiểu rõ 
về việc làm, thu nhập, nơi ăn ở trước 
khi đi là quan trọng nhất (56,23%) 
tiếp đến là nói cho gia đình, bạn bè 
(18,65%), sau đó là làm đủ các giấy tờ 
pháp lý (14,24%). Sự khác biệt về 
mức độ và nội dung quan tâm được 
thấy ở 2 khu vực. Những người ở 
thành phố thì quan tâm đến điều kiện 
sinh sống, làm việc hơn trong khi đó 
thì người ở vùng nông thôn lại quan 
tâm nhiều hơn đến thủ tục, giấy tờ 
pháp lý trước khi đi. 

14. Mặc dù trong số đối 
tượng được khảo sát, ai cũng quan 
tâm/để ý đến lao động xa nhà nhưng 
chỉ có 76,60% đối tượng này tìm hiểu 
và có thông tin về đi làm ăn xa nhà (cả 
trong và ngoài nước). Những người 
lớn tuổi hơn (18-24) có nhiều thông 
tin này hơn (83,33%) còn những 
người trẻ hơn (15-17) thì có tới 

                                         
1 Lý do thùc hiÖn gi¶ ®Þnh nµy v× ®èi víi ngêi cã 
quan t©m sÏ kh¸c víi ngêi kh«ng quan t©m. 

67,20% là có thông tin. Xét về địa 
bàn, kết quả là phù hợp với suy luận 
thông thường đó là người ở thành thị 
có nhiều thông tin hơn. Cụ thể là 
83,56% đối tượng khảo sát ở thành 
phố Hồ Chí Minh có thông tin và  
68% đối với Thanh Hoá và Quảng 
Ninh là 78,67%. Đáng tiếc là do cuộc 
khảo sát này chỉ hỏi có hay không có 
thông tin mà không đưa ra câu hỏi 
định tính hoặc hỏi sâu hơn về mức độ 
biết về thông tin liên quan đến làm ăn 
xa nhà nên việc bình luận kết quả còn 
phiến diện. 

15. Nghiên cứu cũng tìm 
hiểu nguồn thông tin (phương 
tiện/kênh thông tin) mà đối tượng 
khảo sát có được về việc đi làm ăn xa 
nhà. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng báo 
chí (gồm cả báo viết, truyền thanh, 
truyền hình) có sức mạnh truyền tải 
thông tin rất hiệu quả. Trả lời câu hỏi 
“Các thông tin về việc đi làm ăn xa 
nhà ở trong nước và nước ngoài mà 
bạn biết được từ nguồn nào?” 31,04% 
cho rằng từ báo viết, 25,94% từ truyền 
hình, 20,84% từ truyền thanh và 
16,41% từ những cuộc trao đổi, nói 
chuyện với bạn bè, người thân.Kết 
quả này đã khẳng định yếu tố thông 
tin mang tính thị trường lao động đã 
trở nên phổ biến, gần với người lao 
động hơn. 

16. Bằng chứng về hiệu quả 
các kênh truyền tải thông tin qua báo 
chí được thể hiện rõ hơn thông qua 
việc nghiên cứu mức độ thường xuyên 
trong việc tiếp cận với báo chí, truyền 
hình và truyền thanh. 
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Bảng 1: Bảng tần suất tiếp cận các kênh thông tin 

 Đọc báo 

(%) 

Xem truyền hình 

(%) 

Nghe đài truyền thanh 

(%) 

Hàng ngày 43,33 95,08 61,67 

Một tuần một lần 30,00 3,28 15,00 

Hai tuần một lần 16,67 1,64 10,00 

Một tháng một lần 3,33 0,00 3,33 

Hai tháng một lần 5,00 0,00 1,67 

Không bao giờ 1,67 0,00 8,33 

Để chứng minh mối quan hệ giữa 
việc thường xuyên tiếp cận thông tin 
qua báo chí, truyền hình, truyền thanh 
với việc có hay không có thông tin về 
đi làm ăn xa nhà ở nơi khác (cả trong 
nước và nước ngoài), chúng tôi đã tiến 
hành hồi quy biến độc lập “biết hay 
không biết thông tin” với các biến tiếp 
cận báo chí, truyền hình, truyền thanh 
(nếu tiếp cận hằng ngày thì mang giá 
trị =1 và =0 nếu không tiếp cận hằng 
ngày). Kết quả phân tích hồi quy cho 
thấy việc có biết thông tin về việc làm 
xa nhà với việc tiếp cận là có quan hệ, 
đặc biệt việc tiếp cận với truyền hình 
với việc hiểu biết việc làm xa nhà là 
có ý nghĩa thống kê (Pt<0.01). 

17. Chủ trương đưa người 
lao động đi làm việc ở nước ngoài có 
thời hạn là một chủ trương lớn của 
Đảng, nhà nước đáp ứng nguyện vọng 
của người lao động và phù hợp với xu 
hướng dịch chuyển lao động quốc tế. 

Rất nhiều người đã vượt lên thoát khỏi 
đói nghèo, làm giàu chính đáng bằng 
cách đi lao động ở nước ngoài. Tuy 
nhiên, lợi dụng sức hấp dẫn về thu 
nhập cộng với sự thiếu hiểu biết của 
người lao động, nhiều kẻ hám lợi đã 
lừa gạt biến người lao động thành “nô 
lệ” nơi “xứ người”. Để tìm hiểu về 
những hiểu biết của thanh niên trong 
độ tuổi 15-24 liên quan đến người 
Việt Nam làm việc ở nước ngoài, 
nghiên cứu đã thu thập thông tin về 
việc có được nghe thông tin về người 
Việt Nam làm việc ở nước ngoài hay 
không và những điều gì đã được nghe. 
Kết quả phân tích cho thấy 88,22% số 
người được hỏi đã từng được nghe 
thông tin về người Việt Nam làm việc 
ở nước ngoài. Tỷ lệ này là cao và 
tương đối giống nhau giữa 2 nhóm 
tuổi. Thông tin mà đối tượng được 
khảo sát nghe nhiều nhất là có thu 
nhập tốt, gửỉ tiền về giúp gia đình 
(82,45%), tiếp đến là có công việc tốt 
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(55,86%); nhưng cũng có tới 58.39% 
cho rằng họ nghe được những thông 
tin về việc người lao động Việt Nam ở 
nước ngoài bị chủ sử dụng lao động 
đối xử tệ hoặc quấy rối tình dục. Nhìn 
chung, thái độ của các đối tượng trong 
nghiên cứu là khá tin tưởng vào việc 
làm ở ngoài nước. 

18. Nhiều người biết từ một 
trung tâm, cơ sở giới thiệu việc làm 
trở lên. Nhận định này được kiểm 
chứng với câu hỏi “Bạn có biết một 
trung tâm (hoặc cơ sở, đơn vị) nào 
chuyên giới thiệu việc làm trong nước 
không?” và kết quả khảo sát là 
78,65% số người được hỏi trả lời “có 
biết”. Đồng thời 68,63% khẳng định 
các trung tâm, cơ sở giới thiệu việc 
làm có ở tất cả các tỉnh/thành. Tuy 
nhiên còn một tỷ lệ tương đối 
(20,44%) không biết hoặc không chắc 
chắn có những trung tâm giới thiệu 
việc làm trên địa bàn tỉnh/thành mình. 

19. Với 98% ý kiến khẳng 
định việc cung cấp những thông tin 
liên quan đến việc làm xa nhà, thủ 
tục đi lao động ngoài nước,... là cần 
thiết. Một vài ý kiến khác bổ sung: 
“Thường xuyên tổ chức tập huấn, 
tuyên truyền sâu rộng để giúp người 
đi làm xa đề phòng bị buôn bán” 
hoặc “Giúp những người đi làm ăn 
xa có kinh nghiệm” và “Cần có tài 
liệu về chính sách pháp luật, quyền 
và nghĩa vụ”. Điểm nhấn quan trọng 
trong khảo sát này là trả lời câu hỏi 
hình thức cung cấp thông tin cho 
những người lao động trước khi đi 
làm ăn xa nhà phòng ngừa nguy cơ 
bị buôn bán, lừa gạt hiệu quả là gì? 
Có tới 78,97% đề nghị thông qua 
hoạt động tập huấn hướng dẫn trước 
khi đi; 80,18% đề nghị thực hiện 
tuyên truyền nâng cao nhận thức; và 
49% đề nghị có các hình thức phát tờ 
rơi, sách mỏng hướng dẫn. 

Bảng 2:  So sánh tần suất về cách thức phòng ngừa cho người đi làm xa 

 
 

Phát tờ rơi, sách mỏng 
Tuyên truyền nâng 

cao nhận thức 
Tập huấn trước 

khi đi 

Quảng Ninh Số lượng 65 122 117 

 % 43.33 81.33 78.52 

Thanh Hoá Số lượng 89 116 118 

 % 59.73 77.85 79.19 

TP HCM Số lượng 66 122 118 

 % 44 81.33 79.19 

Chung Số lượng 220 360 353 

 % 49 80.18 78.97 
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Từ bảng so sánh trên cho thấy 
không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về cách thức nâng cao nhận 
thức, phòng ngừa nguy cơ bị buôn bán 
người giữa các tỉnh và giữa thành thị, 
nông thôn. 

20. Với mục tiêu phân tích, 
đánh giá mức độ hiểu biết của đối 
tượng, nhằm qua đó xác định những 
đặc điểm của từng nhóm làm cơ sở tập 
trung hoạt động nâng cao nhận thức 

về buôn bán phụ nữ và trẻ em, chúng 
tôi đã cho điểm theo từng câu hỏi (phụ 
lục kèm theo) và phân loại đối tượng. 
Tổng số điểm tối đa là 60, đối tượng 
có số điểm từ 50 trở lên là có hiểu biết 
tốt, nhóm hiểu biết bình thường có số 
điểm từ 35 đến 50, nhóm có số điểm 
từ 20 đến 35 là hiểu biết sơ sài; nhóm 
dưới 20 điểm là nhóm dễ bị lừa gạt 
nhất. 

Bảng 3: So sánh (tần suất) về mức độ hiểu biết theo xã 

Tên xã Hiểu biết tốt Bình thường Sơ sài Kém Chung 

Hải Ninh 22 18 8 2 50 

% 44,00 36,00 16,00 4,00 100,00 

Hải Vân 29 10 11 0 50 

% 58,00 20,00 22,00 0,00 100,00 

TT Bến Sung 7 18 11 14 50 

% 14,00 36,00 22,00 28,00 100,00 

Quảng Yên 10 18 20 2 50 

% 20,00 36,00 40,00 4,00 100,00 

Đam Hà 7 25 15 3 50 

% 14,00 50,00 30,00 6,00 100,00 

Minh Thanh 7 27 12 4 50 

% 14,00 54,00 24,00 8,00 100,00 

Phường 5 10 18 20 2 50 

% 20,00 36,00 40,00 4,00 100,00 

P. Tân Thuận Tây 8 33 8 1 50 

% 16,00 66,00 16,00 2,00 100,00 

Hiệp Bình Chánh 7 27 12 4 50 

% 14,00 54,00 24,00 8,00 100,00 

Chung 107 194 117 32 450 

% 23.78 43.11 26 7.11 100 
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Kết quả trên cho thấy tại 3 xã 
chưa thực hiện dự án thì nhận thức 
chung về buôn bán người và ý thức 
phòng tránh là thấp hơn. Cụ thể là thị 
trấn Bến Sung của Thanh Hoá có tới 
14/50 (28%) người được phỏng vấn là 
có hiểu biết ở mức kém. 

