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XU HƯỚNG LAO ĐỘNG – XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2010 – 2020 

Trung tâm Thông tin Phân tích và dự báo chiến lược 

                                                    Viện Khoa học Lao động và xã hội 

Sau hơn 2 thập kỷ thực hiện chính sách 

Đổi mới và mở cửa, nước ta đã đạt được 

nhiều thành tựu trong tăng trưởng và phát 

triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, thực hiện 

mô hình phát triển kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, hầu hết các chỉ số 

phát triển xã hội của nước ta đều khá tiến 

bộ khi so với các nước có cùng trình độ 

phát triển kinh tế. 

Thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội thời 

gian qua cho thấy kinh tế và xã hội có mối 

quan hệ tương hỗ nhau. Tăng trưởng cao 

là điều kiện để có nguồn lực thực hiện các 

mục tiêu phát triển xã hội. Ngược lại, tiến 

bộ xã hội là cơ sở để sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực nhằm đạt mục tiêu tăng 

trưởng. Do vậy, xử lý tốt mối quan hệ 

giữa tăng trưởng kinh tế cao và phát triển 

xã hội hài hòa, ổn định là nội dung quan 

trọng đảm bảo thực hiện thành công mục 

tiêu phát triển bền vững và điều này chỉ 

thực hiện được khi chúng ta xác định được 

xu hướng thay đổi và biến động của các 

chỉ tiêu về kinh tế, lao động và xã hội 

trong tương lai. 

Đáp ứng yêu cầu trên, Viện Khoa học 

Lao động và Xã hội thực hiện một số dự 

báo kinh tế, lao động và xã hội giai đoạn 

2011-2020. Các kết quả dự báo sẽ được 

Viện điều chỉnh và cập nhật lại hàng năm 

để ngày càng sát hơn với những biến đổi 

nhanh chóng của nền kinh tế hội nhập 

nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời các dữ 

liệu khoa học phục vụ công tác điều chỉnh 

và xây dựng chính sách phù hợp. 

1. Dự báo kinh tế 

Bảng 1: Dự báo GDP các ngành kinh tế tính theo giá so sánh 1994, 2011-2020 

 

 Nông, lâm, 

ngư nghiệp 

Công nghiệp  

và xây dựng 

Dịch vụ Chung 

Giá trị (nghìn tỷ đồng) 

2010 90,8 232,0 228,6 551,4 

2015 107,0 358,6 326,6 792,1 

2020 127,8 582,7 479,9 1190,4 

Tốc độ tăng (%) 

2011-2015 3,32 9,10 7,40 7,51 

2016-2020 3,62 10,20 8,00 8,49 

2011-2020 3,47 9,65 7,70 8,00 

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ nguồn số liệu số liệu của Tổng cục Thống kê (TCTK)

Sau cơn bão khủng hoảng tài chính và suy 

thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế nước ta đã nhanh 

chóng phục hồi và dự báo trở lại đà tăng trưởng 

cao như đã đạt được trong những năm trước 

đây. Toàn thời kỳ 2011-2020, tốc độ tăng 

trưởng bình quân là 8,0%, trong đó, thời kỳ 

2011-2015 đạt mức 7,5%/năm, thời kỳ 2016-

2020 tiếp tục tăng cao và đạt mức 8,5%/năm.  
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Bảng 2: Dự báo giá trị và cơ cấu GDP tính theo giá hiện hành, 2011-2020  

 Nông, lâm, 

ngư nghiệp 

Công nghiệp 

và xây dựng 

Dịch vụ Tổng 

Giá trị, (nghìn tỷ đồng) 

2010 373 740 735 1848 

2015 540 1341 1268 3149 

2020 800 2521 2288 5609 

Cơ cấu (%)  

2011-2015 20,21 40,02 39,77 100,00 

2016-2020 17,16 42,58 40,26 100,00 

2011-2020 14,26 44,94 40,79 100,00 

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ nguồn số liệu của TCTK.  

 

GDP trong ngành nông, lâm và ngư 

nghiệp tiếp tục tăng về giá trị với tốc độ 

tăng bình quân đạt 3,5%/năm trong thời 

kỳ 2011-2020. Tốc độ tăng trưởng giảm từ 

mức 3,8%/năm thời kỳ 2000-2009 xuống 

còn 3,3%/năm thời kỳ 2011-2015, sau đó 

tăng lên 3,6%/năm thời kỳ 2016-2020. 

Các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch 

vụ tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, đạt 

9,1%/năm và 7,4%/năm thời kỳ 2011-

2015, và 10,2% và 8,0%/năm ở thời kỳ 

2016-2020.  

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch 

nhanh trong giai đoạn 10 năm tới, trong đó 

tỷ trọng giá trị GDP ngành nông-lâm-ngư 

nghiệp trong tổng thu nhập quốc nội 

(GDP) tính bằng giá hiện hành giảm còn 

20,2%, 17,2% và 14,3% vào các năm 

2010, 2015 và 2020. Trong cùng những 

thời điểm này, đóng góp của ngành công 

nghiệp và xây dựng vào GDP sẽ là 40%, 

42,6% và 44,9%, của ngành dịch vụ là 

39,8%; 40,3% và 40,8%. 

 Về giá trị, GDP năm 2020 sẽ lớn gấp 

2,2 lần giá trị GDP năm 2010 tính theo giá 

so sánh 1994, hay 3 lần tính theo giá hiện 

hành. 

2. Dự báo dân số  

Bảng 3. Dự báo dân số 2011-2020 (1000 người) 

Năm Tổng số 0-14 tuổi 15-54 (nữ) & 

15-59 (nam) 

55+ (nữ) & 

60+ (nam) 

15-59 

tuổi 

60  tuổi 

trở lên 

2010 86 656 21124 56936 8596 58634 6898 

2015 91 670 21849 59206 10616 61515 8306 

2020 96 252 22232 60616 13404 63296 10724 

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số dự báo của TCTK và Tổng điều tra dân sô 2009 (TĐTDS) 

Việt Nam đã thực hiện thành công mục 

tiêu kiểm soát bùng nổ dân số, trong đó có 

việc giảm tổng tỷ suất sinh từ mức 3,5 vào 

những năm 1980 xuống còn 2,1 vào năm 

2006 và 2,03 năm 2009. Tốc độ tăng dân 

số đã giảm từ 1,7%/năm giai đoạn 1989-

1999 xuống còn 1,2%/năm giai đoạn 

1999-2009. Trong thời kỳ tới, dân số sẽ 
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tăng từ 86,65 triệu người năm 2010 lên 

91,67 triệu người vào năm 2015 và 96,25 

triệu người vào năm 2020, tốc độ tăng dân 

số bình quân đạt tương ứng 1,06%/năm 

thời kỳ 2011-2015 và 0,98%/năm thời kỳ 

2016-2020. 

Do tác động của đô thị hóa và công 

nghiệp hóa, qui mô dân số nông thôn giảm 

nhanh trong thời gian tới, từ 60,42 triệu 

năm 2010 xuống 57,01 triệu người năm 

2015 và còn 52,94 triệu người vào năm 

2020, tỷ trọng dân số nông thôn trong tổng 

dân số giảm tương ứng, từ 69,72% xuống 

62,19% và 55%. 

Bảng 4. Dự báo dân số theo khu vực nông thôn-thành thị, 2011-2020 

Năm Tổng 

(1000 người) 

Thành thị 

(1000 người) 

Nông thôn 

(1000 người) 

Nông thôn so với 

cả nước (%) 

2010 86.656 26.240 60.417 69,72 

2015 91.670 34.660 57.010 62,19 

2020 96.252 43.313 52.938 55,00 

Tốc độ tăng (%) 

2011-2015 1,13 5,72 -1,15  

2016-2020 0,98 4,56 -1,47  

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số dự báo của TCTK và TĐTDS 2009. 

Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm 15 quốc 

gia đông dân nhất thế giới nhưng cơ cấu 

dân số đã thay đổi theo hướng tích cực 

trong 2 thập niên gần dây. Việt Nam đã bắt 

đầu thời kỳ “Cơ cấu dân số vàng”
1
 khi tỷ lệ 

dân số từ 15-59 tuổi chiểm 65,2% năm 

2006. Đây là cơ hội tốt và chỉ xảy ra một 

lần trong một thế hệ của một quần thề dân 

cư để đầu tư phát triển kinh tế theo chiều 

sâu do sở hữu được một nguồn lao động 

dồi dào nhất với “gánh nặng phụ thuộc” đã 

giảm tới mức lý tưởng. Thời kỳ này kéo dài 

trong bao lâu phụ thuộc vào hiệu quả chính 

sách kiểm soát mức sinh của Việt Nam.  

                                         
1
 ‘Cơ cấu dân số vàng’ là thời điểm mà dân số một 

quốc gia có tổng tỷ số phụ thuộc nhỏ hơn 50 (tức là 

tỷ số giữa tổng dân số trẻ em và dân số cao tuổi với 

100 dân số trong độ tuổi lao động nhỏ hơn 50). Thời 

kỳ này cho thấy ‘gánh nặng’ sẽ giảm. Cụ thể, hơn 2 

người trong độ tuổi lao động mới phải ‘gánh’ một 

người ngoài tuổi lao động, hay tỷ lệ lao động trong 

độ tuổi chiếm từ  65-67% trong tổng dân số.  

Tuy nhiên, thời kỳ dân số vàng cũng là 

lúc dân số Việt Nam bắt đầu bước vào giai 

đoạn già hóa, tỷ lệ người cao tuổi (từ 60 

tuổi trở lên) tăng nhanh trong 10 năm tới, 

từ mức ổn định 7,8-8% thời kỳ 2000-2010, 

sẽ tăng lên 8,1% vào năm 2011, chạm 

ngưỡng 10% vào năm 2017-2018 và tăng 

lên 11,1% năm 2020 (hình 1).  

Nếu tính từ tuổi về hưu theo qui định là 60 

đối với nam và 55 đối với nữ thì quá trình già 

hóa dân số đến nhanh hơn 7 năm, khi tỷ lệ 

người già đạt 10% năm 2011 và tăng lên 13,9% 

năm 2020 (hình 2). 
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Hình 1: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi, 2000-2020 
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Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số dự báo của TCTK và TĐTDS 2009. 

 

Dân số bước vào tuổi 60 tăng nhanh, qui 

mô dân số ở độ tuổi này sẽ tăng gấp đôi 

trong 10 năm tới, từ 404 nghìn người năm 

2010 lên 833 nghìn người năm 2020, bình 

quân mỗi năm có 495 nghìn người bước 

vào tuổi 60 thời kỳ 2011-2015, và 743 

nghìn người thời kỳ 2016-2020, đạt tốc độ 

tăng bình quân 8,1%/ và 6,8%/năm tương 

ứng (hình 3).   

Ngược lại, dân số dưới 15 tuổi giảm 

mạnh cả về số lượng và tỷ lệ. Trong 10 

năm vừa qua đã giảm từ 24,8 triệu người 

xuống còn dưới 21,1 triệu người năm 

2010. Tỷ lệ dân số dưới 15 tuổi giảm từ 

32,1% xuống 24,8% trong tổng dân số. 

Điều này đã góp phần tạo điều kiện cho 

các gia đình có điều kiện đầu tư giáo dục, 

chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho 

nguồn lao động tương lai. Trong 10 năm 

tiếp theo, dân số dưới 15 tuổi sẽ ổn định 

ở mức 21-22 triệu người, chiếm 23,1% 

vào năm 2020.  
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Hình 2: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi lao động
2
, 2000-2020  
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Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số dự báo của TCTK và TĐTDS 2009. 

 

Hình 3: Dự báo dân số đủ 15 tuổi và dân số 60 tuổi thời kỳ 2011-2020 
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     Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số dự báo của TCTK và TĐTDS 2009 

                                         
2
 Dưới tuổi lao động tính từ 0-14 tuổi, trong tuổi lao động tính từ đủ 15 đến 54 đối với nữ và 15 đến 59 đối 

với nam, trên tuổi lao động tính từ 55 tuổi trở lên đối với nữ và 60 tuổi trở lên đối với nam.  
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Hàng năm, số người bước vào tuổi 15 

tiếp tục giảm từ 1,73 triệu người năm 2010 

xuống 1,37 triệu người năm 2015, tốc độ 

giảm bình quân 4,5%/năm, sau đó tăng 

không đáng kể, đạt mức 1,39 triệu người 

năm 2020.  

Xu hướng dân số bước vào tuổi lao động 

hàng năm giảm và dân số hết tuổi lao động 

hàng năm tăng đã làm giảm tốc độ tăng 

của dân số trong tuổi lao động, bình quân 

chỉ tăng 368 nghìn người/năm hay tăng 

0,6%/năm thời kỳ 2011-2020. Như vậy, 

sức ép việc làm đối với thanh niên sẽ 

giảm đáng kể (hình 3). 