 

III. Tóm tắt các phát hiện và 
khuyến nghị: 

 A. Kết luận: 

i. Hiểu biết về buôn bán người và 
hậu quả của vấn nạn này đã được giới 
trẻ quan tâm nhưng thanh thiếu niên 
trẻ (nhóm 15-17tuổi) và có trình độ 
hiểu biết thấp thì mức độ hiểu biết về 
vấn đề này thấp hơn. 

ii. Thanh, thiếu niên ở các xã đã 
thực hiện dự án giai đoạn I có hiểu 
biết tốt hơn, điều đó có nghĩa là dự án 
đã có tác động đến nhận thức của 
thanh thiếu niên về buôn bán người. 

iii. Phần lớn thanh thiếu niên cho 
rằng những người đi làm xa gia đình, 
đi làm một mình có nguy cơ bị buôn 
bán và đó có thể dẫn đến tư tưởng chủ 
quan cho những thanh thiếu niên đang 
sống cùng gia đình. 

iv. Nhiều thanh thiếu niên thiếu 
các kỹ năng, hiểu biết cần thiết (làm 
thủ tục, tìm kiếm thông tin,...) để 
chuẩn bị đi làm việc ở xa gia đình. 

v. Nhu cầu cần có thêm thông tin, 
hướng dẫn về ngăn ngừa buôn bán 
người được hầu hết thanh thiếu niên 
khẳng định, đặc biệt là đối với những 
người chuẩn bị đi làm việc xa nhà. 

vi. Kênh truyền thông được đánh 
giá là hiệu quả nhất là sách, báo, 
truyền hình  tiếp đến là hoạt động 
tuyên truyền của các hội, đoàn thể. 

vii. Thông tin về thị trường lao 
động đã trở nên khá tốt nhưng thanh 
thiếu niên chủ yếu quan tâm đến vấn 
đề thu nhập (mà quá quan tâm đến thu 
nhập thì dễ bị lừa gạt). 

B. Các khuyến nghị: 

Dựa trên các phân tích, phát hiện 
và kết luận qua cuộc khảo sát, báo cáo 
đưa ra các khuyến nghị sau: 

i. Cần tập trung nâng cao nhận 
thức cho trẻ em (15-17 tuổi) và nữ 
thanh niên (18-24 tuổi) những kiến 
thức cơ bản về buôn bán người với 
những thông điệp, nội dung về: (1) 
mức độ nghiêm trọng (bị hành hạ, bị 
trà đạp, bị giam hãm,...) khi trở thành 
nạn nhân của buôn bán người; (2) 
Những thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt cần 
phải cảnh giác (thu nhập cao, nhàn 
hạ,...); (3) Những người thuộc đối 
tượng cần nghi ngờ, cảnh giác (đối 
tượng không đáng tin cậy); (4) Bất kỳ 
ai cũng có thể trở thành nạn nhân của 
hoạt động buôn bán người và không 
nên mất cảnh giác trước nguy cơ bị 
buôn bán ngay cả khi sống trong cộng 
đồng, quê hương. 

ii. Cung cấp cho những người 
trong độ tuổi thanh thiếu niên đang có 
nhu cầu đi tìm kiếm việc làm những 
kỹ năng, hiểu biết về việc làm an toàn 
bao gồm: (1) Thủ tục thông báo, trao 
đổi với những người thân quen và 
chính quyền địa phương trước khi đi 
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làm xa nhà; (2) Tìm hiểu thông tin về 
việc làm qua các nguồn thông tin 
chính thức (ví dụ: chính quyền địa 
phương hay trung tâm giới thiệu việc 
làm có giấy phép hoạt động); (3) Kỹ 
năng xử lý tình huống bất ngờ xảy ra 
trong quá trình đi và làm việc ở nơi 
xa, lạ (trình báo cơ quan chính quyền, 
tổ chức hội,... nơi đến-công an, chùa, 
nhà thờ, ghi lại địa chỉ nơi làm việc, 
liên lạc với gia đình,...). 

iii. In và phát hành các tờ rơi, sách 
mỏng hướng dẫn cho những người 
trong độ tuổi 15 đến 24 các hiểu biết, 
kỹ năng khi đi làm xa nhà. Với đặc 
điểm của đối tượng trình độ của đối 
tượng còn hạn chế, thời gian dành cho 
những quan tâm này chưa nhiều nên 
hình thức của tờ rơi, sách phải gọn, 
màu sắc và hình ảnh hấp dẫn, nhất là 
thông điệp phải đơn giản, rõ ràng. Bên 

cạnh việc in và phát hành tờ rơi, sách 
mỏng thì cần kết hợp với hoạt động 
truyền thông qua truyền hình (tỷ lệ 
xem truyền hình rất cao và hiệu quả 
tốt). Cùng với phát hành tài liệu 
hướng dẫn là tổ chức các cuộc tập 
huấn phối hợp với các trường PTTH, 
dạy nghề và Đoàn thanh niên của các 
xã/thôn (đưa vào nội dung sinh hoạt 
Đoàn), đây cũng là biện pháp mà 
được đối tượng trong đợt khảo sát 
đánh giá cao.  

iv. Hoạt động truyền thông bao 
gồm cả trên các phương tiện thông tin 
đại chúng và hoạt động tập huấn, 
hướng dẫn là rất cần thiết đặc biệt ở 
những xã chưa được thụ hưởng của dự 
án. Vì vậy cần mở rộng địa bàn thực 
hiện dự án, ít nhất là mở rộng hoạt 
động tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức./. 
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bµn vÒ tuæi nghØ hu cña lao ®éng n÷  

theo quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng 

       

 Th.S NguyÔn ThÞ BÝch Thóy 

Trung t©m nghiªn cøu Lao ®éng n÷ vµ Giíi 

 

Theo sè liÖu §iÒu tra Lao ®éng-
ViÖc lµm n¨m 20052 lùc lîng lao 
®éng n÷ chiÕm 48,72% lùc lîng lao 
®éng c¶ níc vµ hä ®ang tham gia vµo 
hÇu hÕt c¸c ngµnh, lÜnh vùc trong nÒn 
kinh tÕ, ®ãng gãp tÝch cùc vµo sù ph¸t 
triÓn cña ®Êt níc. Trong sè 21,14 
triÖu lao ®éng n÷ cã viÖc lµm n¨m 
20053, chØ cã 20% lµm viÖc ë khu vùc 
cã quan hÖ lao ®éng vµ lµ ®èi tîng 
tham gia B¶o hiÓm x· héi (BHXH) b¾t 
buéc (theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 141 Bé 
LuËt Lao ®éng níc CHXHCN ViÖt 
Nam söa ®æi, bæ sung n¨m 2002). Nh 
vËy, cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i, míi 
cã mét tû lÖ nhá lao ®éng n÷ ®ang 
®îc tham gia BHXH. 

Trong c¸c chÕ ®é BHXH th× chÕ ®é 
hu trÝ lµ chÕ ®é quan träng vµ cã ®«ng 
ngêi lao ®éng tham gia nhÊt. ë hÇu 
hÕt c¸c níc, ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc hëng 
trî cÊp hu trÝ gåm hai yÕu tè c¬ b¶n lµ 
tuæi ®êi cña ngêi lao ®éng vµ sè n¨m 
®ãng BHXH. Díi ®©y sÏ trao đổi về 
mét sè vÊn ®Ò c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn 
x¸c ®Þnh tuæi ®êi ®Ó ®îc hëng trî 
cÊp BHXH ®èi víi lao ®éng n÷. 

                                         
2 Nguån: Sè liÖu thèng kª ViÖc lµm- ThÊt 
nghiÖp ë ViÖt Nam giai ®o¹n 1996- 2005. 
NXB L§XH, n¨m 2006. 
3 Như Nguån ®· dÉn 

§Ó x¸c ®Þnh ®é tuæi nghØ hu, c¸c 
quèc gia thờng c¨n cø vµo c¸c yÕu tè 
nh: (i) ®Æc ®iÓm d©n sè häc, sinh häc 
(ii) ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ m«i trêng 
lao ®éng, (iii) t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh 
tÕ- x· héi, (iv) kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ 
c©n ®èi quü BHXH.  

§Æc ®iÓm sinh häc 

Theo quy luËt cña tù nhiªn, khi 
con ngêi ph¸t triÓn ®Õn mét ®é tuæi 
nhÊt ®Þnh sÏ b¾t ®Çu xuÊt hiÖn dÊu 
hiÖu suy gi¶m c¸c chøc n¨ng sinh häc 
cña c¬ thÓ, tõ ®ã sÏ ¶nh hëng tíi kh¶ 
n¨ng lao ®éng cña hä. Theo L·o khoa 
häc, tõ kho¶ng 50 tuæi con ngêi ®· 
cã dÊu hiÖu suy gi¶m c¸c chøc n¨ng 
sinh häc, tõ 55-65 tuæi sù suy gi¶m râ 
rÖt h¬n vµ con ngêi bíc vµo tuæi 
giµ. Tõ 60-65 tuæi trë lªn, bÖnh tËt 
xuÊt hiÖn nhiÒu h¬n. Qu¸ tr×nh suy 
gi¶m nµy diÔn ra cã tÝnh quy luËt víi 
tÊt c¶ mäi ngêi. Tuy nhiªn. tuú thuéc 
vµo ®Æc ®iÓm, tè chÊt sinh häc cña 
mçi d©n téc, dßng téc; ®iÒu kiÖn ®Þa 
lý, khÝ hËu; møc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ-
x· héi;... cña c¸c khu vùc/quèc gia, 
qu¸ tr×nh suy gi¶m nµy cã thÓ diÔn ra 
víi tèc ®é vµ møc ®é kh¸c nhau. V× 
vËy, cã quèc gia, d©n téc tuæi thä cña 
d©n c rÊt cao, tuy nhiªn ë nhiÒu quèc 
gia tuæi thä d©n c l¹i rÊt thÊp. V× vËy, 
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khi x¸c ®Þnh ®é tuæi nghØ hu, bªn 
c¹nh viÖc tÝnh to¸n c¸c tû lÖ sinh, tû lÖ 
chÕt, c¬ cÊu d©n sè,... cÇn xem xÐt tuæi 
thä b×nh qu©n cña d©n c. 

Giíi tÝnh  

Giíi tÝnh còng cã nh÷ng ¶nh 
hëng nhÊt ®Þnh tíi viÖc x¸c ®Þnh ®é 
tuæi nghØ hu. Do nh÷ng kh¸c biÖt vÒ 
cÊu t¹o sinh häc nªn qu¸ tr×nh suy 
gi¶m c¸c chøc n¨ng sinh häc còng nh 
kh¶ n¨ng lao ®éng gi÷a nam vµ n÷ 
còng kh¸c nhau. N÷ giíi ®îc xem lµ 
"ph¸i yÕu", víi thiªn chøc sinh ®Î vµ 
nu«i con nªn mét sè quèc gia ®· x©y 
dùng chÝnh s¸ch "u tiªn" cho lao 

®éng n÷ nghØ hu sím h¬n lao ®éng 
nam tõ 3 ®Õn 5 n¨m. Tuy nhiªn, qua 
sè liÖu thèng kª cho thÊy, tuæi thä 
b×nh qu©n cña phô n÷ lu«n lu«n cao 
h¬n nam giíi, do vËy còng lµm ¶nh 
hëng ®Õn sù c«ng b»ng trong ®ãng 
gãp vµ thô hëng tõ quü BHXH bëi sè 
n¨m l m việc cña lao ®éng n÷ nh×n 
chung Ýt h¬n trong khi thêi gian hëng 
trî cÊp hu cña lao ®éng n÷ l©u h¬n 
thêi gian hëng trî cÊp hu cña nam 
giíi (v× ®¬ng nhiªn lao ®éng n÷ sÏ 
®ãng Ýt n¨m h¬n vµ hëng trî cÊp hu 
nhiÒu n¨m h¬n nam giíi). 

B¶ng 1: Tuæi nghØ hu cña nam vµ n÷ cña mét sè níc 

 
TT 

 
Quèc gia 

Tuæi nghi hu cña ngêi L§ 

Nam N÷ 

1 Nhãm T©y ©u vµ B¾c Mü 

Mü 65 65 

Canada 65 65 

Anh 65 60 

Ph¸p 60-65 60-65 

§øc 65 63 

2 Nhãm c¸c níc §«ng ¢u 

Hungary 60 55 

Ba Lan 65 60 

Nga 60 60 

3 Nhãm c¸c níc Ch©u ¸ (ngoµi ASEAN) 

Trung Quèc 60 55 

NhËt B¶n 60 55 

Ên §é 55 55 

4 Nhãm c¸c níc ASEAN 

Indonesia 55 55 

Singapore 55 55 

Philippines 55 55 

Nguån: www.ssa.gov 

http://www.ssa.gov/
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B¶ng trªn cho thÊy c¸c quèc gia 
thêng quy ®Þnh tuæi nghØ hu cña 
ngêi lao ®éng trong kho¶ng tõ 55 ®Õn 
65 tuæi vµ cã sù kh¸c nhau gi÷a lao 
®éng nam vµ lao ®éng n÷. Theo thèng 
kª cña ILO cã 34,62% sè níc trªn 
thÕ giíi quy ®Þnh tuæi nghØ hu cña 
nam vµ n÷ nh nhau.  

§iÒu kiÖn lao ®éng vµ m«i 
trêng lao ®éng 

M«i trêng vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng 
lµ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng m¹nh ®Õn 
møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 
hay "tuæi thä lao ®éng".  

Nh÷ng ngêi lao ®éng thêng 
xuyªn lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn cã c¸c 
yÕu tè nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm 
sÏ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 
nhanh h¬n, nhiÒu h¬n so víi lµm viÖc 
trong ®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh thêng. 
Ngoµi ra, do ph¶i thêng xuyªn tiÕp 
xóc víi yÕu tè ®éc h¹i, nguy hiÓm nªn 
hä dÔ bÞ m¾c c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp, 
bÖnh nan y vµ hËu qu¶ lµ tuæi thä sinh 
häc vµ tuæi thä lao ®éng cña nhãm lao 
®éng nµy ®Òu thÊp h¬n møc b×nh 
qu©n. Do vËy, sau mét thêi gian nhÊt 
®Þnh lµm viÖc trong m«i trêng vµ 
®iÒu kiÖn lao ®éng nµy, ngêi lao 
®éng thêng ph¶i chuyÓn sang lµm 
c«ng viÖc kh¸c nhÑ nhµng h¬n hoÆc 
nghØ hu sím tríc ®é tuæi quy ®Þnh. 

Tr¸i l¹i, ®èi víi nhãm lao ®éng 
lµm viÖc trong m«i trêng vµ ®iÒu kiÖn 
lao ®éng thuËn lîi, kh«ng cã nh÷ng 
t¸c ®éng xÊu ®Õn søc kháe vµ kh¶ 
n¨ng lao ®éng nh lao ®éng"trÝ ãc" 

hay "lao ®éng cæ tr¾ng" (gi¶ng viªn, 
nhµ nghiªn cøu, c¸n bé v¨n phßng...), 
hÇu hÕt cã thÓ tiÕp tôc lµm viÖc thªm 
mét sè n¨m nhÊt ®Þnh sau khi ®Õn tuæi 
nghØ hu theo quy ®Þnh. 

C¸c yÕu tè kinh tÕ-x· héi 

MÆc dï c¸c yÕu tè kinh tÕ-x· héi 
kh«ng ph¶i lµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng 
trùc tiÕp ®Õn ®é tuæi nghØ hu cña 
ngêi lao ®éng, tuy nhiªn trong mét 
sè trêng hîp ®Æc biÖt l¹i lµ yÕu tè 
quyÕt ®Þnh khi x¸c lËp ®é tuæi nghØ 
hu. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®«i 
khi ChÝnh phñ sö dông "chÝnh s¸ch 
tuæi nghØ hu" nh mét c«ng cô vÜ m« 
®iÒu chØnh thÞ trêng lao ®éng. Khi 
lao ®éng d thõa, cung lao ®éng vît 
xa cÇu lao ®éng, ChÝnh phñ sÏ ®iÒu 
chØnh ®é tuæi nghØ hu thÊp xuèng, 
khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng nghØ hu 
sím, nhêng chç lµm viÖc cho lùc 
lîng lao ®éng trÎ. Tr¸i l¹i, khi nguån 
lao ®éng trë nªn khan hiÕm nh 
trêng h¬p mét sè níc ph¸t triÓn 
(NhËt B¶n,...) do d©n sè "giµ", tû lÖ 
t¨ng d©n sè vµ lùc lîng lao ®éng ë 
møc ©m, ChÝnh phñ sÏ ®iÒu chØnh tuæi 
nghØ hu cao h¬n ®Ó t¹o thªm cung 
cho thÞ trêng lao ®éng. 

 

C©n ®èi quü BHXH 

§©y còng lµ yÕu tè quan träng cÇn 
xem xÐt khi tÝnh to¸n ®é tuæi nghØ hu 
cho ngêi lao ®éng. VÒ nguyªn t¾c tµi 
chÝnh, ®é tuæi nghØ hu ph¶i ®îc tÝnh 
to¸n sao cho cã thÓ ®¹t ®îc ®iÓm 
"c©n b»ng t¬ng ®èi" gi÷a thu vµ chi 
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Quü BHXH, gi÷a tæng ®ãng vµ tæng 
hëng trî cÊp BHXH cña ngêi lao 
®éng. §é tuæi nghØ hu ®«i khi ®îc 
sö dông nh c«ng cô ®Ó ®iÒu hoµ sù 
c©n b»ng nãi trªn. Theo c¸c chuyªn 
gia tµi chÝnh cña ILO, nÕu t¨ng tuæi 
nghØ hu lªn 5 n¨m, th× tæng thu cña 
quü BHXH sÏ t¨ng lªn 20% - 30%. 
Ngîc l¹i, nÕu gi¶m tuæi nghØ hu 
xuèng 5 n¨m th× sè chi  hu trÝ sÏ t¨ng 
lªn kho¶ng 50%. 

 

ë ViÖt Nam, kÓ tõ khi thùc hiÖn 
BHXH ®Õn nay Nhµ níc ta lu«n quy 
®Þnh ®é tuæi nghØ hu cña lao ®éng 
nam lµ 60 vµ lao ®éng n÷ lµ 55 trong 
®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh thêng. Nh 
vËy, lao ®éng n÷ lu«n lµ ®èi tîng 
®îc §¶ng vµ ChÝnh phñ "u tiªn" cho 
nghØ hu sím h¬n nam giíi 5 n¨m. 
Nhê quy ®Þnh nµy, trong thêi kú chiÕn 
tranh ¸c liÖt vµ trong ®iÒu kiÖn khã 
kh¨n gian khæ tríc khi "§æi míi", 
nhiÒu thÕ hÖ lao ®éng n÷ ®· ®îc nghØ 
hu ë ®é tuæi phï hîp. víi søc kháe vµ 
cèng hiÕn cña m×nh. Tuy nhiªn, trong 
®iÒu kiÖn ®Êt níc ®æi míi vµ héi 
nhËp, kinh tÕ-x· héi ph¸t triÓn nhanh 
chãng, møc sèng ngêi d©n ®îc n©ng 
cao, ch¨m sãc y tÕ vµ dÞch vô x· héi 
ph¸t triÓn, ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ m«i 
trêng lµm viÖc ®· ®îc ®Çu t, c¶i 
thiÖn ®¸ng kÓ víi sù hç trî cña khoa 
häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn th× 
quy ®Þnh "u tiªn" vÒ tuæi nghØ hu 
cho lao ®éng n÷ cÇn ®îc xem xÐt cho 
phï hîp h¬n. 

Tríc hÕt, xÐt vÒ quyÒn lîi cña 
ngêi lao ®éng n÷, mµ tríc tiªn lµ 

quyÒn lîi ®îc lµm viÖc, ®îc cèng 
hiÕn. §èi víi mét bé phËn lao ®éng n÷  
"cæ tr¾ng" nh lao ®éng qu¶n lý, 
nghiªn cøu khoa häc, gi¸o viªn,... ë ®é 
tuæi 55, nhiÒu chÞ vÉn ®ñ søc kháe, cã 
kiÕn thøc, kinh nghiÖm lµm viÖc dµy 
d¹n vµ vÉn cã nhu cÇu tiÕp tôc lµm 
viÖc, tuy nhiªn l¹i bÞ giíi h¹n vÒ ®é 
tuæi nghØ hu. MÆt kh¸c, xÐt vÒ sö 
dông lao ®éng th× ®©y còng lµ sù l·ng 
phÝ trong sö dông mét ®éi ngò lao 
®éng n÷ tr×nh ®é cao, cã kinh nghiÖm, 
®ang ë phong ®é tri thøc cao. 

Thø hai, do ®Æc ®iÓm giíi tÝnh, 
phô n÷ mang thiªn chøc sinh ®Î vµ 
nu«i con nhá. MÆc dï ®iÒu kiÖn kinh tÕ 
®· ph¸t triÓn, nhiÒu dÞch vô x· héi 
thuËn lîi h¬n nhng ngêi lao ®éng n÷ 
vÉn ph¶i ®Çu t mét thêi gian nhÊt ®Þnh 
cho mang thai, sinh con vµ ch¨m sãc 1-
2 con nhá. §Õn khi con c¸i ®· ®ñ lín, 
søc kháe æn ®Þnh, hä cã ®iÒu kiÖn dµnh 
nhiÒu thêi gian cho häc tËp, lµm viÖc 
th× l¹i bÞ giíi h¹n vÒ tuæi nghØ hu. 