 

Bảng 5: Dự báo dân số từ 15 tuổi trở lên, 2011-2020 

Năm Cả nước Nông thôn Thành thị Tỷ lệ nông thôn/cả 

nước, (%) 

Số lượng (nghìn người)     

2010 65532 44648 20884 68,13 

2015 69821 42358 27463 60,67 

2020 74020 39810 34210 53,78 

Tốc độ tăng bình quân/năm (%)  

2011-2015 1,28 -1,05 5,63 - 

2016-2020 1,17 -1,23 4,49 - 

Mức tăng bình quân/năm (nghìn người)  

2011-2015 858 -458 1316 - 

2016-2020 840 -510 1349 - 

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số dự báo của Tổng cục Thống kê và TĐTDS 2009. 

Tác động của xu hướng tăng nhân 

khẩu trong quá khứ là nguồn cung lao 

động dồi dào trong tương lai. Dự báo dân 

số từ 15 tuổi trở lên sẽ tăng từ 65,53 triệu 

người năm 2010 lên 69,82 triệu người vào 

năm 2015 và 74,02 triệu người vào năm 

2020. Ở khu vực nông thôn, tác động của 

đô thị hóa làm cho qui mô dân số thu hẹp, 

giảm từ 44,65 triệu người năm 2010 

xuống 42,36 triệu người năm 2015 và còn 

39,81 triệu người năm 2020. Tỷ trọng dân 

số 15 tuổi trở lên trong khu vực nông thôn 

giảm mạnh tương ứng từ 68,13% xuống 

60,67% và còn 53,78% vào các năm 2010, 

2015 và 2020.  

Khu vực thành thị chịu áp lực lớn về dân 

số một phần do gia tăng dân số tự nhiên và 

một phần lao động di cư từ nông thôn ra đô 

thị. Kết quả, dân số 15 tuổi trở lên ở khu 

vực thành thị tăng với tốc độ tăng cao, bình 

quân 5,63%/năm thời kỳ 2011-2015 và 

4,49%/năm thời kỳ 2016-2020. 

3. Dự báo lực lượng lao động  

Lực lượng lao động tăng chậm, chỉ  

tăng 495 nghìn người/năm thời kỳ 2011-

2015, tăng lên 743 nghìn người/năm thời 

kỳ 2016-2020. Tốc độ tăng lực lượng lao 

động đạt mức thấp 0,98%/năm và 0,85% 

năm trong thời kỳ tương ứng. ,   
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Bảng 6: Dự báo lực lượng lao động, 2011-2020 

   

   

  Năm 

Cả nước Nông thôn Thành thị 

Tổng số Trong đó: lao 

động đủ 15 tuổi 

Số lao động (1000 người) 

2010 50068 627 36076 13992 

2015 52573 491 34310 18263 

2020 54859 486 32246 22613 

Tốc độ tăng bình quân/năm (%) 

2011-2015 0,98 -4,78 -1,00 5,47 

2015-2020 0,85 -0,18 -1,23 4,37 

Mức tăng bình quân/năm (nghìn người) 

2011-2015 501 -27 -353 854 

2016-2020 457 -1 -413 870 

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số liệu điều tra lao động việc làm hàng năm của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và TCTK. 
 

Tốc độ tăng lực lượng lao động giảm do 

tác động đồng thời của: (1) giảm dân số bước 

vào tuổi lao động, từ bình quân 1,5 triệu 

người/năm thời kỳ 2011-2015 giảm xuống 

còn 1,4 triệu người/năm thời kỳ 2016-2020; 

(2) giảm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 

của nhóm này do gia tăng tỷ lệ đi học; và (3) 

gia tăng số người ra khỏi tuổi lao động mỗi năm.   

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động
3
 cả 

nước giảm nhẹ, từ 76,4% năm 2010  xuống 

75,3% năm 2015 và còn 74,1% năm 2020. 

Do vậy, qui mô lực lượng lao động tiếp tục 

tăng nhưng với xu hướng chậm lại, đạt 50,07 

triệu người, 52,57 triệu người và 54,86 triệu 

người vào các năm 2010, 2015 và 2020. Thời 

kỳ 2011-2015 bình quân mỗi năm lực lượng 

lao động tăng 501 nghìn người, thời kỳ 2016-

2020 tăng khoảng 457 nghìn người/năm. Do 

                                         
3
 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là tỷ lệ phần trăm 

số người tham gia lao động so với tổng nguồn lao 

động 

vậy, tốc độ tăng lực lượng lao động thời kỳ 

2011-2020 rất thấp, chỉ khoảng 0,92%/năm 

so với 2,49%/năm thời kỳ 2000-2009.  

Chuyển dịch cơ cấu dân số tác động 

mạnh đến chuyển dịch cơ cấu lao động 

nông thôn. Thời kỳ 2011-2015, lao động 

nông thôn giảm bình quân 353 nghìn 

người/năm, giảm mạnh hơn trong thời kỳ 

2016-2020, khoảng 413 nghìn người/năm. 

Lực lượng lao động thành thị tăng nhanh, 

bình quân tăng 854 nghìn và 870 nghìn 

người/năm trong thời kỳ 2011-2015 và 

2016-2020. Như vậy, các áp lực về hạ tầng 

kinh tế và xã hội ở thành thị tiếp tục gia 

tăng để hấp thụ số lượng lớn lực lượng lao 

động từ nông thôn di cư ra đô thị. 

4. Dự báo tỷ lệ lao động qua đào tạo 

Kịch bản tăng trưởng kinh tế nhanh với 

mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình 

vào năm 2020 trong bối cảnh giảm tốc độ 

tăng lực lượng lao động đòi hỏi mô hình 

tăng trưởng kinh tế đi vào chiều sâu trên cơ 

sở khai thác hiệu quả nguồn vốn và nâng 
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cao chất lượng nguồn nhân lực. Do vậy, nhu 

cầu lao động qua đào tạo sẽ tăng. Dự báo, tỷ 

lệ lao động qua đào tạo trong thập kỷ tới tăng 

từ 29,81% năm 2010 lên 43,07% năm 2015 và 

đạt 58,45% vào năm 2020, trong đó, tỷ lệ 

lao động công nhân kỹ thuật có bằng trở lên 

tăng từ 14,66% năm 2010 lên 23,31% năm 

2020. 

Bảng 7: Dự báo tỷ lệ lao động qua đào tạo, 2010-2020, (%)  

Năm Không có 

CMKT 

Sơ cấp học nghề, 

CNKT không bằng 

CNKT có bằng 

trở lên 

Chung 

2010 70,19 15,15 14,66 100,00 

2015 56,93 24,98 18,09 100,00 

2020 41,55 35,14 23,31 100,00 

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số liệu điều tra lao động việc làm hàng năm của Bộ 

LĐTBXH và TCTK. 

5. Dự báo việc làm 

Do tác động đồng thời của giảm sức 

ép về lực lượng lao động, trong bối cảnh 

kinh tế tăng trưởng khá cao nên sức ép về 

việc làm giảm đáng kể. Tổng số lao động 

có việc làm tương ứng sẽ là 48,77 triệu 

người; 51,06 triệu người và 53,14 triệu 

người vào các năm 2010, 2015 và 2020. 

Như vậy, số lượng việc làm tăng không 

nhiều, trung bình 459 nghìn trong thời kỳ 

2011-2015 và giảm xuống còn 415 nghìn 

trong thời kỳ 2016-2020.  

Cơ cấu việc làm tiếp tục chuyển dịch từ 

khu vực nông thôn sang thành thị nhưng 

với tốc độ nhanh hơn. Giai đoạn 2010-

2015, mỗi năm sẽ có khoảng 356 nghìn lao 

động nông thôn chuyển đổi việc làm, tăng 

lên 417 nghìn người thời kỳ 2016-2020 

(bảng 7). 

Trong 10 năm tới, số việc làm vẫn tiếp 

tục tăng nhưng với tốc độ giảm dần, chỉ là 

0,86%/năm so với mức 2,40%/năm giai đoạn 

2000-2009. Nguyên nhân là do trong các thập 

niên trước tỷ lệ dân số dưới tuổi lao động (0-

14 tuổi) chiếm tỷ lệ cao song giảm dần theo 

thời gian, từ 39,0% năm 1989 xuống 33,5% 

năm 1999 và 25,5% năm 2007 trong khi tỷ lệ 

dân số 60 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ không quá 

lớn và có xu hướng tăng, từ 7,0% năm 1989 

lên 8,1% năm 1999 và 9,5% năm 2007. 

Bảng 8: Dự báo lao động có việc làm  

Năm Cả nước Nông thôn Thành thị 

Số lao động có việc làm (1000 người) 

2010 48766 35426 13340 

2015 51061 33645 17416 

2020 53137 31562 21575 

Tốc độ tăng bình quân/năm (%) 

2011-2015 0,92 -1,03 5,48 

2015-2020 0,80 -1,27 4,38 

Mức tăng bình quân/năm (1000 người) 

2011-2015 459 -356 815 

2015-2020 415 -417 832 

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số liệu điều tra lao động việc làm hàng năm của Bộ LĐTBXH và TCTK. 
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Bảng 9: Tốc độ tăng trưởng của dân số, LLLĐ và việc làm theo các thời kỳ, (%). 

Thời kỳ Tổng dân 

số 

Dân số  

0-14 tuổi 

Dân số 

trong tuổi 

lao động 

Dân số 

trên tuổi 

lao động 

LLLD Việc làm 

2000-2008 1,14 -1,71 2,51 1,53 2,26 2,24 

2005-2008 1,14 -1,84 2,21 2,21 1,94 1,84 

2011-2015 1,13 0,68 0,78 4,31 1,03 0,98 

2016-2020 0,98 0,35 0,47 4,77 0,94 0,90 

2011-2020 1,06 0,51 0,63 4,54 0,98 0,94 

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số dự báo của Tổng cục Thống kê và TĐTDS 2009 và điều tra lao động việc 

làm hàng năm của Bộ LĐTBXH và TCTK. 

 

Hình 4: Xu hướng gia tăng việc làm và dân số theo các nhóm tuổi thời kỳ 2000-2010 và dự 

báo 2011-2020 

 
Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số dự báo của Tổng cục Thống kê và TĐTDS 2009 và điều tra lao động việc 

làm hàng năm của Bộ LĐTBXH và TCTK. 

6. Dự báo lao động có việc làm theo 3 

ngành chính  

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tác động đến 

chuyển dịch cơ cấu lao động. Lao động ngành 

nông nghiệp sẽ dịch chuyển mạnh sang các 

ngành công  nghiệp và xây dựng. Đến năm 

2015, lao động nông nghiệp giảm còn 19,3 

triệu người và đến năm 2020 còn khoảng 15,3 

triệu lao động nông nghiệp. Tỷ trọng lao động 

nông nghiệp trong tổng lao động có việc làm 

giảm từ  48,7% năm 2010 xuống còn 30,1% 

vào năm 2020. 
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Bảng 10: Dự báo lao động có việc làm theo ngành kinh tế 

Năm Chung Nông nghiệp Công nghiệp-

Xây dựng 

Dịch vụ 

Số người có việc làm (1000 người) 

2010 48766 25,019 7,638 16,110 

2015 51061 21,263 11,644 18,154 

2020 53137 16,622 17,348 19,166 

Cơ cấu (%) 

2010 100,00 51,30 15,66 33,03 

2015 100,00 41,64 22,80 35,55 

2020 100,00 31,28 32,65 36,07 

Tốc độ tăng trưởng (%) 

2011-2015 0,92 -3,20 8,80 2,42 

2016-2020 0,80 -4,81 8,30 1,09 

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số liệu điều tra lao động việc làm hàng năm của Bộ LĐTBXH TCTK.   

 

Thời kỳ 2011-2020, số lao động làm trong 

công nghiệp và xây dựng tăng thêm gần 9,7 

triệu người, từ 7,64 triệu người năm 2010 lên 

17,35 triệu người năm 2020. Số lao động trong 

ngành dịch vụ tăng thêm khoảng 3,1 triệu 

người, từ 16,11 triệu người năm 2010 lên 19,17 

triệu người năm 2020. Như vậy, tỷ lệ lao động 

trong ngành dịch vụ chiếm 35,55% năm 2015 

và 36,07% năm 2020 còn tỷ lệ lao động trong 

công nghiệp và xây dựng chiếm 22,08% và 

32,65 vào năm 2015 và 2020. 

Số lượng lao động làm việc trong 

ngành  Nông-lâm- ngư nghiệp sẽ giảm cả 

về số lượng và tỷ lệ vào năm 2009. Cơ cấu 

lao động làm việc trong 3 nhóm ngành 

kinh tế khá cân bằng vào cuối thời kỳ 

2018-2020. Nông nghiệp không còn là 

ngành dư thừa lao động và có số đông lao 

động làm việc nữa. Xu hướng chuyển dịch 

lao động từ nông nghiệp sang phi nông 

nghiệp sẽ chậm lại nếu tiền lương của lao 

động làm trong ngành nông nghiệp đủ để 

cạnh tranh được với ngành công nghiệp và 

dịch vụ. Nói cách khác, Chuyển dịch cơ 

cấu lao động sau năm 2020 phụ thuộc 

vào tốc độ tăng năng suất lao động của 

mỗi ngành. 
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Hình 5: Xu hướng chuyển dịch lao động theo ngành kinh tế thời kỳ 2000-2020 và dự 

báo 2011-2020 

 

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số liệu điều tra lao động việc làm hàng năm của Bộ 

LĐTBXH và TCTK.   

7. Dự báo lao động có việc làm theo vị thế  

Bảng 11: Dự báo cơ cấu lao động có việc làm chia theo vị thế (% ) 

Năm Làm công  

ăn lương 

Chủ sử dụng  

lao động 

Tự làm việc Lao động không 

hưởng lương 

Tổng số 

2010 30,8 3,3 53,3 12,7 100,0 

2015 37,4 3,5 47,2 11,8 100,0 

2020 45,5 3,9 40,5 10,1 100,0 

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số liệu điều tra lao động việc làm hàng năm của Bộ 

LĐTBXH và TCTK.   

Chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông 

nghiệp sang phi nông nghiệp và nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực sẽ tạo điều kiện 

để thị trường lao động chính thức phát 

triển. Dự báo tỷ lệ lao động làm công ăn 

lương sẽ tăng trong khi tỷ lệ lao động làm 

những việc dễ bị tổn thương giảm xuống4. 

                                         
4
 Lao động làm việc ở khu vực phi chính thức như 

tự làm hay lao động gia đình không hưởng lương là 

nhóm lao động dễ bị tổn thương. Đây là nhóm có 

khả năng chịu rủi ro cao hơn nhóm lao động làm 

Tỷ lệ lao động làm công ăn lương tăng từ 

30,8% năm 2010 lên 37,0% năm 2015 và 

đạt 45,5% năm 2020. Hoạt động tự làm, 

mặc dù chiếm tỷ trọng lớn, nhưng sẽ giảm 

từ 53,3% năm 2010 xuống 47,2% năm 

2015 và còn 40,5% năm 2020 (bảng 11). 

                                                           
công ăn lương và không thuộc đối tượng điều 

chỉnh của luật lao động 
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8 . Dự báo thất nghiệp 

Dù sức ép việc làm giảm, thất nghiệp vẫn có 

xu hướng tăng. Tổng số người thất nghiệp 

giảm từ 1,51 triệu người năm 2009 do hậu 

khủng hoản kinh tế năm 2008 xuống khoảng 

1,30 triệu người vào năm 2010, nhưng có 

chiều hướng tăng trở lại vào năm 2015. 

Đến năm 2020, có khoảng 1,72 triệu người 

thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp chung của 

các năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng là 

2,60%, 2,88% và 3,14%.  

Năm 2015, có 847 nghìn lao động thành 

thị bị thất nghiệp, chiếm 56,00% tổng số 

thất nghiệp cả nước. Đến năm 2020, có 

1,04 triệu lao động thành thị thất nghiệp, 

chiếm 60,29% tổng số người thất nghiệp 

cả nước.  Tỷ lệ thất nghiệp thành thị của 

các năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng là 

4,66%, 4,64% và 4,59%.  

Ở khu vực nông thôn, quá trình chuyển 

dịch lao động từ nông nghiệp sang phi 

nông nghiệp và từ nông thôn ra thành thị 

làm gia tăng nguy cơ mất việc làm. Kết 

quả, tỷ lệ thất nghiệp của lao động nông 

thôn tăng từ 1,80% năm 2010 lên 1,94% 

năm 2015 và 2,12% năm 2020. Trung bình 

mỗi năm có khoảng 666 nghìn lao động 

nông thôn thất nghiệp (bảng 12). 

Bảng 12: Dự báo số lượng và tỷ lệ lao động thất nghiệp, 2011-2020 

 Cả nước Nông thôn  Thành thị 

Số người thất nghiệp (1000 người)  

2010 1301 649 652 

2015 1512 665 847 

2020 1722 684 1038 

Tỷ lệ thất nghiệp (%) 

2010 2,60 1,80 4,66 

2015 2,88 1,94 4,64 

2020 3,14 2,12 4,59 

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ số liệu điều tra lao động việc làm hàng năm của Bộ 

LĐTBXH và TCTK. 

9. Dự báo thu nhập bình quân nhân khẩu  

Những chuyển biến tích cực về kinh tế, 

lao động và việc làm giai đoạn 2010-

2015-2020 sẽ cải thiện đáng kể mức sống 

của dân cư. Thu nhập bình quân nhân 

khẩu sẽ tăng 2 lần trong thời kỳ 2011-

2020, đạt 1,5 triệu đồng/tháng vào năm 

2015 và 2 triệu đồng/tháng vào năm 2020
5
.  

Do tác động tổng hợp của tăng trưởng 

kinh tế và nỗ lực của Chính phủ trong phát 

                                         
5
 Tính theo giá năm 2007.  

 

triển nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, lao động nông thôn, bất bình đẳng giữa 

thành thị và nông thôn có xu hướng thu hẹp 

lại. Hệ số chênh lệch thu nhập giữa thành 

thị và nông thôn giảm từ 1,86 lần năm 2010 

xuống 1,73 lần năm 2015 và còn 1,47 lần 

năm 2020. 
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Bảng 13: Thu nhập bình quân nhân khẩu/tháng (nghìn đồng/người/tháng) 

 Cả nước Nông thôn Thành thị  Chênh lệch giữa thành 

thị nông thôn (số lần) 

2002 356 275 622 2,26 

2004 484 378 815 2,16 

2006 636 506 1058 2,09 

Ước đạt được 2010 1000 885* 1650 1,86* 

Dự kiến 2015** 1500 1250 2160 1,73 

Dự kiến 2020** 2000 1850* 2720 1,47* 

Nguồn: Đề án “Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn” của BCH Trung ương ngày 28/6/2008, 

số 126/TLHN. 

* Số tính toán của Viện KHLĐ&XH 

** Nếu tính theo sức mua tương đương (PPP), mức thu nhập bình quân/người dự kiến đạt 6 nghìn 

USD vào năm 2015 và đạt 8 nghìn USD vào năm 2020. 
  

10. Dự báo tỷ lệ nghèo 

Bảng 14: Tỷ lệ nghèo cả nước và khu vực thành thị nông thôn, 2011-2020 (%) 

Thành thị/ Nông thôn Năm 2011 Năm 2015 Năm 2020 

Thành thị 4,5 3,95 3,06 

Nông thôn 20,5 15,9 10,83 

Cả nước 17,1 12,34 7,89 

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH từ Điều tra mức sống dân cư 2002-2006, TCTK. 

Tình hình giảm nghèo tiếp tục được cải 

thiện. Tỷ lệ nghèo của cả nước (theo chuẩn 

mới)
6
 sẽ là 17% vào năm 2011, giảm 

xuống tương ứng còn 12,3% và 7,9% vào 

các năm 2015 và 2020. 

Tỷ lệ nghèo trong khu vực thành thị vào 

các năm 2011, 2015 và 2020 là 4,5%, 

4,0%; 3,1%, ở nông thôn tương ứng là 

20,5%, 15,9% và 10,8%. 

 

 

 

                                         
6
 Theo dự kiến, khoảng 450-470 ngàn đồng 

/người/tháng khu vực nông thôn và khoảng 600-620 

ngàn đồng/người/tháng khu vực thành thị. 

11. Dự báo tỷ lệ tham gia bảo hiểm và 

trợ giúp xã hội  

Cùng với các mục tiêu tăng trưởng kinh 

tế, các mục tiêu về xã hội cũng được cải 

thiện. 

Về y tế, thực hiện mục tiêu bảo hiểm y 

tế (BHYT) toàn dân vào năm 2014, dự báo 

đến năm 2015 sẽ có 91,7 triệu người tham 

gia BHYT, tăng lên 96,2 triệu người vào 

năm 2020.  
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Bảng 15: Dự  báo số lượng và tỷ lệ đối tượng tham gia BHYT, BHXH, bảo hiểm thất 

nghiệp và trợ giúp xã hội 

Chỉ tiêu 2010 2015 2020 

1. Bảo hiểm Y tế    

- Tổng số đối tượng tham gia (triệu người) 50,0 91,7 96,2 

- Tỷ lệ lao động tham gia BHYT so với tổng dân số (%) 57,4 100 100 

2. Bảo hiểm Xã hội    

2.1 BHXH bắt buộc    

- Số đối tượng thuộc diện tham gia (triệu người)* 15,0 19,1 24,2 

- Số đối tượng dự kiến tham gia (triệu người) 10,0 16,0 22.0 

Tỷ lệ so với diện phải tham gia (%) 66,7 83,6 91,0 

2.2 BHXH tự nguyện    

- Số đối tượng thuộc diện tham gia (triệu người)* 33,8 32,0 29,0 

- Số đối tượng dự kiến tham gia (triệu người) 0,5 4,2 6,4 

Tỷ lệ so với diện tham gia (%) 1,6 13,2 22,1 

2.3 Tổng số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và tự 

nguyện (triệu người) 

10,5 20,2 28,4 

- Tỷ lệ so với lực lượng lao động (%) 21,0 38,4 51,8 

(3) Bảo hiểm thất nghiệp    

Số đối tượng thuộc diện tham gia (triệu người)* 10,1 13,7 18,6 

Số đối tượng dự kiến tham gia (triệu người) 6,2 10,0 15,7 

Tỷ lệ so với diện phải tham gia(%) 61,0 73,0 84,5 

(4) Trợ giúp xã hội (triệu người) 1,73 1,84 2,15 

Tỷ lệ so với dân số (%) 1, 9 2,0 2,2 

Trong đó, số hưởng TGXH thường xuyên (triệu người) 1,38 1,54 1,69 

Tỷ lệ so với dân số (%) 1,59 1,68 1,74 

Nguồn: Tính toán của Viện KHLĐ&XH dựa trên số liệu của Vụ Bảo hiểm Bộ LĐTBXH và Bảo 

hiểm Xã hội Việt nam 
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Về bảo hiểm xã hội (BHXH), đến năm 

2015 có 20,2 triệu người lao động tham gia 

cả 2 loại hình BHXH, chiếm 38,4% tổng 

số lao động cả nước. Đến năm 2020 có 

28,4 triệu người lao động tham gia cả 2 

loại hình BHXH, chiếm 51,8% tổng số lao 

động cả nước. 

- Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc giai 

đoạn 2011-2020 tăng bình quân 7,1%/năm. 

Đến năm 2015, có 16,0 triệu người tham 

gia, chiếm 783,6% đối tượng thuộc diện 

BHXH bắt buộc. Đến năm 2020 có 22,0 

triệu người tham gia, chiếm 91,0% đối 

tượng thuộc diện BHXH. 

- Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện giai 

đoạn 2011-2020 tăng bình quân 

25,8%/năm. Đến năm 2015 có 4,2 triệu 

người tham gia BHXH tự nguyện và đến 

năm 2020 có 6,4 triệu người tham gia 

BHXH tự nguyện. 

Về bảo hiểm thất nghiệp, đến năm 2015 

có 10,0 triệu lao động tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp, chiếm 73% số đối tượng bắt 

buộc và đến năm 2020 có 15,7 triệu lao 

động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 

84,5% số đối tượng bắt buộc. 

Về trợ giúp xã hội, đến năm 2015 có 2% 

dân số và đến năm 2020 có 2,2% dân số 

được hưởng các trợ giúp xã hội (thường 

xuyên và đột xuất). Trong đó, đến năm 

2015 có 1,54% dân số và đến năm 2020 có 

1,69% dân số được hưởng các trợ giúp xã 

hội thường xuyên. 

Ở khu vực nông thôn, đến năm 2015, số 

lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 4,6 

triệu người, tham gia BHXH tự nguyện đạt 

khoảng 1,8 triệu người, đưa tổng số lao 

động tham gia BHXH bắt buộc và tự 

nguyện lên 6,4 triệu người, chiếm khoảng 

20,5% tổng lực lượng lao động nông thôn. 

Đến năm 2020, lao động tham gia BHXH 

bắt buộc đạt 7,2 triệu người và tham gia 

BHXH tự nguyện đạt khoảng 2,7 triệu 

người, đưa tổng số lao động tham gia 

BHXH bắt buộc và tự nguyện lên 10,1 triệu 

người, chiếm 34,8% lực lượng lao động 

nông thôn. 

Đến năm 2015, có 2,3 triệu lao động ở 

nông thôn tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

chiếm 51,1% lao động làm việc. Đến năm 

2020, có 3,7 triệu lao động ở nông thôn 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 

73,3% vào năm 2020.. 