Thø ba, tiÒn l¬ng hu b×nh qu©n 
cña phô n÷ lu«n thÊp h¬n ®¸ng kÓ so 
víi nam giíi (chØ b»ng kho¶ng 70-
75%) mµ mét trong nh÷ng nguyªn 
nh©n lµ do phô n÷ vÒ hu sím h¬n 
nam giíi 5 n¨m.  

Bªn c¹nh ®ã, nÕu vÒ hu ë ®é tuæi 
55, ®a sè lao ®éng n÷ sÏ kh«ng ®¹t 
®îc møc hëng tèi ®a lµ 75% (ph¶i 
®ãng BHXH ®ñ 30 n¨m). §©y còng lµ 
thiÖt thßi cho nhãm lao ®éng n÷ vÒ 
hu khi nguån thu nhËp chÝnh cña hä 
lµ tõ l¬ng hu.  
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Thø t, vÒ tµi chÝnh BHXH. ViÖc 
toµn bé lao ®éng n÷ nghØ hu ë ®é 
tuæi 55 sÏ lµ thiÖt h¹i "kÐp" cho Quü 
BHXH. Mét mÆt, Quü kh«ng thu ®îc 
"thªm" 5 n¨m, mÆt kh¸c Quü l¹i ph¶i 
chi "thªm" 5 n¨m cho hä. Bªn c¹nh 
®ã, nÕu so víi lao ®éng nam, phô n÷ 
cã sè n¨m ®ãng BHXH thÊp h¬n Ýt 
nhÊt 5 n¨m, nhng thêi gian hëng dµi 
h¬n nhiÒu do hä vÒ hu sím h¬n vµ 
thêng sèng l©u h¬n nam giíi. 

 

Tuy nhiªn, sÏ lµ phiÕn diÖn nÕu 
kh«ng nhËn thÊy mét bé phËn kh¸ lín 
lao ®éng n÷ vÉn cho r»ng, ®é tuæi nghØ 
hu phï hîp cña lao ®éng n÷ lµ 55 
tuæi, thËm chÝ sím h¬n (45-50). §ã lµ 
nhãm lao ®éng n÷ "cæ xanh", lao ®éng 
trùc tiÕp s¶n xuÊt trong c¸c ngµnh cã 
®«ng lao ®éng n÷ ®ang lµm viÖc nh 
dÖt-may, da-giµy, chÕ biÕn thuû s¶n.... 
MÆc dï thÊy ®îc nh÷ng thiÖt thßi do 
nghØ hu sím, nhng do ®Æc thï cña 
c¸c ngµnh s¶n xuÊt nµy mµ søc kháe 
vµ kh¶ n¨ng lao ®éng cña nhiÒu chÞ 
em bÞ suy gi¶m kÐm hiÖu qu¶, khiÕn 
hä ph¶i chuyÓn ®æi c«ng t¸c hoÆc nghØ 
viÖc ë ®é tuæi 50 – 55. 

Theo sè liÖu thèng kª cña BHXH 
ViÖt Nam, ®é tuæi nghØ hu b×nh qu©n 
thùc tÕ cña lao ®éng n÷ hiÖn t¹i chØ ®¹t 

51,8 tuæi, ®iÒu ®ã cho thÊy quy ®Þnh 
hiÖn hµnh vÒ ®é tuæi nghØ hu chung 
cña lao ®éng n÷ lµ 55 tuæi lµ cã nh÷ng 
c¨n cø thùc tiÔn. 

 

Mét sè kiÕn nghÞ: 

- Tuæi nghØ hu kh«ng ph¶i lµ 
yÕu tè bÊt biÕn, cÇn ph¶i ®iÒu chØnh 
cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· 
héi trong tõng thêi kú. ViÖc ®iÒu 
chØnh tuæi nghØ hu (n©ng, h¹) ph¶i 
trªn c¬ së tæng hîp c¸c nh©n tè nh 
sinh häc, d©n sè, giíi tÝnh, c©n ®èi tµi 
chÝnh BHXH vµ c¸c nh©n tè kinh tÕ- 
x· héi kh¸c. 

- Quy ®Þnh tuæi nghØ hu cÇn 
®îc c©n nh¾c gi÷a c¸c nhãm lao 
®éng kh¸c nhau, cã tÝnh ®Õn yÕu tè 
giíi tÝnh. 

- Trong bèi c¶nh thÞ trêng lao 
®éng hiÖn nay, Nhµ níc nªn xem xÐt 
quy ®Þnh tuæi nghØ hu “mÒm” ®Ó võa 
phï hîp víi hoµn c¶nh cña tõng c¸ 
nh©n ngêi lao ®éng, võa cã lîi cho 
ngêi sö dông lao ®éng vµ x· héi. 
Tuæi nghØ hu “chuÈn” ®èi víi ®a sè 
lao ®éng n÷ níc ta trong giai ®o¹n 
hiÖn nay vÉn nªn gi÷ nguyªn lµ 55 
tuæi./. 
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Th¬ng lîng tiÒn l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp 

 

 
                                                                        TrÇn V¨n Hoan 

                                      Phßng Nghiªn cøu Quan hÖ lao ®éng 
 

 

§æi míi chÝnh s¸ch, c¬ chÕ tiÒn 
l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp phï hîp 
nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ yªu cÇu 
kh¸ch quan ®Æt ra trong qu¸ tr×nh c«ng 
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp 
s©u réng vµo nÒn kinh tÕ toµn cÇu. 
§Õn nay, trong ph¸p luËt lao ®éng 
níc ta ®· t¹o ra ®îc khung ph¸p lý 
cho th¬ng lîng tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng 
gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông 
lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp còng 
nh trªn thÞ trêng lao ®éng. Trong 
®ã, h×nh thøc th¬ng lîng tiÒn l¬ng 
th«ng qua tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ cã 
vai trß quan träng ®èi víi ®¶m b¶o c¸c 
quyÒn vµ lîi Ých vÒ tiÒn l¬ng cña hai 
bªn quan hÖ lao ®éng.  

 

I- Mét sè t×nh h×nh thùc tÕ vÒ 
th¬ng lîng tiÒn l¬ng trong c¸c 
doanh nghiÖp: 

1-NhËn thøc cña ngêi lao ®éng 
vµ ngêi sö dông lao ®éng vÒ quyÒn 
th¬ng lîng tiÒn l¬ng: HiÖn nay Bé 
LuËt Lao ®éng ®· quy ®Þnh vÒ quyÒn 
th¬ng lîng tiÒn l¬ng trong tho¶ -
íc lao ®éng tËp thÓ cña ngêi lao 
®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng, tuy 
nhiªn qua kÕt qu¶ c¸c cuéc kh¶o s¸t 
gÇn ®©y cña ViÖn KHL§XH cho thÊy, 
trong c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ë 

doanh nghiÖp cha cã tæ chøc c«ng 
®oµn, doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 
ngêi lao ®éng cha cã nhËn thøc ®Çy 
®ñ vai trß cña th¬ng lîng tËp thÓ vÒ 
tiÒn l¬ng. Cßn ë c¸c doanh nghiÖp ®· 
cã tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ th× ngêi 
sö dông lao ®éng vµ c¸n bé c«ng ®oµn 
cã sù nhËn thøc kh¸ râ rµng vÒ vai trß 
cña tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ. Râ rµng 
lµ thiÕu nhËn thøc ®Çy ®ñ vai trß cña 
th¬ng lîng tËp thÓ vÒ tiÒn l¬ng cña 
ngêi lao ®éng mµ ®¹i diÖn lµ c«ng 
®oµn c¬ së lµ mét trong nh÷ng nguyªn 
nh©n dÉn ®Õn chËm trÔ ký kÕt tho¶ íc 
lao ®éng tËp thÓ trong c¸c doanh 
nghiÖp.  

 

2-§¶m b¶o quyÒn cña ngêi lao 
®éng trong th¬ng lîng tËp thÓ vÒ 
tiÒn l¬ng: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn 
®Ó thùc hiÖn th¬ng lîng vÒ tiÒn 
l¬ng lµ trong c¸c doanh nghiÖp ph¶i 
cã tæ chøc c«ng ®oµn vµ tiÕn hµnh ký 
kÕt tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ. Tuy 
nhiªn, theo kÕt qu¶ ®iÒu tra vÒ lao 
®éng - tiÒn l¬ng - n¨ng suÊt trong 
doanh nghiÖp võa vµ lín n¨m 2005 
cña Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· 
héi th× 100% doanh nghiÖp nhµ níc 
cã tæ chøc c«ng ®oµn, con sè nµy 
trong doanh nghiÖp FDI lµ 88% vµ 
doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµ 
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62%. VÒ ký kÕt tho¶ íc lao ®éng tËp 
thÓ, cã kho¶ng 40% doanh nghiÖp FDI 
thùc hiÖn viÖc ký kÕt nµy, t¬ng tù 
doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 20%, 
doanh nghiÖp nhµ níc 100%. Nh 
vËy, trong ®a sè c¸c doanh nghiÖp FDI 
vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 
cha cã tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ. Do 
®ã, quyÒn th¬ng lîng vÒ tiÒn l¬ng 
cña ngêi lao ®éng cha ®îc ®¶m 
b¶o, nguy c¬ x¶y ra c¸c tranh chÊp lao 
®éng gi÷a ngêi sö dông lao ®éng vµ 
ngêi lao ®éng trong quan hÖ lao ®éng 
thêng lín h¬n ë c¸c doanh nghiÖp cã 
tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ. 

Trong c¸c doanh nghiÖp cã tho¶ 
íc lao ®éng tËp thÓ, quyÒn th¬ng 
lîng cña ngêi lao ®éng ®îc thùc 
hiÖn th«ng qua h×nh thøc ®¶m b¶o 
quyÒn th¬ng lîng vµ so¹n th¶o tho¶ 
íc lao ®éng tËp thÓ cña c«ng ®oµn, 
ngêi lao ®éng ®îc lÊy ý kiÕn tham 
gia vµo tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ vµ 
®îc quyÒn yªu cÇu th¬ng lîng l¹i 
vÒ c¸c néi dung tiÒn l¬ng cha thèng 
nhÊt trong tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ.  
Tuy nhiªn, thùc tÕ kh¶o s¸t cho thÊy t¹i 
c¸c doanh nghiÖp ®· ký kÕt tho¶ íc 
lao ®éng tËp thÓ th× míi cã 4,6% ngêi 
lao ®éng ®îc hái ý kiÕn vÒ c¸c vÊn ®Ò 
tiÒn l¬ng trong tho¶ íc lao ®éng tËp 
thÓ, sè lao ®éng cßn l¹i chØ ®îc th«ng 
b¸o miÖng hoÆc biÕt th«ng qua c¸c 
h×nh thøc th«ng tin cña doanh nghiÖp. 

 

3-C¸c néi dung th¬ng lîng vÒ 
tiÒn l¬ng trong tho¶ íc lao ®éng tËp 
thÓ: Nh×n chung, trong c¸c doanh 
nghiÖp, c¸c néi dung th¬ng lîng vÒ 

tiÒn l¬ng ®îc ®a vµo tho¶ íc lao 
®éng tËp thÓ bao gåm: tiÒn l¬ng tèi 
thiÓu, thêi gian (thêi ®iÓm) tr¶ l¬ng, 
h×nh thøc tr¶ l¬ng, ®ång tiÒn sö dông 
trong tr¶ l¬ng, tiÒn l¬ng lµm thªm 
giê, tr¶ phô cÊp, tiÒn l¬ng tr¶ cho 
ngêi lao ®éng nghØ hµng n¨m, chÕ ®é 
n©ng bËc l¬ng, chÕ ®é tiÒn thëng. 
Tuy nhiªn còng thÊy r»ng, cã mét sè 
doanh nghiÖp (30% doanh nghiÖp) chØ 
®a mét Ýt néi dung vÒ tiÒn l¬ng vµo 
tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ (C«ng ty 
Liªn doanh khai th¸c ®¸ Hßn ThÞ - 
Kh¸nh Hoµ, C«ng ty TNHH Liªn 
doanh CLB b¬i thuyÒn Nha Trang, 
c«ng ty TNHH YKK ViÖt Nam, tØnh 
§ång Nai...). C¸c  néi dung vÒ tiÒn 
l¬ng ®îc ®a vµo tho¶ íc lao ®éng 
tËp thÓ ë ®a sè c¸c doanh nghiÖp cha 
®îc cô thÓ ho¸ hoÆc sao nguyªn v¨n 
c¸c quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ 
tiÒn l¬ng vµo tho¶ íc lao ®éng tËp 
thÓ, cô thÓ lµ: 

- TiÒn l¬ng tèi thiÓu: thêng ghi 
nh møc quy ®Þnh cña Nhµ níc lµ 350 
ngh×n ®ång/th¸ng (¸p dông cho tríc 
thêi ®iÓm 1/10/2006) hoÆc 450 ngh×n 
®ång/ th¸ng t¹i thêi ®iÓm hiÖn nay. 

- Thêi ®iÓm thanh to¸n l¬ng: ®a 
sè doanh nghiÖp quy ®Þnh thanh to¸n 2 
lÇn/ th¸ng (vµo gi÷a th¸ng vµ cuèi 
th¸ng). 

- H×nh thøc tr¶ l¬ng: liÖt kª tÊt c¶ 
c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng. 

- TiÒn l¬ng lµm thªm giê: ghi 
nguyªn v¨n nh quy ®Þnh cña Bé luËt 
lao ®éng. 
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- Phô cÊp: ghi c¸c lo¹i phô cÊp 
nhµ níc quy ®Þnh. 

- TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao 
®éng nghØ hµng n¨m: ghi nh quy 
®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng. 

- ChÕ ®é n©ng bËc l¬ng, chÕ ®é 
tiÒn thëng: c¸c doanh nghiÖp quy 
®Þnh kh¸c nhau vÒ quy ®Þnh n©ng bËc 
l¬ng. VÒ chÕ ®é tiÒn thëng mét sè 
doanh nghiÖp ®a ra chÕ ®é thëng 
n¨m b»ng 1 th¸ng l¬ng nÕu ngêi lao 
®éng kh«ng bÞ kû luËt, chÊp hµnh ®Çy 
®ñ néi quy cña c«ng ty, ®¶m b¶o ngµy 
c«ng theo quy ®Þnh vµ mét sè doanh 
nghiÖp kh«ng ghi môc nµy trong tho¶ 
íc lao ®éng tËp thÓ. 

- Ngêi lao ®éng cã quyÒn khiÕu 
n¹i vÒ viÖc tÝnh l¬ng theo quy chÕ.  

Nh vËy, vÊn ®Ò tiÒn l¬ng trong 
tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ ë ®a sè 
doanh nghiÖp cßn thiÕu tÝnh cô thÓ, 
cha s¸t víi thùc tÕ tr¶ c«ng lao ®éng 
t¹i c¸c doanh nghiÖp. Qua ®ã, còng 
biÓu hiÖn vai trß cña th¬ng lîng tËp 
thÓ vÒ tiÒn l¬ng trong mét bé phËn 
doanh nghiÖp cßn mang tÝnh h×nh 
thøc, ®èi phã víi c¬ quan qu¶n lý lao 
®éng ®Þa ph¬ng vµ c¬ quan chñ qu¶n.  

  

4- Qu¸ tr×nh th¬ng lîng x¸c 
®Þnh c¸c vÊn ®Ò tiÒn l¬ng trong quan 
hÖ lao ®éng: Trong c¸c doanh nghiÖp, 
viÖc th¬ng lîng vÒ tiÒn l¬ng 
thêng kÕt hîp ®ång thêi víi viÖc 
th¬ng lîng c¸c néi dung kh¸c cña 
tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ vµ ®îc thùc 
hiÖn theo c¸c bíc: 

- C«ng ®oµn thùc hiÖn c¸c c«ng 
viÖc chuÈn bÞ c¸c néi dung tiÒn l¬ng 
®Ó ®a vµo dù th¶o tho¶ íc lao ®éng 
tËp thÓ: Thu thËp c¸c quy ®Þnh cña nhµ 
níc vÒ tiÒn l¬ng, phæ biÕn cho c«ng 
nh©n môc ®Ých ý nghÜa vµ lîi Ých thùc 
hiÖn tiÒn l¬ng trong tho¶ íc lao ®éng 
tËp thÓ, dù th¶o tiÒn l¬ng trong tho¶ 
íc lao ®éng tËp thÓ, tæ chøc lÊy ý kiÕn 
tËp thÓ lao ®éng, tËp hîp kÕt qu¶ lÊy ý 
kiÕn vµ xem xÐt, tiÕp thu thèng nhÊt 
néi dung ®Ó ®a ra th¬ng lîng. 

- TiÕn hµnh th¬ng lîng vÒ tiÒn 
l¬ng trong tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ: 
Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn göi dù th¶o 
cho gi¸m ®èc ®Ò nghÞ th¬ng lîng 
(cã trêng hîp 2 bªn cïng so¹n th¶o 
th× Liªn tÞch th«ng qua néi dung 
th¬ng lîng), ®¹i diÖn tËp thÓ ngêi 
lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng 
tiÕn hµnh th¬ng lîng tõng néi dung 
vÒ tiÒn l¬ng, c¸c néi dung ®¹t ®îc 
tho¶ thuËn th× chÝnh thøc ®a vµo tho¶ 
íc lao ®éng tËp thÓ, c¸c néi dung 
kh«ng ®¹t ®îc th× t¹m ho·n th¬ng 
lîng ®Ó nghiªn cøu chØnh söa thªm 
vµ th¬ng lîng l¹i. 

- Trêng hîp ngêi sö dông lao 
®éng ®Ò xuÊt néi dung tiÒn l¬ng ®Ó 
th¬ng lîng th× ®¹i diÖn cña ngêi lao 
®éng tæ chøc nghiªn cøu, lÊy ý kiÕn tËp 
thÓ lao ®éng tríc khi ®a ra th¬ng 
lîng, nhng trong c¸c doanh nghiÖp 
sè c«ng nh©n ®îc lÊy ý kiÕn rÊt Ýt. 

Thùc tÕ cho thÊy, nh×n chung 
trong qu¸ tr×nh th¬ng lîng kh«ng cã 
sù d»ng co hai bªn vÒ x¸c ®Þnh c¸c 
møc tiÒn l¬ng. Nguyªn nh©n lµ do: 



KÕt qu¶ nghiªn cøu 
 

Ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc - Sè 13/Th¸ng 9 - 2007 
 

39

* ViÖc x©y dùng tho¶ íc lao 
®éng tËp thÓ ë mét bé phËn doanh 
nghiÖp cßn mang tÝnh h×nh thøc, ngêi 
sö dông lao ®éng cha thùc sù ®Æt hy 
väng vµo vai trß cña tho¶ íc lao ®éng 
tËp thÓ trong quyÕt ®Þnh vµ gi¶i quyÕt 
c¸c vÊn ®Ò tiÒn l¬ng; 

* Kü n¨ng ®µm ph¸n cña c¸n bé 
c«ng ®oµn vµ ngêi sö dông lao ®éng 
h¹n chÕ dÉn ®Õn h¹n chÕ chÊt lîng 
cña th¬ng lîng vÒ tiÒn l¬ng; 

* Cha cã c¬ chÕ trao ®æi, ph¶n 
håi th«ng tin h÷u hiÖu trong quan hÖ 
hai bªn nªn hiÖu qu¶ tham gia th¬ng 
lîng cña ®¹i diÖn ngêi lao ®éng vÒ 
tiÒn l¬ng h¹n chÕ; 

* C«ng ®oµn c¬ së cha ph¸t huy 
®Çy ®ñ vai trß ®¹i diÖn cho tËp thÓ 
ngêi lao ®éng. C¸n bé c«ng ®oµn Ýt 
n¾m ®îc th«ng tin kinh kÕ vµ c¸c vÊn 
®Ò tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp. 

 VÒ phÝa ngêi sö dông, khi 
c«ng ®oµn ®a ra b¶n dù th¶o ngêi sö 
dông lao ®éng thêng “ng©m” qu¸ l©u 
nªn ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é ký kÕt tho¶ 
íc lao ®éng tËp thÓ; trong khi ®ã, 
viÖc th¬ng lîng vÒ tiÒn l¬ng cßn 
mang tÝnh h×nh thøc nªn c¸c kÕt qu¶ 
th¬ng lîng kh«ng s¸t víi thùc tÕ tr¶ 
c«ng lao ®éng.   