Đến năm 2015 có 1,55 triệu đối tượng 

được hưởng trợ giúp xã hội, chiếm 2,72% 

dân số nông thôn. Đến năm 2020, có 1,45 

triệu đối tượng được hưởng trợ giúp xã hội, 

chiếm 2,74% dân số nông thôn được hưởng 

các trợ giúp xã hội (thường xuyên và đột 

xuất). 
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Bảng 16:  Dự  báo số lượng và tỷ lệ đối tượng tham gia BHYT, BHXH, bảo 

hiểm thất nghiệp và trợ giúp xã hội khu vực nông thôn 

Chỉ tiêu 2010 2015 2020 

1.Bảo hiểm Y tế    

    - Tổng số đối tượng tham gia (triệu người) 27,2 57,0 52,9 

      Tỷ lệ lao động tham gia BHYT so với tổng dân số (%) 45,0 100 100 

2. Bảo hiểm Xã hội    

2.1. BHXH bắt buộc    

  - Đối tượng thuộc diện tham gia (triệu người) 8,4 9,1 10,1 

  - Đối tượng tham gia (triệu người)  4,6 7,2 

    Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc (%)  50,0 70,9 

2.2.BHXH tự nguyện    

 - Đối tượng thuộc diện tham gia (triệu người) 27,1 24,6 21,5 

 - Đối tượng tham gia (triệu người)  1,8 2,7 

   Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện (%)  7,5 12,8 

2.3 Tổng số đối tượng dự báo tham gia BHXH bắt buộc và tự 

nguyện (triệu người) 

 6,4 10,1 

 - Tỷ lệ so với lực lượng lao động (%)  20,5 34,8 

3. Bảo hiểm thất nghiệp    

 - Số đối tượng thuộc diện tham gia (triệu người)  4,5 5,0 

 - Tổng số đối tượng dự báo tham gia (triệu người)  2,3 3,7 

  Tỷ lệ tham gia BHTN (%)  51,1 73,3 

4. Trợ giúp xã hội    

 - Tổng số đối tượng TGXH (triệu người)  1,55 1,45 

 - Tỷ lệ so với tổng dân số nông thôn (%)  2,72 2,74 

   Trong đó, số đối tượng TGXH thường xuyên (triệu người)  1,3 1,2 

  So với tổng dân số (%)  2,28 2,26 

Nguồn: Tính toán của Viện Khoa học Lao động và Xã hội dựa trên số liệu của Vụ Bảo hiểm Bộ 

LĐTBXH và Bảo hiểm Xã hội Việt nam. 
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12. Các hàm ý chính sách  

Trong thập kỷ tới, các xu hướng về 

dân số, lao động, việc làm có những thay 

đổi quan trọng đòi hỏi phải có những thay 

đổi chính sách tương ứng. 

 Việt Nam bước vào thời kỳ dân số 

vàng là cơ hội để phát triển kinh tế và xã 

hội. Đây là thời điểm nước ta có nguồn lao 

động dồi dào nhất cho dù số thanh niên 

bước vào tuổi lao động giảm (cho đến 

2015) và gia tăng số người già ra khỏi tuổi 

lao động. Tuy nhiên, sức ép về việc làm 

vẫn còn lớn. Chuyển dịch cơ cấu lao động 

từ nông thôn ra thành thị, từ nông nghiệp 

sang khu vực phi nông nghiệp, từ khu vực 

phi chính thức sang chính thức và yêu cầu 

chuyển dịch từ các nhóm công việc dễ bị 

tổn thương sang các công việc có điều kiện 

lao động và mức lương tốt hơn tiếp tục gia 

tăng, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện chính sách 

phát triển thị trường lao động theo hướng 

linh hoạt và hỗ trợ tốt hơn cho người lao 

động di chuyển tìm việc làm, kết hợp với 

an ninh việc làm thông qua việc mở rộng 

sự tham gia của người lao động vào hệ 

thống BHXH (bắt buộc, tự nguyện, bảo 

hiểm thất nghiệp). 

 Quá trình già hóa dân số sẽ đặt 

sức ép lên các chính sách về an sinh xã 

hội đặc biệt là các chính sách y tế, dịch 

vụ xã hội và trợ giúp xã hội. 

 Để tiếp tục nâng cao đời sống 

của dân cư cần có các giải pháp giảm 

nghèo để tạo điều kiện thu hẹp nhanh 

hơn sự chênh lệch giữa khu vực nông 

thôn và thành thị. 

 Nông thôn trong 10 năm tới vẫn 

là nguồn cung lao động cho các ngành 

phi nông nghiệp và khu vực thành thị. 

Do vậy, cần bảo đảm đủ nguồn lực về 

con người, vật chất và hạ tầng cơ sở 

nông thôn, thực hiện tốt các chính sách 

và chương trình phát triển nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn. 

 Tuy nhiên, theo dự báo thì đến 

cuối giai đoạn 2018-2020 việc chuyển 

dịch cơ cấu lao động cần phải được thực 

hiện dựa trên việc tăng năng suất lao 

động. Do vậy, các chính sách về tăng 

cường đào tạo nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, đặc biệt là chính sách 

về giáo dục, đào tạo phải được chú trọng 

hơn và hiệu quả hơn. 
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4 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG 

NÔNG THÔN 

                                                                       Th.s Nguyễn Trung Hưng 

 

 

Cơ cấu lao động là quan hệ tỷ lệ lao 

động được phân chia theo một tiêu thức 

kinh tế nào đó. 

, xác định về 

mặt lượng của cơ cấu lao động có thể là 

các đặc trưng nhân khẩu học (đặc trưng về 

giới, về độ tuổi, về tình trạng hôn nhân...); 

các đặc trưng về trình độ học vấn, chuyên 

môn kỹ thuật, tay nghề...; các đặc trưng về 

ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh tế; 

hoặc nhiều đặc trưng kinh tế - xã hội khác 

như: quan hệ lao động, thành phần kinh tế, 

thu nhập, khu vực thành thị, nông thôn 

hoặc vùng lãnh thổ… 

Chuyể

. 

: 

- Chuyển dịch cơ cấu cung lao đ

; trình độ chuyên môn 

kỹ thuật, tay nghề; nhân cách trong lao 

động; tính năng động xã hội của lao 

động như: khả năng sẵn sàng, sự linh 

hoạt, tính thích ứng, tác phong và văn 

hoá trong lao động…). 

- Chuyển dịch cơ cấu cầu lao động 

(sử dụng lao động) theo ngành, theo 

vùng, theo thành phần kinh tế; theo tình 

trạng việc làm… 

Giữa chuyển dịch cơ cấu cung và cơ 

cấu cầu lao động có mối quan hệ qua lại,  

tác động lẫn nhau. Về nguyên tắc, muốn 

chuyển dịch cơ cấu cầu lao động đòi hỏi 

cơ cấu số lượng và chất lượng lao động 

(cơ cấu cung lao động) phát triển đạt 

đến một trình độ cần thiết, phù hợp với 

yêu cầu khách quan của nền kinh tế (cơ 

cấu kinh tế). Ngược lại, sự chuyển dịch 

khách quan có tính quy luật của cơ cấu 

cầu lao động, phản ánh quá trình xã hội 

hoá và sự phân công lao động ngày càng 

hợp lý, tiến bộ, là một trong những yếu 

tố quyết định tăng trưởng và phát triển 

kinh tế, đến lượt nó lại đặt ra những yêu 

cầu mới cao hơn về chuyển dịch cơ cấu 

chất lượng lao động (cơ cấu cung lao 

động). 

2. Một số quan điểm lý thuyết về 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu 

lao động 

Lý thuyết nhị nguyên (dualism): Lý 

thuyết này cho rằng ở các nền kinh tế có 

hai khu vực kinh tế song song tồn tại: khu 

vực truyền thống, chủ yếu là sản xuất nông 

nghiệp và có đặc trưng là trì trệ, năng suất 

lao động thấp và lao động dư thừa; khu 

vực công nghiệp hiện đại có đặc trưng 

năng suất lao động cao và có khả năng tự 

tích lũy. Do lao động dư thừa nên việc 

chuyển một phần lao động thặng dư từ khu 

vực nông nghiệp sang khu vực công 
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nghiệp không gây ảnh hưởng gì đến sản 

lượng nông nghiệp. Do có năng suất lao 

động cao và tiền công cao hơn nên khu 

vực công nghiệp thu hút lao động dư thừa 

từ khu vực nông nghiệp chuyển sang, và 

do lao động trong khu vực nông nghiệp 

quá dư thừa và tiền công thấp hơn nên các 

ông chủ công nghiệp có thể thuê mướn 

nhiều nhân công mà không phải tăng thêm 

tiền công, lợi nhuận của các ông chủ ngành 

càng tăng; giả định rằng toàn bộ lợi nhuận 

sẽ được đem tái đầu tư thì nguồn tích lũy 

để mở rộng sản xuất trong khu vực công 

nghiệp ngày càng tăng lên.  

Lý thuyết phát triển cân đối (balanced 

growth): Những người ủng hộ quan điểm 

phát triển cân đối (như R Nurkse, 

Rosenstein - Rodan.) cho rằng phải phát 

triển đồng đều ở tất cả mọi ngành kinh tế 

quốc dân để nhanh chóng công nghiệp hóa 

và chuyển dịch cơ cấu. Luận cứ của họ 

như sau: (i)Trong quá trình phát triển, tất 

cả các ngành có liên quan mật thiết với 

nhau, "đầu ra" của ngành này là "đầu vào" 

của ngành kia và như vậy, sự phát triển 

đồng đều và cân đối chính là đòi hỏi sự 

cân bằng cung cầu trong sản xuất; (ii) Sự 

phát triển cân đối giữa các ngành như thế 

giúp tránh được các ảnh hưởng tiêu cực 

của thị trường thế giới và hạn chế được 

mức độ phụ thuộc vào các nền kinh tế 

khác, qua đó tiết kiệm được nguồn ngoại 

tệ; (iii) Một nền kinh tế dựa trên cơ cấu 

cân đối giữa tất cả các ngành là nền tảng 

vững chắc để đảm bảo sự độc lập chính trị 

của các nước đang phát triển. Lý thuyết 

này khi đưa ra được các quốc gia đang 

phát triển đi theo con đường công nghiệp 

hóa hướng nội (công nghiệp hóa thay thế 

nhập khẩu) rất ưa chuộng. Tuy nhiên, khi 

được áp dụng thực tế đã bộc lộ những yếu 

điểm như sau: (i) Việc phát triển một cơ 

cấu kinh tế cân đối và hoàn chỉnh đã đẩy 

các nền kinh tế đến chỗ khép kín và tách 

biệt với thế giới bên ngoài: điều này đi 

ngược lại với xu thế quốc tế hóa và toàn 

cần hóa kinh tế đang diễn ra trên thế giới 

và không tận dụng được những lợi ích tích 

cực từ môi trường bên ngoài đem lại; (ii) 

Các nền kinh tế đang phát triển không đủ 

nguồn lực về nhân tài, vật lực. để có thể 

thực hiện được những mục tiêu cơ cấu đặt ra. 

Lý thuyết phát triển không cân đối 

(unbalanced growth) hay các "cực tăng 

trưởng": Những đại diện tiêu biểu của lý 

thuyết này (A. Hirschman, F. Perrons.) cho 

rằng không thể và không nhất thiết đảm 

bảo tăng trưởng bền vững bằng cách duy 

trì cơ cấu cân đối liên ngành đối với mọi 

quốc gia. Họ lập luận như sau: 

- Việc phát triển không cân đối sẽ tạo ra 

kích thích đầu tư. Nếu cung bằng cầu trong 

tất cả các ngành thì sẽ triệt tiêu động lực 

đầu tư nâng cao năng lực sản xuất. Ðể phát 

triển được, cần phải tập trung đầu tư vào 

một số ngành nhất định, tạo ra một "cú 

hích" thúc đẩy và có tác dụng lôi kéo đầu 

tư trong các ngành khác theo kiểu lý thuyết 

số nhân, từ đó kéo theo sự phát triển của 

nền kinh tế. 

- Trong mỗi giai đoạn phát triển, vai trò 

"cực tăng trưởng" của các ngành trong nền 

kinh tế là không giống nhau. Vì vậy, cần 

tập trung những nguồn lực (vốn khan 

hiếm) cho một số lĩnh vực cụ thể trong một 

thời điểm nhất định. 

- Do trong thời kỳ đầu của quá trình công 

nghiệp hóa, các nước đang phát triển rất 

thiếu các nguồn lực sản xuất và không có 
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khả năng phát triển cùng một lúc đồng bộ 

tất cả các ngành hiện đại. Vì thế, phát triển 

không cân đối gần như là một sự lựa chọn 

bắt buộc. 