 

5-N©ng bËc l¬ng trong quan hÖ 
lao ®éng ë doanh nghiÖp: N©ng bËc 
l¬ng lµ h×nh thøc ®iÒu chØnh l¬ng 
cho ngêi lao ®éng vµ ®îc c¸c doanh 
nghiÖp thùc hiÖn víi nhiÒu h×nh thøc 
kh¸c nhau. ë c¸c doanh nghiÖp cã tho¶ 
íc lao ®éng tËp thÓ th× kÕt qu¶ 

th¬ng lîng vÒ n©ng bËc l¬ng ®îc 
®a vµo tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ ®Ó 
thùc hiÖn, cßn c¸c doanh nghiÖp cha 
cã tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ th× ®îc 
®a vµo quy chÕ tiÒn l¬ng cña doanh 
nghiÖp hoÆc néi quy lao ®éng. §Ó 
n©ng bËc l¬ng cho ngêi lao ®éng, 
c¸c doanh nghiÖp thêng ®a ra c¸c 
tiªu chuÈn n©ng bËc vµ dùa vµo c¸c 
tiªu chuÈn ®Ó xÐt n©ng bËc cho ngêi 
lao ®éng. ThÝ dô, ë c«ng ty liªn doanh 
khai th¸c ®¸ Hßn ThÞ (Kh¸nh Hoµ) 
quy ®Þnh chÕ ®é xÐt n©ng bËc l¬ng 
mçi lÇn cho c¸c ®èi tîng khi héi ®ñ 
c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: ®ñ 12 th¸ng 
lµm viÖc, kh«ng bÞ kû luËt trong thêi 
gian xÐt t¨ng l¬ng, ®¶m b¶o ngµy 
c«ng lµm viÖc vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm 
vô ®îc giao, c«ng ty ho¹t ®éng kinh 
doanh cã hiÖu qu¶; c«ng ty TNHH 
YKK ViÖt Nam (§ång Nai) quy ®Þnh 
viÖc n©ng l¬ng phô thuéc vµo c¸c yÕu 
tè: chØ sè gi¸ sinh ho¹t hµng n¨m, kÕt 
qu¶ ®¸nh gi¸ c¸ nh©n, tû suÊt lîi 
nhuËn cña c«ng ty.  

Nh×n chung, trong c¸c doanh 
nghiÖp viÖc n©ng l¬ng cho ngêi lao 
®éng thêng lµ 1-2 n¨m mét lÇn, mçi 
lÇn n©ng t¨ng thªm 5% - 6,25% so víi 
tiÒn l¬ng hiÖn ®ang hëng. Møc n©ng 
l¬ng nµy lµ thÊp so víi tèc ®é t¨ng 
chØ sè gi¸ sinh ho¹t vµ t¨ng trëng 
kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp. Ngoµi 
ra cßn cã mét bé phËn doanh nghiÖp 
kh«ng thùc hiÖn n©ng l¬ng cho ngêi 
lao ®éng, thêng lµ ë doanh nghiÖp 
gÆp khã kh¨n ho¹t ®éng trong thêi 
gian dµi.  
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6- C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng ®îc 
¸p dông: Doanh nghiÖp sö dông c¸c 
h×nh thøc tr¶ l¬ng kh¸c nhau phï hîp 
víi c¸c ®iÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt vµ 
tæ chøc lao ®éng cña tõng doanh 
nghiÖp. Thùc tÕ cho thÊy, tû lÖ ngêi 
lao ®éng hëng l¬ng thêi gian trong 
c¸c doanh nghiÖp lµ 62% vµ tû lÖ 
ngêi lao ®éng hëng l¬ng s¶n phÈm 
lµ 33% vµ c¸c h×nh thøc kh¸c lµ 5%. 

 
7- C¸c c¨n cø chÝnh sö dông trong 

th¬ng lîng vÒ tiÒn l¬ng: Trong c¸c 
cuéc th¬ng lîng, hai bªn thêng 
tham kh¶o c¸c c¨n cø sau ®©y ®Ó x¸c 
®Þnh c¸c møc tiÒn l¬ng: 

-  Tõ doanh nghiÖp: Tèc ®é t¨ng 
trëng kinh tÕ (s¶n lîng, doanh thu, 
gi¸ trÞ gia t¨ng (VA), n¨ng suÊt lao 
®éng chung vµ n¨ng suÊt lao ®éng 

tõng bé phËn, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n 
xuÊt - kinh doanh (lîi nhuËn). 

- Tõ ngêi lao ®éng: Thêi gian 
lµm viÖc, khèi lîng c«ng viÖc hoµn 
thµnh, n¨ng suÊt lao ®éng. 

- Tõ c¨n cø kh¸c: C¸c quy ®Þnh 
cña nhµ níc vÒ tiÒn l¬ng, gi¸ c«ng 
lao ®éng trªn thÞ trêng, biÕn ®éng 
cña chØ sè gi¸ sinh ho¹t. 

 
8-TiÒn l¬ng ë doanh nghiÖp cã 

tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ vµ cha cã 
tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ: TiÒn l¬ng 
b×nh qu©n/ th¸ng cña ngêi lao ®éng 
trong doanh nghiÖp cã tho¶ íc lao 
®éng tËp thÓ thuéc c¸c khu vùc kinh tÕ 
®Òu cao h¬n tiÒn l¬ng b×nh 
qu©n/th¸ng cña ngêi lao ®éng trong 
doanh nghiÖp kh«ng cã tho¶ íc lao 
®éng tËp thÓ. Sè liÖu ®iÒu tra cho thÊy 
nh sau: 

 
BiÓu 1: TiÒn l¬ng b×nh qu©n/th¸ng cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp cã 

 vµ cha cã tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ. ( ngh×n ®ång/th¸ng/lao ®éng) 
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Chªnh lÖch tiÒn l¬ng thùc tr¶ b×nh 
qu©n/ th¸ng cña c¸c doanh nghiÖp cã 
tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ so víi tiÒn 
l¬ng thùc tr¶ b×nh qu©n/ th¸ng cña c¸c 
doanh nghiÖp cha cã tho¶ íc lao 
®éng tËp thÓ  lµ 32,16%. Sè liÖu trªn ë 
møc ®é nµo ®ã cho thÊy vai trß cña 
tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ vµ vai trß cña 
c«ng ®oµn ®èi víi kh¶ n¨ng b¶o vÖ lîi 
Ých tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng trong 
c¸c doanh nghiÖp.  

KÕt qu¶ pháng vÊn ngêi lao ®éng 
cßn cho thÊy, chªnh lÖch gi÷a tiÒn 
l¬ng thùc tr¶ so víi tiÒn l¬ng hîp 
®ång lín nhÊt lµ ë doanh nghiÖp nhµ 
níc (65,71%), sau ®ã lµ ë doanh 
nghiÖp FDI (34,7%) vµ sau cïng lµ ë 
doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 
(13,61%). Chªnh lÖch nµy do c¸c 
nguyªn nh©n sau ®©y chi phèi:  

- Th¬ng lîng tiÒn l¬ng ghi 
trong tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ vµ hîp 
®ång lao ®éng thÊp kh«ng s¸t víi thùc 
tÕ tr¶ c«ng lao ®éng trong c¸c DN.  

- NhiÒu doanh nghiÖp nhµ níc vµ 
doanh nghiÖp FDI trong c¸c ngµnh dÖt 
may, da giÇy, chÕ biÕn thùc phÈm... 
huy ®éng ngêi lao ®éng lµm thªm 
nhiÒu giê lµm cho tiÒn l¬ng thùc tÕ 
t¨ng lªn.   

- N¨ng suÊt lao ®éng thùc tÕ cña 
ngêi lao ®éng cao h¬n so víi n¨ng 
suÊt lao ®éng dù kiÕn.  

- Thay ®æi vÞ trÝ lµm viÖc, c«ng 
viÖc cña ngêi lao ®éng lµ do c¬ cÊu 
l¹i s¶n xuÊt - kinh doanh. 

9-Tranh chÊp lao ®éng do nguyªn 
nh©n tiÒn l¬ng: §×nh c«ng do nguyªn 
nh©n tiÒn l¬ng chiÕm tû lÖ 80% tæng 

sè c¸c vô ®×nh c«ng. Th«ng b¸o sè 
134 /TB- VPCP cña V¨n pho×ng ChÝnh 
phñ vÒ kÕt luËn cña Thñ tíng NguyÔn 
TÊn Dòng t¹i cuéc häp bµn biÖn ph¸p 
xö lý vÊn ®Ò ®×nh c«ng trong giai ®o¹n 
tíi còng nªu lªn r»ng “ Nguyªn nh©n 
chñ yÕu dÉn ®Õn ®×nh c«ng lµ tranh 
chÊp trong quan hÖ lao ®éng gi÷a 
ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao 
®éng kÐo dµi, kh«ng ®îc gi¶i quyÕt 
kÞp thêi vÒ tiÒn l¬ng, c¶i thiÖn ®iÒu 
kiÖn lµm viÖc, sinh ho¹t, ®êi sèng...”.      

C¸c nguyªn nh©n cô thÓ cña tranh 
chÊp lao ®éng x¶y ra liªn quan ®Õn 
vÊn ®Ò tiÒn l¬ng bao gåm chñ yÕu lµ: 

-  ChËm tr¶ l¬ng cho ngêi L§; 

- Kh«ng tho¶ thuËn møc l¬ng 
khëi ®iÓm cho ngêi lao ®éng; 

- Tr¶ l¬ng ®ång ®Òu (b×nh qu©n) 
cho tÊt c¶ c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh 
doanh do kh«ng cã ®Þnh møc lao ®éng 
cña tõng bé phËn, d©y chuyÒn s¶n xuÊt; 

- Tr¶ l¬ng qu¸ thÊp cho lao ®éng 
phæ th«ng vµ lao ®éng chuyªn m«n kü 
thuËt; 

- Ngêi lao ®éng kh«ng ®îc tăng 
l¬ng trong thêi gian dµi nhiều năm; 

- Cêng ®é lµm viÖc lín; 

- §Þnh møc L§ cao khã thùc hiÖn; 

- Lao ®éng lµm vît møc n¨ng 
suÊt lao ®éng nhng kh«ng ®îc t¨ng 
tiÒn l¬ng (theo quy chÕ doanh nghiÖp 
th× ®îc t¨ng); 

- Lao ®éng lµm thªm giờ qu¸ 
nhiều so víi møc quy ®Þnh cña ph¸p 
luËt lao ®éng nhng kh«ng ®îc tr¶ ®ñ 
tiÒn l¬ng lµm thªm giê. 
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HiÖn nay vÊn ®Ò tranh chÊp vÒ tiÒn 
l¬ng vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc nhất 
so víi c¸c tranh chÊp kh¸c. 

 

10-Tån t¹i cña khung ph¸p lý ¶nh 
hëng ®Õn th¬ng lîng tiÒn l¬ng ë 
doanh nghiÖp: C¸c quy ®Þnh khung 
ph¸p lý cña Nhµ níc vÒ chÝnh s¸ch 
tiÒn l¬ng doanh nghiÖp ¶nh hëng 
trùc tiÕp tíi sù h×nh thµnh vµ vËn hµnh 
chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng t¹i doanh 
nghiÖp, hiÖn nay, cßn cã c¸c tån t¹i lµ:  

- Ho¹t ®éng h¹n chÕ cña c¬ chÕ 3 
bªn ë cÊp vÜ m« (Nhµ níc, Liªn ®oµn 
Lao ®éng, Phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng 
nghiÖp ViÖt Nam, Liªn minh Hîp t¸c 
x· ) trong gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tiÒn 
l¬ng ë khu vùc doanh nghiÖp. 

- ChÝnh s¸ch tiÒn l¬ng cßn cã 
nh÷ng tån t¹i ¶nh hëng ®Õn th¬ng 
lîng tiÒn l¬ng trong c¸c doanh 
nghiÖp nh: tiÒn l¬ng tèi thiÓu quy 
®Þnh ph©n biÖt cho tõng khu vùc kinh 
tÕ (nhµ níc, FDI, ngoµi quèc doanh), 
thiÕu quy ®Þnh tiÒn l¬ng giê cho mét 
sè ngµnh nghÒ; hÖ thèng thang, b¶ng 
l¬ng Nhµ níc quy ®Þnh cho khu vùc 
doanh nghiÖp nhµ níc cßn mang tÝnh 
cøng nh¾c.  

- C¬ chÕ gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ 
tiÒn l¬ng cha cã biÓu hiÖn ®¹t hiÖu 
qu¶ cao. 

- ThiÕu hÖ thèng th«ng tin tiÒn 
l¬ng/tiÒn c«ng tõ thÞ trêng lao ®éng. 

 

11- Tån t¹i cña c¬ chÕ 2 bªn trong 
th¬ng lîng  tiÒn l¬ng ë doanh 
nghiÖp: Thùc tÕ cho thÊy, th¸ch thøc 
vµ khã kh¨n lín nhÊt trong triÓn khai 

hiÖu qu¶ c¬ chÕ th¬ng lîng tiÒn 
l¬ng 2 bªn ë doanh nghiÖp lµ: 

- Th¬ng lîng 2 bªn vÒ tiÒn 
l¬ng cha ®îc thùc hiÖn phæ biÕn, 
thÓ hiÖn ë tû lÖ doanh nghiÖp ký kÕt 
tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ cßn thÊp, 
®Æc biÖt lµ trong khu vùc doanh 
nghiÖp FDI vµ doanh nghiÖp ngoµi 
quèc doanh. Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ 
b¶n lµ: nhËn thøc h¹n chÕ cña ngêi 
lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng vÒ 
vai trß cña tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ, 
thiÕu tæ chøc c«ng ®oµn trong c¸c 
doanh nghiÖp, khung ph¸p lý quy ®Þnh 
cho thùc hiÖn c¬ chÕ th¬ng lîng 
tiÒn l¬ng cßn cã tån t¹i...  

- Th¬ng lîng vÒ tiÒn l¬ng trong 
nhiÒu doanh nghiÖp cßn mang tÝnh 
h×nh thøc, kh«ng g¾n kÕt víi c¬ chÕ tr¶ 
c«ng lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. 

- C¬ chÕ ng¨n ngõa tranh chÊp 
tiÒn l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp 
b»ng nhiÒu h×nh thøc cßn h¹n chÕ 
(nh Ýt cã sù hîp t¸c vµ ®èi tho¹i t¹i 
n¬i lµm viÖc, héi ®ång hßa gi¶i ho¹t 
®éng cÇm chõng, thñ tôc khiÕu n¹i 
tiÒn l¬ng t¹i doanh nghiÖp cha ®îc 
thùc hiÖn réng r·i...).  

- §èi tho¹i hai chiÒu gi÷a ngêi 
sö dông lao ®éng vµ ®¹i diÖn ngêi lao 
®éng vÒ c¸c vÊn ®Ò tiÒn l¬ng cha trë 
thµnh ho¹t ®éng phæ biÕn. 

- Th«ng tin kinh tÕ, lao ®éng, tiÒn 
l¬ng hai chiÒu gi÷a giíi sö dông lao 
®éng vµ c«ng ®oµn, gi÷a c«ng ®oµn vµ 
ngêi lao ®éng cha thêng xuyªn vµ 
cha cã quy ®Þnh râ rµng t¹i nhiÒu 
doanh nghiÖp.  

- C«ng ®oµn c¬ së vµ ®¹i diÖn cña 
ngêi sö dông lao ®éng vÒ n¨ng lùc, 
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kü n¨ng th¬ng lîng tiÒn l¬ng cha 
t¬ng xøng víi chøc n¨ng nhiÖm vô 
cÇn thùc hiÖn.    

II- Mét sè khuyÕn nghÞ: 

Tõ c¸c tån t¹i trªn dÉn ®Õn ho¹t 
®éng cña c¬ chÕ 2 bªn trong th¬ng 
lîng tiÒn l¬ng ë nhiÒu doanh nghiÖp 
cßn h¹n chÕ. TiÕn triÓn cña th¬ng 
lîng vÒ tiÒn l¬ng cha ®¸p øng yªu 
cÇu ®æi míi chÝnh s¸ch vµ qu¶n lý tiÒn 
l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp theo kÞp 
sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng 
vµ héi nhËp quèc tÕ m¹nh mÏ. §Ó thóc 
®Èy ph¸t triÓn c¬ chÕ th¬ng lîng vÒ 
tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp, chóng 
t«i ®a ra mét sè khuyÕn nghÞ sau ®©y: 

 §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tæ 
chøc ®¹i diÖn ngêi lao ®éng trong c¸c 
doanh nghiÖp nh»m t¹o m«i trêng cho 
ph¸t triÓn th¬ng lîng tiÒn l¬ng 
trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt - kinh doanh. 

 Hoµn thiÖn khung ph¸p lý vÒ 
quan hÖ lao ®éng ®Ó t¹o m«i trêng 
cho th¬ng lîng tiÒn l¬ng trong 
doanh nghiÖp thuËn lîi, hiÖu qu¶, cô 
thÓ lµ: tiÕn tíi quy ®Þnh tiÒn l¬ng tèi 
thiÓu kh«ng ph©n biÖt theo khu vùc 
kinh tÕ; quy ®Þnh tiÒn l¬ng giê cho 
mét sè ngµnh nghÒ; x©y dùng c¬ chÕ 
®iÒu chØnh tiÒn l¬ng tèi thiÓu cã tÝnh 
thùc tiÔn vµ khoa häc cao; hoµn thiÖn 
khung ph¸p lý vÒ quy tr×nh gi¶i quyÕt 
tranh chÊp lao ®éng (bao gåm tranh 
chÊp lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng) nh»m 
n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cña th-
¬ng lîng, tho¶ thuËn tiÒn l¬ng trong 
quan hÖ lao ®éng; thùc hiÖn c¸c 
ch¬ng tr×nh hç trî ®µo t¹o n©ng cao 

n¨ng lùc, kü n¨ng th¬ng lîng, ®µm 
ph¸n cña c¸n bé c«ng ®oµn c¸c cÊp, 
n©ng cao vai trß cña c¸c tæ chøc ®¹i 
diÖn giíi chñ trong th¬ng lîng, ®èi 
tho¹i, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tiÒn l¬ng 
trong doanh nghiÖp. 

 N©ng cao chÊt lîng néi dung 
cña tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ, néi 
dung tiÒn l¬ng trong tho¶ íc lao 
®éng tËp thÓ, th«ng qua viÖc n©ng cao 
n¨ng lùc, kü n¨ng so¹n th¶o, n¾m b¾t 
th«ng tin, ®µm ph¸n cña c¸n bé c«ng 
®oµn vµ ngêi sö dông lao ®éng.  

 Ph¸t triÓn h×nh thøc ®èi tho¹i 
hai chiÒu gi÷a ngêi sö dông lao ®éng 
vµ ®¹i diÖn ngêi lao ®éng t¹i doanh 
nghiÖp. 

 T¨ng cêng th«ng tin hai chiÒu 
gi÷a giíi chñ sö dông lao ®éng vµ 
c«ng ®oµn, gi÷a c«ng ®oµn vµ ngêi 
lao ®éng. 

 N©ng cao vai trß, n¨ng lùc cña 
hÖ thèng hoµ gi¶i c¬ së nh»m ng¨n 
ngõa hiÖu qu¶ tranh chÊp vÒ tiÒn l¬ng 
trong quan hÖ c«ng nghiÖp. 

 Ph¸t triÓn vµ ®Èy m¹nh ho¹t 
®éng cña tæ chøc c¬ chÕ 3 bªn ë cÊp 
Trung ¬ng ®Ó thóc ®Èy ®èi tho¹i, gi¶i 
quyÕt, quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò tiÒn 
l¬ng trong doanh nghiÖp.   

Nguån sè liÖu sö dông: §iÒu tra, 
to¹ ®µm vÒ quan hÖ lao ®éng trong 
c¸c doanh nghiÖp 5 tØnh/ thµnh phè: 
Hµ T©y, Hng Yªn, TP HCM, Kh¸nh 
Hoµ, §ång Nai, ViÖn KHL§XH vµ 
Ng©n hµng ThÕ giíi 9 -10/2006. 
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xu híng viÖc lµm toµn cÇu ®èi víi phô n¨m 2007 

 

Nghiên cứu của ILO cảnh báo xu 
hướng phụ nữ hóa đối với công việc 
làm nghèo khổ. 

Ngày càng nhiều phụ nữ tham gia 
vào việc làm song vẫn còn tồn tại 
khoảng cách về điều kiện và an toàn 
nơi làm việc, tiền lương và trình độ 
học vấn giữa nam và nữ. Vấn đề này  
càng làm tăng thêm “tính chất phụ nữ 
hóa đối với công việc làm nghèo 
khổ”, trích lời trong báo cáo gần đây 
của Tổ chức Lao động quốc tế  (ILO) 
nhân ngày Phụ nữ Quốc tế..  

Geneva- Theo Báo cáo về Xu 
hướng việc làm toàn cầu đối với phụ 
nữ năm 2007, số phụ nữ tham gia vào 
thị trường lao động kể cả đang làm 
việc cũng như đang tích cực tìm kiếm 
việc làm hiện đang ở mức rất cao. 
Trong năm 2006, ILO ước tính có 
khoảng 1,2 tỷ lao động nữ trong số 2,9 
tỷ lao động trên thế giới.  

Tuy nhiên, ILO còn cho rằng, hơn 
bất cứ khi nào so với trước đây, hiện 
số phụ nữ bị thất nghiệp đang tăng lên 
(81,8 triệu người), phụ nữ thường phải 
dấn thân trong những công việc với 
năng suất thấp thuộc các ngành nông 
nghiệp và dịch vụ hoặc nhận được trả 
công thấp hơn với cùng một công việc 
làm như nam giới.                                                                                                                                                                                                       

Ngoài ra, tỷ lệ phụ nữ trong độ 
tuổi lao động hoặc đang tìm việc thực 
tế không  tăng hoặc còn giảm đi ở một 

số khu vực. nguyên nhân một phần là 
do có nhiều phụ nữ trẻ đang học tập 
chứ không phải đang làm việc. 

“Mặc dù có một số tiến bộ, song 
vẫn có quá nhiều phụ nữ vẫn còn bị 
trả mức lương thấp nhất, thường làm 
việc trong khu vực phi chính thức 
cùng rất hiếm sự đảm bảo về mặt luật 
pháp, có rất ít hoặc hầu như không có 
sự bảo trợ xã hội và nằm trong mức 
độ cao về không đảm bảo an toàn”, 
phát biểu của Tổng thư ký liên hợp 
quốc Joan Somavia. “Đẩy mạnh thực 
hiện công việc mang tính nhân văn 
như một công cụ nền tảng trong cuộc 
chiến toàn cầu vì sự bình đẳng giới và 
tiếp tục nhằm nâng cao thu nhập và cơ 
hội cho phụ nữ để kéo gia đình của họ 
thoát khỏi đói nghèo.” 