Cách đặt vấn đề phát triển một cơ cấu 

không cân đối và mở cửa ra bên ngoài của 

lý thuyết này là chấp nhận sự phụ thuộc 

lẫn nhau giữa các nền kinh tế, mà thường 

thì các quốc gia chậm phát triển chịu nhiều 

thiệt thòi hơn cho nên lúc đầu lý thuyết 

này không được các nước đang phát triển 

đang theo mô hình công nghiệp hóa hướng 

nội và phát triển cân đối mặn mà cho lắm 

nhưng càng về sau thì lý thuyết này càng 

được thừa nhận rộng rãi, nhất là từ sau sự 

thành công của các nước công nghiệp hóa 

mới (NICs). Từ thập niên 1980 trở lại đây, 

lý thuyết này đã được nhiều nước đang 

phát triển áp dụng với mô hình công 

nghiệp hóa mở cửa và hướng ngoại. 

Lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu (của 

Moise Syrquin): Lịch sử phát triển của 

kinh tế thế giới đã cho thấy quá trình phát 

triển kinh tế cũng đồng nghĩa với quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từ một nền 

kinh tế nông nghiệp lạc hậu tiến lên một 

nền kinh tế công nghiệp hóa và dần chuyển 

sang một nền kinh tế mà trong đó dịch vụ 

đóng vai trò quan trọng nhất hay còn gọi là 

một nền kinh tế đã phát triển. Có thể tóm 

tắt lý thuyết chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

của M. Syrquin gồm ba giai đoạn: (1) sản 

xuất nông nghiệp, (2) công nghiệp hóa, và 

(3) nền kinh tế phát triển. 

Giai đoạn 1: có đặc trưng chính là sự 

thống trị của các hoạt động của khu vực 

khai thác, đặc biệt là nông nghiệp, như là 

nguồn lực chính trong việc gia tăng sản 

lượng của các hàng hóa khả thương 

(tradables). Mặc dù khu vực khai thác 

thông thường có tốc độ tăng trưởng chậm 

hơn khu vực chế biến nhưng ở mức thu 

nhập bình quân đầu người thấp, thì sự khác 

biệt về tốc độ tăng trưởng đó được bù trừ 

hoàn toàn bởi nhu cầu hạn chế về các mặt 

hàng công nghiệp chế biến. Trong giai 

đoạn này tốc độ tăng trưởng kinh tế chung 

khá chậm mà một trong những nguyên 

nhân chính là do tỷ trọng tương đối cao 

của khu vực nông nghiệp trong tổng giá trị 

gia tăng (hay GDP). 

Giai đoạn 2 hay là giai đoạn công 

nghiệp hóa: có đặc điểm nổi bật là tầm 

quan trọng trong nền kinh tế đã được 

chuyển từ khu vực nông nghiệp sang khu 

vực chế biến và chỉ tiêu chính để đo lường 

sự dịch chuyển này là tầm quan trọng của 

khu vực chế biến trong đóng góp và tăng 

trưởng kinh tế chung ngày càng tăng lên. 

Sự dịch chuyển này xuất hiện ở các nước 

có mức thu nhập bình quân đầu người cao 

hơn hay thấp hơn, phụ thuộc vào yếu tố 

nguồn tài nguyên sẵn có cũng như chính 

sách ngoại thương của các nước đó. 

Giai đoạn 3: là giai đoạn của một nền 

kinh tế phát triển. Sự chuyển tiếp từ giai 

đoạn 2 sang giai đoạn 3 có thể được hiểu 

theo nhiều cách. Nếu xét về mặt cầu, thì 

trong giai đoạn này độ co giãn theo thu 

nhập của hàng công nghiệp chế biến đã 

giảm đi; và ở một thời điểm nào đó, tỷ 

trọng của khu vực công nghiệp trong cơ 

cấu nhu cầu nội địa bắt đầu giảm xuống. 

Mặc dù xu hướng này có thể bị lấn át ở 

một giai đoạn nào đó bởi xuất khẩu vẫn 

tiếp tục gia tăng ở mức cao, nhưng cuối 

cùng nó đều được phản ảnh qua việc giảm 

sút tỷ trọng của khu vực công nghiệp trong 

cơ cấu GDP hay trong cơ cấu lực lượng 

lao động. Khu vực dịch vụ trở thành khu 
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vực quan trọng nhất và chiếm tỷ trọng lớn 

nhất trong cơ cấu GDP cũng như cơ cấu 

lao động. Sự thay đổi này xuất hiện rất rõ 

ràng ở tất cả các nước công nghiệp phát 

triển trong suốt 20 năm qua. 

 

:

. 

: 

; tiến bộ khoa học kỹ 

, 

n

. 

c. C

: 

, tăng sức 

cạnh tranh, tính hiệu quả của từng 

ngành, từng vùng, từng sản phẩm và 

trong toàn bộ nền kinh tế; khai thác tối 

đa các nguồn lực của đất nước để phát 

triển nhanh và bền vững, tạo nhiều việc 

làm cho người lao động, nâng cao mức 

sống của các tầng lớp dân cư, ch
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,

... 

nông thôn: Chuyển dịch cơ cấu lao động 

nông thôn không chỉ xuất phát từ sự đòi 

hỏi phát triển của toàn bộ nền kinh tế 

quốc dân, mà còn là sự đòi hỏi phát triển 

của nội tại khu vực nông thôn. Kinh tế 

nông thôn tăng trưởng cao, chính trị 

nông thôn ổn định, xã hội nông thôn 

phát triển theo hướng tiến bộ và công 

bằng là yếu tố quyết định sự phát triển 

kinh tế, ổn định chính trị và phát triển 

xã hội của cả nước. Tuy nhiên, nông 

thôn nước ta vẫn là khu vực chậm phát 

triển, lợi thế và tiềm năng nông thôn, 

nhất là tiềm năng lao động, đất đai, các 

sản phẩm nông nghiệp có ưu thế cạnh 

tranh… chưa được phát huy; sự chênh 

lệch về trình độ phát triển giữa nông 

thôn và thành thị, về thu nhập 

.  

Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế và cơ cấu lao động không hoàn 

toàn như nhau, thường tốc độ chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nhanh hơn cơ cấu lao động, 

bởi tốc độ tăng của kinh tế thường nhanh 

hơn tốc độ tăng của năng suất lao động, 

nhất là trong nông nghiệp, khiến số người 

giảm đi trong nông nghiệp không tương 

đương với số người tăng lên trong công 

nghiệp. 

t

– . 

, nông thôn 

...). 
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, 

nôn

. Cụ thể như sau: 

:

th

, môi

–

– . 

, 

nông thôn. 

ch

. 

     

–
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, nông thôn. 

, nông 

thôn là chính sách đất đai, chính sách tín 

dụng, chính sách thuế, chí

. 

(h

...). 

. 

-

, tay nghề; tính 

năng động và sức sá

, nông dân ch

. 
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. 

, phát triển đô 

thị: Đây 

. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẢM BẢO AN NINH VIỆC LÀM  

CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

                                                                            TS. Bùi Tốn Hiến 

 

 

Phần lớn lực lượng lao động của Việt 

Nam nằm trong khu vực nông thôn 

(73,5%) và trong nông nghiệp (52,5%). 

Quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa 

(CNH-HĐH) và đô thị hóa đòi hỏi phải 

chuyển dịch một lượng lớn lao động từ khu 

vực nông nghiệp, nông thôn sang khu vực 

phi nông nghiệp, đô thị.
7
 Dịch chuyển lao 

động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, 

nông thôn ra thành thị tạo ra hai luồng di 

chuyển lao động ảnh hưởng đến an ninh 

việc làm (ANVL) cho lao động ở nông 

thôn.  

Xu hướng dịch chuyển lao động chính 

của Việt Nam trong thập kỷ tới là từ nông 

nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch 

vụ. Quá trình dịch chuyển này tạo ra sức 

ép tạo việc làm mới cho lao động trong 

công nghiệp, dịch vụ và làm thiếu hụt lao 

động trong nông nghiệp. Quá trình đô thị 

hóa khu vực nông thôn và quá trình dịch 

chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị 

cũng làm ảnh hưởng đến ANVL cho lao 

động nông thôn. 

Dịch chuyển lao động làm xáo trộn đời 

sống xã hội và việc làm của nhiều triệu 

người cả thành thị và nông thôn và làm ảnh 

hưởng đến ANVL trong nông nghiệp, nông 

thôn. Bài viết này đề cập đến vấn đề lý 

luận về ANVL cho lao động nông thôn, 

                                         
7
 Lượng lao động dịch chuyển khỏi khu vực nông 

nghiệp ở nước ta giai đoạn 2010-2020 lên đến 14 

triệu người. 

một số nội dung chính: (i) An ninh việc 

làm; (ii) ANVL với vấn đề chuyển dịch cơ 

cấu lao động; (iii) Các tiêu chí đánh giá 

ANVL; và (iv) Các nhân tố tác động đến 

ANVL. Cuối cùng, bài viết đề xuất một số 

định hướng đảm bảo ANVL cho lao động 

nông thôn Việt Nam.  

1. An ninh việc làm 

ANVL được coi là trạng thái không lo 

sợ mất việc làm hay không bị đe dọa bởi 

mất việc: “những người lao động được bảo 

vệ khỏi bị sa thải một cách tùy tiện và có 

hợp đồng làm việc lâu dài (dài hạn) có 

quan hệ lao động tránh việc làm thất 

thường”.
8
 Quan niệm trước đây khi đề cập 

đến ANVL là đề cập đến nhóm đối tượng 

lao động làm công ăn lương, theo đó 

ANVL chỉ đề cập đến các mối quan hệ lao 

động giữa người lao động và người sử 

dụng lao động trong khuôn khổ điều chỉnh 

của luật pháp lao động.  

Khái niệm trên của ANVL trở nên “chật 

hẹp”, không phù hợp với nhiều loại hình 

việc làm khác nhau. Việc làm trong các hộ 

gia đình, làm việc theo hợp đồng gia công, 

dịch vụ phục vụ cho các doanh nghiệp, 

việc làm tự tạo v.v.... người lao động 

không bị sa thải bởi chủ sử dụng lao động 

nhưng lại chịu tác động của các yếu tố như 

vốn, điều kiện tự nhiên, các định chế, 

chính sách, thị trường đầu vào hoặc đầu 

                                         
8
 ILO, 1995, Labour market Indicators 

Questionaire, Geneva ÈMPORM, ILO, pp 18 
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ra... Những nền kinh tế mà khu vực nông 

nghiệp chiếm tỷ trọng lớn thì ANVL phải 

được đề cập một cách rộng hơn, bao gồm cả 

việc làm trong khu vực kinh tế truyền thống. 

Đảm bảo việc làm là trạng thái mà thể 

chế, điều kiện kinh tế và thị trường cho 

phép duy trì việc làm của người lao động. 

Đảm bảo ANVL là trạng thái, điều kiện của 

thị trường lao động để một việc làm cụ thể 

được duy trì ổn định và đảm bảo các hỗ 

trợ, hứng đỡ của hệ thống ASXH cho người 

lao động trong trường hợp gặp rủi ro.  

Việc làm có đảm bảo là việc làm được 

pháp luật bảo vệ và có giao kết hợp đồng, 

có điều kiện làm việc đảm bảo theo qui 

định của pháp luật chống lại sự sa thải tùy 

tiện. Việc làm không được đảm bảo là 

những công việc không có các giao kết hợp 

đồng, không có đủ các điều kiện bảo vệ 

người lao động và không có các đảm bảo 

trợ cấp thôi việc, bảo hiểm v.v.. khi người 

lao động bị mất việc làm. 

 

Việc làm an ninh/được đảm bảo Việc làm kém an ninh/không đảm bảo 

- Ổn định về thời gian 

- Điều kiện làm việc đảm bảo 

- Thu nhập ổn định 

- Các chế độ BHXH đầy đủ 

- QHLĐ được luật pháp đảm bảo 

- Thời gian ngắn, ít ổn định 

- Điều kiện làm việc không đảm bảo 

- Thu nhập không ổn định 

- Hạn chế/không có các chế độ BHXH hay 

hứng đỡ của hệ thống ASXH 

 

Có sự khác biệt giữa việc làm không an 

ninh và không ANVL. Việc làm không an 

ninh khi việc làm đó không có sự ổn định 

và an ninh thu nhập. An ninh việc làm hàm 

ý đảm bảo có việc làm và sự đảm bảo các 

điều kiện của việc làm.  

ANVL trên giác độ an ninh kinh tế xã 

hội bao hàm hai nội dung quan trọng là 

đảm bảo tỷ lệ việc làm công ăn lương và 

đảm bảo ổn định chung của môi trường vĩ 

mô như thể chế, chính sách, nguồn lực, 

điều kiện sản xuất và thị trường tiêu thụ 

hàng hóa, sản phẩm dịch vụ để duy trì các 

nhóm việc làm khác cho người lao động. 

An ninh thu nhập (thu nhập có thể dựa vào 

nguồn nào đó ngoài việc làm như trợ cấp 

của chính phủ, gia đình, người thân ở nước 

ngoài....) không nhất thiết phải có ANVL, 

nhưng có ANVL hàm ý đảm bảo về an 

ninh thu nhập. 

2. ANVL với vấn đề dịch chuyển cơ 

cấu lao động nông thôn 

ANVL có ý nghĩa rất quan trọng đối với 

lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn 

nơi mà hệ thống trợ cấp thất nghiệp, 

BHXH còn yếu kém. ANVL của lao động 

nông thôn có thể xem xét trên hai góc độ: 

(i) Đảm bảo ổn định việc làm công ăn 

lương trong nông nghiệp, phi nông nghiệp 

bao hàm các điều kiện làm việc và quan hệ 

lao động; (ii) ANVL bao gồm cả việc làm 

tự tạo, làm việc cho hộ gia đình (nông 

nghiệp và phi nông nghiệp), ANVL là sự 

đảm bảo có việc làm, và các điều kiện, tiền 

lương, thu nhập. 
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Có việc làm 

 
Có việ c là m 

Sơ đồ 2: Thay đổi trạng thái ANVL  
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Dịch chuyển giữa các trạng thái việc làm 

dẫn đến sự thay đổi mức độ ANVL: 

Dịch chuyển làm tăng ANVL khi người 

lao động chuyển từ thất nghiệp sang có 

việc làm (2&4); từ việc làm không được 

đảm bảo sang việc làm có đảm bảo (5).  

Dịch chuyển làm giảm ANVL khi người 

lao động chuyển từ việc làm có đảm bảo 

sang việc làm không được đảm bảo (6); có 

việc làm sang thất nghiệp (1&3). 

Dịch chuyển trong nội bộ nhóm việc làm 

không được đảm bảo làm giảm ANVL vì 

mất ổn định của công việc càng tăng lên 

nếu tăng tần suất, mức độ dịch chuyển 

tăng. 

Dịch chuyển nội nhóm việc làm có đảm 

bảo làm tăng ANVL, tăng linh hoạt của 

TTLĐ, tăng khả năng tự bảo vệ mình của 

người lao động. 

3. Các tiêu chí đánh giá ANVL đối với 

việc làm của lao động ở nông thôn 

ANVL cho lao động nông thôn có thể 

chia thành 3 cấp độ: vĩ mô (nông thôn), 

ngành và cấp doanh nghiệp. ANVL phân 

theo 3 nhóm ràng buộc là: hành vi người 

lao động trên TTLĐ; trạng thái ràng buộc 

hợp đồng lao động và đánh giá quan hệ lao 

động.  

(i)Tỷ lệ mất việc làm: tỷ lệ này cao, 

chứng tỏ mức độ ANVL thấp.
9
 Thời gian 

làm việc bình quân của lao động dài chứng 

tỏ việc làm càng ổn định, ANVL cao.
10

  

(ii)Tỷ lệ việc làm trong các DN nhỏ là 

chỉ tiêu quan trọng đo lường tỷ trọng việc 

làm trong các DN nhỏ trong tổng việc làm 

khu vực nông thôn hoặc nền kinh tế.
11

 

                                         
9
 Chỉ tiêu này phân tổ theo giới, nhóm tuổi, thường 

chỉ tiêu này chỉ tính cho nhóm lao động LCAL. 
10

 Thực tế khó khai thác số liệu về thời gian làm 

việc bình quân, thay vào đó ta lấy thời gian duy trì 

công việc bình quân với một chủ sử dụng lao động. 

Chỉ tiêu này phân tổ theo nhóm tuổi, giới tính và 

nghề nghiệp. 
11

 Số liệu để tính toán chỉ tiêu này có thể lấy từ các 

cuộc điều tra DNNVV, điều tra lao động, điều tra 

hộ gia đình. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Không có việc làm 
 

Không có việ c là m 
 

Việc làm có 

đảm bảo 

Thất 

nghiệp 

VL không được 

đảm bảo 
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Bảng 1: Tiêu chí đánh giá ANVL 

Tiêu chí 
Hành vi trên thị trường 

lao động 

Giao kết hợp 

đồng 

Quan hệ lao động 

Cấp quốc gia 

(Số liệu thống kê 

toàn quốc) 

- Thời gian làm việc 

bình quân của LLLĐ 

- Tỷ lệ bỏ việc làm 

trong tổng việc làm. 

- Tỷ lệ việc làm 

không ổn định/ 

tổng việc làm. 

- Tỷ lệ việc làm 

được bảo đảm 

trong khung luật 

pháp. 

Cấp ngành 

(Số liệu điều tra 

doanh nghiệp) 

- Thời hạn làm việc 

bình quân của lao 

động trong ngành. 

- Tỷ lệ việc làm 

không ổn định 

trong tổng VL. 

- Tỷ lệ lao động 

tham gia thỏa ước 

lao động tập thể. 

Cấp doanh nghiệp 

(Số liệu điều tra 

người LĐ trong DN) 

- Thời gian làm việc 

bìnhquân của lao động 

- Kỹ năng và khả năng 

chuyển đổi kỹ năng. 

- Tình trạng hợp 

đồng lao động. 

- Các chỉ tiêu, tiêu 

thức đánh giá mức 

độ hỗ trợ duy trì 

việc làm. 

(iii) Tỷ lệ việc làm phi kết cấu: hàm ý 

loại việc làm phi tiêu chuẩn không được 

bảo đảm bởi luật pháp lao động, các định 

chế và tiêu chuẩn lao động. Tỷ lệ việc làm 

thuộc nhóm này cao hoặc cao lên chứng tỏ 

mức độ ANVL đang bị giảm sút. 

(iv) Khuôn khổ pháp lý bảo vệ việc làm: 

Tiêu chí phố biến là tỷ lệ tham gia thỏa 

ước lao động tập thể và tỷ lệ tham gia công 

đoàn của người lao động. Phổ biến là các 

qui định về chống sa thải khi ốm đau, 

mang thai, chống sa thải có phân biệt các 

nhóm lao động, tuổi tác, giới tính, dân tộc, 

chính trị.  

(v) ANVL cấp ngành/doanh nghiệp, tiêu 

chí cụ thể như tuyển dụng, sa thải, thời 

hạn hợp đồng, tỷ lệ tham gia công đoàn; 

tỷ lệ tham gia thỏa ước lao động tập thể; 

tiền lương, nâng cao tay nghề để chuyển 

đổi việc làm; chế độ bảo hiểm.... 

Bảng 2: Tỷ lệ bao phủ của Luật bảo đảm việc làm ở một số quốc gia 

Nước 
Tỷ lệ tham gia thỏa ước lao động 

tập thể trong lao động LCAL 

Tỷ lệ tham gia công đoàn 

trong lao động LCAL 

Argentina 72,9 38,7 

Bolivia 11,1 59,7 

Canada 37,0 33,4 

Trung quốc 15,1 70,0 

Đức 90,0 28,9 

Hungari 45,0 60,0 

Nhật 25,0 24,0 

Thái Lan 26,7 4,2 

Anh 25,6 32,9 

 Nguồn: ILO, 1998 
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(vi) Tiêu chí đánh giá ANVL với các việc 

làm tự làm hoặc làm việc cho hộ gia đình 

- Tỷ lệ lao động làm các công việc tự 

tạo/làm việc trong hộ gia đình càng giảm 

trong tổng số việc làm ở nông thôn (hoặc 

một ngành) thì ANVL càng tăng lên và 

ngược lại. Tỷ trọng việc làm tự tạo/tự làm 

việc có thuê lao động so với việc làm trong 

các hộ gia đình tăng lên thì mức độ ANVL 

cũng được tăng lên. 

- Tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn 

nhân lực dựa vào qui mô, cơ cấu (tuổi, giới 

tính,...) chất lượng (văn hóa, CMKT, 

nghề...) để đánh giá mức độ ANVL dựa 

vào khả năng có việc làm và di chuyển 

việc làm của người lao động. 

- Môi trường pháp lý/chính sách/môi 

trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi làm 

tăng ANVL. ANVL tốt khi có các chính 

sách thuận lợi về đất đai, thuế, tín dụng, 

dạy nghề, thị trường đầu vào và thị trường 

sản phẩm v.v.... 

- Thiên nhiên là yếu tố khách quan 

tác động đến ANVL của lao động nông 

thôn. Các địa bàn khác nhau có tần suất và 

cường độ thiên tai như lụt bão, sạt lở, hạn 

hán và mức độ tác động tổn thất lên sản 

xuất nông nghiệp khác nhau. Tổn thất mùa 

màng tính theo sản lượng hoặc giá trị sản 

xuất bình quân hàng năm của địa bàn có 

thể cho thấy mức độ ANVL của lao động 

nông nghiệp. 

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến ANVL 

cho lao động nông thôn 

Khi xem xét các nhân tố ảnh hưởng 

đến ANVL của người lao động, trước hết 

phải phân nhóm các loại việc làm theo điều 

kiện, cụ thể có 2 nhóm việc làm là việc 

làm công ăn lương và việc làm tự tạo/việc 

làm trong các hộ gia đình không hưởng 

tiền công.  

Bảng 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến ANVL của lao động nông thôn 

 

Việc làm ở 

nông thôn 
Làm công ăn lương 

Tự làm, làm việc trong hộ gia đình 

không trả công/lương 

Việc làm phi 

nông nghiệp 

Thể chế, pháp lý, hợp đồng, quan hệ 

lao động, hệ thống bảo hiểm, năng 

lực kỹ năng của người lao động... 

Pháp lý, chính sách vĩ mô, tín dụng, 

mặt bằng, kỹ năng, thị trường hàng 

hóa, sản phẩm.... 

Việc làm nông 

nghiệp 

Thể chế, pháp lý, hợp đồng, quan hệ 

lao động, hệ thống bảo hiểm, năng 

lực kỹ năng của người lao động..... 

Đất đai canh tác, nước tưới tiêu, thời 

tiết, thị trường nông sản, thực phẩm, 

nguyên liệu đầu vào.... 
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- Các nhân tố tác động đến ANVL 

của lao động LCAL ở nông thôn (nông 

nghiệp và phi nông nghiệp) bao gồm: (i) 

luật pháp về lao động, QHLĐ hài hòa; (ii) 

Chính sách TTLĐ tích cực (DVVL, ĐTN, 

TTTTLĐ); và (iii) hệ thống ASXH 

(BHXH, BHYT, BHTN...).  

- Các chương trình tạo việc làm của 

Nhà nước là nhân tố tác động tích cực đối 

với ANVL theo nghĩa rộng cho lao động 

nông thôn vì họ có nhiều cơ hội việc làm 

hơn. Hệ thống luật pháp và QHLĐ phát 

triển tích cực sẽ hỗ trợ và đảm bảo an ninh 

hơn cho người lao động trong duy trì ổn 

định việc làm. 

- Hệ thống dịch vụ xã hội và các 

chính sách thị trường lao động tích cực sẽ 

làm tăng cơ hội tiếp cận việc làm, đào tạo 

nghề nâng cao năng lực và khả năng 

chuyển đổi việc làm của người lao động 

làm tăng ANVL cho người lao động. 

- Hệ thống, mạng lưới bảo hiểm sẽ là 

giá đỡ trong những trường hợp người lao 

động mất việc làm, trong thời gian nghỉ 

hoặc chuyển đổi việc làm v.v.... đảm bảo 

cho người lao động có đươc thu nhập tối 

thiểu khi gặp rủi ro. 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến ANVL 

tự tạo/việc làm cho hộ gia đình: (i) năng 

lực, kỹ năng cá nhân, (ii) điều kiện sản 

xuất (nguồn lực, tín dụng, mặt bằng sản 

xuất, thị trường hàng hóa, dịch vụ... (iii) 

thể chế, chính sách, điều kiện thiên 

nhiên.....  

Điều kiện pháp lý: Chính sách pháp lý 

đảm bảo điều kiện cho hộ gia đình, người 

lao động duy trì ổn định việc làm của họ. 

Chính sách của Chính phủ, chính quyền 

địa phương có thể làm lợi hay gây bất ổn 

việc làm của người dân. 

Điều kiện tự nhiên: Trong điều kiện tự 

nhiên bất ổn (thiên tai, bão lũ....) làm mất 

mùa, mất đi tư liệu sản xuất và/hoặc điều 

kiện sản xuất không đảm bảo để người lao 

động có thể làm việc và thu hoạch được 

mùa màng để có thu nhập. 

Tín dụng/mặt bằng/tư liệu sản xuất: 

Đảm bảo diện tích đất canh tác trên mỗi 

lao động trong nông nghiệp; cơ hội tiếp 

cận tín dụng, kỹ thuật sản xuất; mặt bằng 

sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân sẽ làm 

nâng cao mức độ ANVL.  