Báo cáo còn nêu thêm, cần phải 
cho phụ nữ thêm nhiều cơ hội tự làm 
việc để đưa gia đình  thoát khỏi nghèo 
nàn bằng cách tạo nên các cơ hội việc 
làm nhân văn để giúp họ có công việc 
làm an toàn, có năng suất, trả công 
hậu hĩnh và trong điều kiện tự do, an 
toàn có nhân cách. Nếu không, quá 
trình phụ nữ hóa sự nghèo đói sẽ còn 
tiếp tục và sẽ truyền sang thế hệ tiếp 
theo. 

Báo cáo còn chỉ ra rằng, ngày 
nay, càng có nhiều phụ nữ rời khỏi 
các vị trí công việc được trả công, trả 
tiền lương (47,9%) so với 10 năm 
trước đây (42,9%). Tuy nhiên, nghiên 
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cứu còn cho thấy ở những vùng/khu 
vực nghèo hơn, phụ nữ  làm việc như 
một thành viên trong gia đình không 
hưởng lương hoặc như một lao động 
hưởng mức thu nhập thấp chiếm tỷ lệ 
cao hơn so với nam giới. 

Trong báo cáo “Xu hướng việc 
làm toàn cầu đối với phụ nữ” trước 
đó, vào năm 2004 đã ước tính phụ nữ 
chiếm ít nhất 60% số người làm việc 
nghèo khổ trên thế giới – những người 
đang làm việc nhưng không kiếm đủ 
để nâng mức sống của họ và gia đình 
lên trên mức 1 đô la một ngày. Theo 
nghiên cứu mới đây của ILO “ Không 
có lý do gì để tin tưởng rằng tình hình 
đã có sự thay đổi đáng kể”. 

Khoảng cách đã thu hẹp song 
chúng vẫn còn tồn tại: 

Theo báo cáo “Xu hướng việc làm 
toàn cầu đối với phụ nữ” trong năm 
2007 này, khoảng cách về giới tính 
trong công việc đã thu hẹp nhưng rất 
chậm và những kết quả khác cho thấy 
chỉ có chút ít tiến bộ: 

- Năm 2006, phụ nữ vẫn bị thất 
nghiệp nhiều hơn nam giới, tỷ lệ phụ 
nữ thất nghiệp là 6,6% trong khi đó tỷ 
lệ này là 6,1% đối với nam giới. 

- Chỉ có một nửa số phụ nữ trong 
độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên có 

việc làm, trong khi đó cứ 10 nam giới 
thì có trên 7 người có việc làm. 

- Hiện có khoảng cách lớn về 
tiền lương. Những số liệu hiện có cho 
thấy trong 6 ngành thường gặp của 
nền kinh tế, phụ nữ chỉ được hưởng 
90% mức lương hoặc ít hơn so với 
nam giới cùng làm trong một công 
việc. 

- Sự tiếp cận hệ thống giáo dục 
hoặc các cấp đào tạo còn xa mới đạt 
được mức công bằng đối với nhiều 
khu vực. Ngoài ra, số học sinh bỏ học 
là nữ chiếm tới 60%, chúng thường 
phải bỏ học để giúp đỡ gia đình và 
làm việc để có thu nhập. 

Báo cáo kết luận rằng “ Tạo ra 
công việc làm mang tính nhân văn và 
có năng suất cho phụ nữ là một việc 
có thể làm được căn cứ vào những kết 
quả như đã nêu trong báo cáo. Tuy 
nhiên, các nhà hoạch định chính sách 
không chỉ cần đưa ra bàn bạc vấn đề 
việc làm tại các trung tâm xã hội và 
kinh tế mà họ còn phải nhận ra rằng, 
những thách thức mà phụ nữ đang 
phải đối mặt trong thế giới việc làm 
đòi hỏi có sự can thiệp được gắn với 
những yêu cầu cụ thể”. 

 

( Dịch từ Tạp chí “ Thế giới việc 
làm” của ILO – Tháng 4 năm 2007) 
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Giíi thiÖu s¸ch míi 
 

1/ Sách: Niên giám thống kê 
2006 - Tổng cục Thống kê - Nhà 
xuất bản Thống kê - Hà Nội, 2007. 

Cuốn sách được Tổng cục 
Thống kê xuất bản hàng năm, bao 
gồm những số liệu thống kê cơ bản 
phản ánh khái quát động thái và 
thực trạng kinh tế - xã hội của đất 
nước. Ngoài ra, trong nội dung 
cuốn Niên giám này còn có những 
số liệu thống kê chủ yếu của các 
nước và vùng lãnh thổ trên thế giới 
nhằm cung cấp thêm tư liệu tham 
khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu 
và so sánh quốc tế.  

Những nội dung chính: 

 Đơn vị hành chính, Đất đai 
và khí hậu 

 Dân số và Lao động 

 Tài khoản quốc gia và Ngân 
sách Nhà nước 

 Đầu tư 

 Doanh nghiệp và Cơ sở sản 
xuất kinh doanh cá thể 

 Nông, Lâm nghiệp & Thủy sản 

 Công nghiệp 

 Thương mại, Giá cả và Du lịch 

 Vận tải,Bưu chính &Viễn thông 

 Giáo dục 

 Y tế, Văn hóa, Thể thao và 
Mức sống dân cư 

 Số liệu thống kê nước ngoài. 

2/ Sách: Hệ thống Ngành kinh 
tế Việt Nam 2007 - Bộ Kế họach 
và Đầu tư - Tổng cục Thống kê - 
Nhà xuất bản Thống kê - Hà Nội, 
2007. 

Hệ thống ngành kinh tế Việt 
Nam 2007 được Tổng cục Thống 
kê xây dựng trên cơ sở Phân ngành 
chuẩn quốc tế (phiên bản 4.0) đã 
được Ủy ban thống kê Liên hợp 
quốc thông qua và khung phân 
ngành chung của ASEAN. Đồng 
thời, căn cứ vào tình hình thực tế 
sử dụng Hệ thống ngành kinh tế 
quốc dân ban hành năm 1993 và 
nhu cầu điều tra thống kê. Tổng cục 
Thống kê đã phát triển Hệ thống 
ngành kinh tế của Việt Nam đến 5 
chữ số.  

Cuốn sách gồm 2 phần: 

- Phần I: Danh mục Hệ thống 
ngành kinh tế của Việt Nam 2007. 

- Phần II: Quy định nội dung Hệ 
thống ngành kinh tế của Việt Nam 
2007. 

Cuốn sách sẽ rất hữu ích cho 
các nhà nghiên cứu và những ai có 
nhu cầu sử dụng. 

3/ Sách: An sinh xã hội ở Việt 
Nam lũy tiến đến mức nào? – 
Chương trình Phát triển Liên Hợp 
quốc tại Việt Nam xuất bản tháng 8 
năm 2007. 
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Báo cáo Đối thoại chính sách 
này của UNDP xem xét các chính 
sách an sinh xã hội hiện nay và 
phân tích mối quan hệ giữa an sinh 
xã hội, tiêu dùng và thu nhập. Báo 
cáo nhận thấy rằng khi chính sách 
an sinh xã hội được coi như một 
tổng thể - bao gồm phí sử dụng 
cũng như các chuyển khoản - thì các 
chính sách hiện tại không đóng góp 
vào các mục tiêu quan trọng về xóa 
đói giảm nghèo và bất bình đẳng. 
Mặc dù các hộ nghèo nhận được trợ 
cấp dưới hình thức chi chuyển 
khoản, nhưng họ phải chi trả ở mức 
tương đương hoặc nhiều hơn cho 
phí sử dụng các dịch vụ cơ bản như 
chăm sóc sức khỏe và giáo dục… 

Mặc dù quan điểm đưa ra trong 
báo cáo không nhất thiết phản ánh 
quan điểm chính thức của UNDP, hy 
vọng việc xuất bản báo cáo sẽ khuyến 
khích nghiên cứu và phân tích nhiều 
hơn về vấn đề quan trọng này.  

Nội dung cuốn sách gồm:: 

1. Giới thiệu: 

- An sinh xã hội và Bảo trợ xã hội 
tại Việt Nam 

- Điều tra Mức sống Hộ gia đình 
của Việt Nam (VHLSS) 

- Tóm tắt. 

2. Thu nhập và An sinh XH 

- Thu nhập hộ gia đình và An sinh 
xã hội 

- Ước tính mức độ lũy tiến trong 
phân phối tổng thu nhập và phân 
phối thu nhập khả dụng ròng 

- Mô hình hóa mức độ lũy tiến của 
hệ thống an sinh xã hội. 

3. Nghèo và An sinh xã hội 

- Ước lượng mức chi tiêu và nghèo 

- Các hình thức trợ cấp an sinh xã 
hội trong mối quan hệ với nghèo 

- Thử đánh giá tác động của việc 
nhận trợ cấp an sinh xã hội với 
nghèo 

- Xây dựng mô hình nghèo 

- Tóm tắt. 

4. Tác động của Hệ thống An 
sinh xã hội 

- Tác động thứ cấp và tác động 
hành vi 

- Tỷ lệ nhập học 

- An sinh xã hội và việc làm 

- An sinh xã hội và tiền gửi của 
người thân 

- An sinh xã hội và tiền gửi tiết 
kiệm 

 - Tóm tắt  

5. Tóm tắt và kết luận 

- Những bài học về số liệu 

- Phương pháp luận và cách tiếp cận 

- Phát hiện về mức độ lũy tiến của 
hệ thống an sinh xã hội 

- Tác động hành vi 

- Những lựa chọn chính sách và 
tương lai chính sách. 
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4/ Sách: Mối liên quan giữa 
Tuổi cao và Nghèo ở Việt Nam - 
Chương trình Phát triển Liên Hợp 
quốc tại Việt Nam xuất bản tháng 8 
năm 2007. 

 

Việt Nam đang hình thành các 
cấu trúc an sinh xã hội mới phù hợp 
với nền kinh tế mở và có khả năng 
cạnh tranh. Lương hưu trí cho 
người cao tuổi là một phần quan 
trọng của hệ thống an sinh xã hội. 
Báo cáo Đối thoại chính sách này 
của UNDP đưa ra một phân tích 
cẩn thận về mối quan hệ giữa tuổi 
cao và nghèo ở Việt Nam, và xác 
định những vấn đề trung tâm mà 
những nhà hoạch định chính sách 

phải cân nhắc khi họ thiết kế lại hệ 
thống lương hưu trí. 

Mặc dù quan điểm được đưa ra 
trong báo cáo không nhất thiết phản 
ánh quan điểm chính thức của UNDP, 
hy vọng rằng báo cáo sẽ khuyến khích 
nghiên cứu và phân tích nhiều hơn về 
vấn đề quan trọng này. 

Nội dung chính: 

1- Dân số người cao tuổi 

2- Hoạt động kinh tế 

3- Sức khỏe 

4- Thu nhập 

5- Nghèo 

6- Tóm tắt và kết luận. 
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