Nhân lực: Số lượng và chất lượng lao 

động ảnh hưởng đến ANVL ở nông thôn. 

Một lượng lớn lao động trẻ di chuyển sang 

công nghiệp và dịch vụ, lao động còn lại bị 

suy yếu làm giảm ANVL trong nông 

nghiệp. Chất lượng lao động (trình độ văn 

hóa, CMKT.....) tạo cơ hội tốt để có việc 

làm, chuyển đổi việc làm làm cho ANVL 

tăng lên. 

Nguồn lực sản xuất và thị trường: Thị 

trường đầu vào và đầu ra biến động ảnh 

hưởng sâu sắc đến ANVL (đặc biệt là thị 

trường năng lượng/nhiên liệu, thị trường 

tài chính/vốn, thị trường xuất khẩu, thị 

trường lao động v.v.....).  

Thu nhập/tích lũy an sinh và khả năng 

tái tạo việc làm trong các trường hợp mất 

mùa, mất nguồn lực sản xuất hiện thời. 

Những vùng, địa phương có các chính 

sách, hệ thống BHXH tự nguyện hoặc an 

sinh cộng đồng hay các quỹ tương hỗ trong 

dân cư hoặc cộng đồng có sự tương trợ tốt 

sẽ là nơi có ANVL tốt hơn. 
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5. Một số định hướng đảm bảo 

ANVL cho lao động nông thôn 

ANVL cho lao động nông thôn đảm 

bảo có nhiều việc làm cho người lao động 

và càng ngày càng nhiều việc làm được 

đảm bảo. ANVL cho hai nhóm việc làm là 

LCAL và tự làm có đặc điểm khác nhau. 

ANVL của lao động làm công ăn lương 

xoay quanh vấn đề quan hệ lao động, thực 

thi luật pháp lao động, đảm bảo các điều 

kiện lao động và tiền lương/thu nhập, đảm 

bảo khi gặp rủi ro. ANVL cho lao động tự 

làm và làm việc cho hộ gia đình ở trong 

nông thôn là đảm bảo có việc làm và việc 

làm ngày càng tốt hơn, ổn định hơn, năng 

suất hơn cho người lao động.  

Một số định hướng quan trọng để nâng 

cao mức độ ANVL: 

- Đảm bảo bởi phương pháp, cách 

làm và các chương trình cụ thể, kế hoạch, 

qui hoạch dịch chuyển lao động; 

- Tăng việc làm phi nông nghiệp là 

một hướng để giảm việc làm không đảm 

bảo trong nông nghiệp, việc làm tự tạo và 

làm việc cho hộ gia đình; 

- Đảm bảo tư liệu sản xuất để duy trì 

ổn định việc làm trong nông nghiệp (diện 

tích đất canh tác, mặt nước ao hồ cho nuôi 

trồng thủy hải sản v.v... tín dụng trên mỗi 

hộ gia đình làm phi nông nghiệp tại địa 

phương v.v...); 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là kỹ 

năng sản xuất nông nghiệp với lao động 

duy trì trong nông nghiệp, nông thôn. 

- Đào tạo nghề hướng tới dịch 

chuyển cơ cấu lao động tại nông thôn; 

- Tạo lưới an sinh tại cộng đồng nhằm 

tự khắc phục các rủi ro đảm bảo ANVL; 

- Tăng cường hệ thống và sản phẩm 

bảo hiểm rủi ro sản xuất nông nghiệp; 

- Đảm bảo và ổn định thị trường nông 

sản xuất khẩu, chế biến trong nước để ổn 

định đầu ra cho sản xuất nông nghiệp. 

- Đảm bảo các điều kiện an sinh, 

việc làm cho lao động di chuyển ở cả đầu 

đến và đầu đi. 

Nâng cao ANVL là một vấn đề mới và 

còn nhiều điểm chưa hoàn toàn sáng tỏ từ 

phía cơ sở thực tiễn. Những nội dung lý 

luận ở trên, chỉ cho phép đưa ra những 

định hướng cơ bản để phát triển ANVL 

cho lao động nông thôn. 

 

Tài liệu tham khảo: 

1. Ronald Dekker, Employment Security: A 

conceptual Exploration, Tilburg University, 2010 

2. Sukti Dasgupta, Employment Security: 

Conceptual and Statistic, ILO Geneva, 4-2001..  

 

 

 

 

 

 



Nghiªn cøu, trao ®æi                    Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 22/Quý I - 2010 

 

 36 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẦU LAO ĐỘNG  

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM 

 

ThS. Thái Phúc Thành 

 

Chuyển dịch cơ cấu lao động theo 

hướng tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 

là một xu hướng tất yếu trong quá trình 

phát triển, đặc biệt trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

theo hướng tíc

-

-

, khả năng cạnh 

tranh của kinh tế và lao động nông thôn, 

tạo nhiều việc làm và cải thiện đời sống 

nhân

. 

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động 

theo hướng tăng tỷ lệ lao động phi nông 

nghiệp là một nội dung, mục tiêu quan 

trọng của chiến lược phát triển kinh tế xã 

hội Việt Nam đến 2020. 

Chuyển dịch cơ cấu lao động nông 

nghiệp, nông thôn tích cực có thể theo ba 

hướng cơ bản: Thứ nhất, chuyển dịch cơ 

cấu lao động giữa hai khu vực nông thôn 

và thành thị theo hướng tăng tỷ trọng lao 

động ở khu vực thành thị gắn với phát triển 

công nghiệp và dịch vụ; Thứ hai, chuyển 

dịch cơ cấu lao động giữa các ngành kinh 

tế theo hướng chuyển dịch lao động từ các 

ngành nông nghiệp (theo nghĩa rộng là 

gồm cả nông-lâm-ngư nghiệp) sang công 

nghiệp, xây dựng và dịch vụ; Thứ ba, 

chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các 

ngành ở nông thôn theo hướng chuyển dịch 

lao động từ các ngành nông nghiệp sang 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây 

dựng và dịch vụ ở nông thôn.  

Về lý thuyết và thực tế có nhiều giải 

pháp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao 

động theo hướng tăng tỷ trọng lao động 

phi nông nghiệp như: thay đổi mô hình 

tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng đầu tư 

phát triển công nghiệp, dịch vụ làm thay 

đổi cơ cấu lao động toàn bộ nền kinh tế 

theo hướng tăng nhu cầu lao động phi 

nông nghiệp; Phát triển mạnh khu vực 

công nghiệp, dịch vụ ở vùng nông thôn 

lẫn khu vực thành thị, phát triển doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường hội nhập 

kinh tế quốc tế, phát triển xuất khẩu, tạo 

việc làm phi nông nghiệp; tăng cường ứng 

dụng khoa học, công nghệ hiện đại để 

nâng cao năng suất, giải phóng lao động, 

tạo động lực để chuyển dịch lao động giữa 

các ngành và nội bộ ngành, phát triển cơ 

sở hạ tầng, đầu tư phát triển nguồn nhân 

lực, xóa bỏ toàn bộ các rào cản di chuyển 

lao động giữa các ngành cũng như vùng 

địa lý, hành chính, … 

Tuy nhiên để có được bước tiến vững 

chắc, hướng tới sự phát triển bền vững 

trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lao 

động nông nghiệp, nông thôn và đạt được 
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mục tiêu về việc làm ở nông nghiệp, nông 

thôn trong điều kiện nguồn lực còn khan 

hiếm của Việt Nam và nhiều vấn đề phức 

tạp/rủi ro có thể cân nhắc một số giải pháp 

có tính đột phá để thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu lao động nông nghiệp, nông thôn ở 

Việt Nam như sau: 

Thứ nhất, trong những năm trước 

mắt, tiếp tục ưu tiên phát triển các 

ngành công nghiệp, dịch vụ hướng về 

xuất khẩu, sử dụng nhiều lao động đặc 

biệt là lao động nông thôn, những ngành 

đảm bảo tăng việc làm nhanh và duy trì 

được sự cân bằng giữa tăng việc làm với 

tăng năng suất cả ở thành thị và nông thôn 

như may mặc, dày da, chế biến, lắp ráp,… 

giải pháp này vừa có ý nghĩa trong việc 

kéo lao động từ khu vực nông nghiệp sang 

khu vực công nghiệp, dịch vụ vừa giải 

quyết tình trạng lao động dư thừa ở nông 

thôn hiện nay. 

Thứ hai, ưu tiên và đầu tư thích đáng 

vào đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực ở 

nông thôn - Đây là giải pháp vừa có tính 

trước mắt vừa có tính lâu dài, đón đầu và 

đáp ứng phát triển công nghiệp và hiện đại 

hóa. Một số giải pháp cần nhấn mạnh để 

tạo sự chuyển biến mạnh trong những năm 

trước mắt là: 

Tăng cường kết hợp trong việc đào 

tạo nghề, xã hội hóa công tác đào tạo 

nghề, gắn kết doanh nghiệp, các cơ sở sử 

dụng lao động với các cơ sở đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn. Nhà nước khuyến 

khích, hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa đối với 

doanh nghiệp cũng như các cơ sở đào tạo 

nghề về cơ sở mặt bằng, trang thiết bị kỹ 

thuật,…. Đối với các doanh nghiệp đào 

tạo lao động nông thôn để sử dụng cho 

chính mục tiêu sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp mình thì Nhà nước nên có 

các chính sách hỗ trợ về tài chính, tín 

dụng, các chính sách ưu đãi về thuế để 

giảm bớt những chi phí đầu vào, giúp 

doanh nghiệp tạo động lực trong việc sản 

xuất và mở rộng sản xuất, thu hút và giải 

quyết việc làm tại địa phương. 

Nâng cao trình độ văn hóa cho lao động 

nông thôn. Hiện nay, ngoài các chương trình 

đào tạo nghề thì việc nâng cao trình độ, năng 

lực cho lao động nông thôn cũng là việc làm 

thiết thực. Nâng cao năng lực cho người lao 

động nông thôn ở đây là chỉ ra cách thức để 

họ biết giải quyết các vấn đề như sản xuất 

như thế nào? sản xuất để làm gì? sản xuất 

cho ai? Có như vậy mới làm cho họ tự chủ 

trong sản xuất. Để làm được việc này, cần 

thiết phải xây dựng các chương trình, mô 

hình tập huấn tại chỗ, gắn sản xuất với nhu 

cầu và đòi hỏi của thị trường. 

Nâng cao chất lượng lao đông nông 

thôn. Giải pháp này cần phải được nhấn 

mạnh trước tiên và thực hiện ở mức độ 

“đột phá”. Điều đó là do tính chất quyết 

định của trình độ văn hoá cũng như kỹ 

năng lao động của người lao động nông 

thôn trong việc chuyển dịch lao động sang 

khu vực phi nông nghiệp một cách bền 

vững. Giải pháp này nhấn mạnh tới việc 

tăng cường năng lực của người lao động 

nông thôn, nhằm đáp ứng nhu cầu công 

việc tại chỗ và nhu cầu di chuyển lao động 

nội bộ ngành, ra khỏi ngành và di chuyển 

giữa các vùng. Trong đó chúng ta cần tập 

trung vào các biện pháp như: 

- Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, 

trong đó có chú ý tới việc nâng cao trình 

độ văn hóa, ý thức nghề nghiệp cho người 

lao động; phát triển hệ thống các cơ sở 
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dạy nghề tại chỗ; xây dựng các tiêu chí 

đánh giá về trình độ chuyên môn của 

người lao động sau đào tạo và năng lực của 

cơ sở đào tạo. 

- Nâng cao thể lực cho người lao động 

nông thôn, trong đó có vấn đề về nâng cao 

chỉ số thể lực, điều kiện dinh dưỡng, các 

loại hình dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, 

thể thao cho người  lao động nông thôn. 

Thể lực khỏe mạnh đi kèm với đó là 

trình độ chuyên môn và ý thức nghề 

nghiệp, văn hóa làm việc sẽ tạo ra sức 

cạnh tranh lớn và khả năng cải thiện đời 

sống cho người   lao động nông thôn. 

Việc nâng cao chất lượng lao động nông 

thôn ở đây góp phần nâng cao và đẩy mạnh 

việc xuất khẩu lao động có trình độ tay 

nghề và sức khỏe, cạnh tranh được với 

nguồn lực lao động của các nước  khác. 

Thứ ba, tiếp tục khuyến khích và đầu 

tư mạnh hơn nữa vào phát triển sản 

xuất và phát triển doanh nghiệp, đặc 

biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 

nông thôn 

Hiện nay sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp ở Việt Nam còn chưa   tương xứng 

với tiềm năng vốn có, chưa  phân bổ hợp lý. 

Lực lượng lao động nhiều, nhưng thời gian 

nhàn rỗi còn tương đối cao. Lao động 

thuần nông đời sống không đảm bảo, thu 

nhập bấp bênh và thấp, lao động phi nông 

nghiệp lại chưa tạo ra động lực về chất 

lượng và sự đa dạng của sản phẩm, không 

đáp ứng đúng và theo kịp nhu cầu thị 

trường,… Để khắc phục và giải quyết tình 

trạng này, chúng ta cần thực hiện các biện 

pháp như sau: 

- Thực hiện tốt các chương trình đầu tư 

của Nhà nước và các chương  trình dự án 

của các nhà tài trợ, các tổ chức bên ngoài 

nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn: 

+ Hoàn thiện các chương trình đào tạo kỹ 

năng, tay nghề cho người lao động, nâng 

cao nhận thức về việc làm và khả năng tìm 

kiếm việc làm cho người lao động. 

+ Xây dựng đồng bộ các cơ sở hạ tầng 

thiết yếu và phù hợp với nhu cầu của địa 

phương và những đòi hỏi của thị trường đối 

với các trung tâm, cơ sở đào tạo nghề cho 

người lao động. 

+ Đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới 

các làng nghề truyền thống có sản phẩm 

được thị trường trong và ngoài nước thừa 

nhận và có khả năng phát triển lâu dài. Ở 

đây cần lưu ý ngoài các khâu về chất 

lượng và mẫu mã sản phẩm, thì vấn đề 

thương hiệu và quảng bá sản phẩm cần 

được  thực hiện đồng bộ. 

+ Phát triển hệ thống các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ ở nông thôn. Một mặt, các 

doanh nghiệp này sẽ giải quyết một phần 

nhu cầu về việc làm cho chính lao động 

ở nông thôn, mặt khác sẽ là kênh giải 

quyết đầu ra cho các sản phẩm nông 

nghiệp, nông thôn. Trong đó, cần ưu tiên 

phát triển các loại hình doanh nghiệp chế 

biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp. 

- Tăng cường ứng dụng các thành tựu 

khoa học – công nghệ vào sản xuất vào 

sản xuất nông nghiệp. Có như vậy mới 

nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời 

sống cho người sản xuất. 

- Thực hiện việc rà soát quy hoạch tổng 

thể các vùng sản xuất trên toàn quốc, 

cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết 

cho người dân. Có như vậy mới tạo ra các 

vùng sản xuất nông nghiệp đặc thù, có 

hiệu quả và có khả năng tiêu thụ sản phẩm 

trên thị trường. 
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- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các phương 

thức tổ chức sản xuất nông nghiệp và kinh 

doanh ở nông thôn. Có như vậy mới thu 

hút và giải quyết một lượng lớn lao động 

trong nông nghiệp sang làm phi nông 

nghiệp, đồng thời cũng làm giảm thời 

gian lao động nông nhàn cho nông dân. 

Thứ tư, xem xét và xoá bỏ chính sách 

về hạn điền, khuyến khích mạnh hơn 

nữa phát triển kinh tế trang trại và 

kinh tế hộ. Điều này là đặc biệt quan 

trọng, có tính điều kiện để thúc đẩy phát 

triển sản xuất nông nghiệp theo hướng 

tăng nguồn lực và điều kiện để áp dụng 

khoa học kỹ thuật, công nghiệp, hiện đại 

hóa. Các giải pháp cần thực hiện đó là: 

- Tăng cường các biện pháp dồn điền 

đổi thửa để tập trung đất canh tác và mở 

rộng khai hoang. 

- Khuyến khích và tạo cơ chế thuận lợi 

cho các hình thức sản xuất tập trung trong 

nông nghiệp, kết hợp các cá nhân nhỏ lẻ để 

hình thành các hợp tác xã và trang trại. 

- Ưu  tiên các hình thức chuyên canh, tạo 

cơ chế thuận lợi cho các mô hình trang trại 

có tiềm năng phát triển nhằm thu hút lao 

động tại chỗ, khai thác tốt các tiềm năng, 

lợi thế của địa phương. 

Thứ năm, phát triển các khu kinh tế 

và đô thị hóa nhưng phải tăng cường các 

biện pháp chuyển đổi nghề đi kèm với 

quá trình thu hồi đất canh tác để thực 

hiện xây dựng các khu kinh tế  

Khuyến khích phát triển khu công 

nghiệp, khu chế xuất và đô thị hóa vì đây là 

một giải pháp có tính chiến lược về chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế xã 

hội đất nước theo hướng hiện đại. 

Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng và 

phát triển các khu công nghiệp, khu chế 

xuất, và đô thị hóa là tình trạng thu hẹp 

diện tích đất canh tác nông nghiệp, kèm 

theo đó là tình trạng thất nghiệp ở nông 

thôn gia tăng, áp lực về giải quyết việc 

làm ở nông thôn ngày càng lớn hơn. 

Biện pháp này cần có sự đi trước một 

bước trước khi các khu kinh tế đi vào 

hoạt động. Việc đào tạo nghề cho người 

dân phải đảm bảo đúng và đáp ứng được 

nhu cầu sản xuất kinh doanh tại các khu 

kinh tế đóng trên địa bàn. Hình thức 

chuyển đổi nghề ở đây có thể là sự phối 

hợp đào tạo nghề giữa doanh nghiệp với 

cơ sở đào tạo nghề tại địa phương hoặc 

giữa người địa phương với doanh nghiệp 

thông qua hình thức đào tạo ngắn hạn, 

trực tiếp tại doanh nghiệp (cơ sở sản 

xuất kinh doanh) hoặc hình thức doanh 

nghiệp gửi/thuê đối tác đào tạo theo đúng 

nhu cầu sử dụng lao động trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh của mình. 

Ở đây cũng có thể chuyển đổi hình thức 

đền bù từ vật chất (tiền, đất) sang thành cổ 

phần vốn góp đối với các doanh nghiệp. 

Từ đó tạo điều kiện giải quyết việc làm tại 

chỗ cho người dân, tạo động lực và gắn bó 

quyền lợi của người dân với doanh nghiệp, 

giảm thiếu các vấn đề tệ nạn xã hội. 

Thứ sáu,  tăng cường  cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật và dịch vụ giới thiệu việc làm 

Giải pháp này cần được đặc biệt ưu tiên 

ngay từ bây giờ để trong dài hạn đảm bảo 

các điều kiện để thị trường lao động phát 

triển, những thông tin thị trường được 

công khai, giúp cho người lao động có thể 

nhận biết được đâu là cơ hội và khả năng 

có thể đáp ứng công việc của mình. Ở đây 

cần tập trung hoàn thiện: 

- Hoàn thiện các định chế để thị trường 
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lao động phát triển; 

- Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 

nông thôn (điện, đường, trường, trạm,…); 

- Phát triển hệ thông thông tin, mạng lưới 

thông tin về thị trường lao động; 

- Củng cố và phát triển các trung tâm tư 

vấn, dịch vụ việc làm có sự kết nối từ nơi 

cầu đến nơi cung. 

- Nâng cao năng lực và các loại hình 

dịch vụ đối với lao động xuất khẩu có 

nguồn gốc từ nông thôn. Ở đây có chú ý 

đến vấn đề hỗ trợ và đảm bảo về tài chính 

và các thủ tục xuất khẩu lao động. Đảm 

bảo cho người lao động được làm việc 

đúng ngành nghề được đào tạo và tạo điều 

kiện cải thiện cuộc sống cho lao động xuất 

khẩu. Có như vậy, thị trường lao động 

nông thôn mới phát triển, dần dần tạo sự 

chuyển dịch sự tập trung của thị trường từ 

khu vực thành thị sang khu vực nông thôn. 

Thứ bảy, tạo điều kiện và có chính 

sách hợp lý đối với lao động di cư 

Nhà nước cần có chính sách quản lý di 

dân hợp lý, tạo điều kiện cho người dân 

di cư làm ăn sinh sống tốt hơn, góp phần 

thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân 

trước pháp luật; Trước hết cần đơn giản 

hoá một cách triệt để các thủ tục hành 

chính liên quan đến việc đăng ký hộ 

khẩu, đăng ký kinh doanh, thuê mướn sử 

dụng lao động..., tạo điều kiện thuận lợi 

cho người lao động nhập cư ổn định cuộc 

sống và được  tiếp cận với các dịch vụ xã 

hội cơ bản, đặc biệt là đối với người  lao 

động nghèo. 

Thực hiện các chương trình dạy nghề 

hoặc nâng cao tay nghề cho người lao 

động di cư và con em của họ; các chương 

trình miễn, giảm học phí cho những gia 

đình lao động khó khăn, thu nhập thấp. 

Nhà nước và các doanh nghiệp cần phối 

hợp tốt hơn trong việc phát triển các 

chương trình nhà ở đối với người lao động 

có thu nhập thấp, lao động nhập cư đặc biệt 

là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. 

 

Tài liệu tham khảo: 
- Lê Xuân Bá, PGS, Nghiên cứu dự báo 

chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, 

nông thôn và các giải pháp giải quyết việc làm 

trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá và đô thị hoá ở nước ta, Đề tài cấp 

nhà nước  KX. 02.01/06-10, năm 2009 

- Bộ KH-ĐT, Báo cáo số 8, Thị trường lao 

động, Việc làm, và Đô thị hóa ở Việt Nam đến 

năm 2020: Học tập từ kinh nghiệm quốc tế, 

năm 2009 

- Bộ  LĐTBXH/Viện KHLĐXH, Đề án Phát 

triển thị trường lao động Việt Nam đến 2020, 

Bản dự thảo lần 2, năm 2009 

- Viện KHLĐXH/Bộ LĐTBXH, Báo cáo 

chuyên đề Nhánh 3, CTCB 2009-02 về chuyển 

dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn, 

Hà Nội, năm 2009. 
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THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG NÔNG THÔN-  

MỘT KHÓ KHĂN TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG 

                                                                                             Ths. Chử Thị Lân 

 

- 8 năm 2008) 

đưa ra mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ lao 

động nông nghiệp còn khoảng 30% lao 

động xã hội, tỉ lệ lao động nông thôn qua 

đào tạo đạt trên 50%
12

. Hai mục tiêu này 

có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Muốn 

đạt được mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao 

động nông thôn nhanh và hiệu quả thì 

không thể không nâng cao chất lượng 

nguồn lao động nông thôn. 

Chất lượng nguồn lao động có vai trò rất 

quan trong trong chuyển dịch cơ cấu lao 

động nông thôn. Ngoài số lượng lao động 

(phần cứng) thì kiến thức, kỹ năng lao 

động (phần mềm) phải được nâng cao theo 

những đỏi hỏi cao hơn và mới hơn của 

hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ 

theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại 

hóa. Lao động nông thôn thường là lao 

động thủ công, giản đơn không đòi hỏi tay 

nghề cao. Nếu muốn chuyển dịch sang 

việc làm khu vực phi nông nghiệp cần 

nâng cao chất lượng lao động. Nếu có trình 

độ, lao động nông thôn có khả năng tham 

gia nhiều ngành nghề, đáp ứng việc làm 

phi nông nghiệp, việc làm ở khu vực thành 

phố, khu công nghiệp. 

 

                                         
12 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khóa 

X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
 

1. Thực trạng chất lượng nguồn lao 

động nông thôn nước ta hiện nay 

Trình độ học vấn lao động nông thôn 

ngày càng được nâng cao nhưng còn nhiều 

hạn chế, năm 1996, khoảng 29,2% lao 

động nông thôn chưa tốt nghiệp tiểu học, 

58,1% lao động chưa tốt nghiệp THCS, số 

lao động tốt nghiệp THPT chỉ chiếm 9,2%; 

đến năm 2008, các tỷ lệ này lần lượt là 

19,16%, 30,84% và 15,73%. Giữa nông 

thôn và thành thị còn tồn tại một khoảng 

cách tương đối về trình độ học vấn của lao 

động (năm 2008, tỷ lệ lao động chưa biết 

chữ và chưa tốt nghiệp tiểu học ở nông 

thôn gấp 2,61 lần ở thành thị trong khi tỷ 

lệ lao động tốt nghiệp THPT ở thành thị 

gấp 2,87 lần ở nông thôn), điều này cho 

thấy việc chuyển đổi nghề cho lao động 

nông thôn cũng như tìm việc làm sẽ gặp rất 

nhiều khó khăn. Những lao động có trình 

độ dưới THCS khó có cơ hội được tham 

gia vào các chương trình đào tạo nghề 

cũng như đào tạo chuyên nghiệp do trình 

độ học vấn không đáp ứng được yêu cầu 

đầu vào.  



Nghiªn cøu, trao ®æi                    Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 22/Quý I - 2010 

 

 42 

Biểu đồ 1. Cơ cấu lực lượng lao động chia theo trình độ học vấn và thành thị nông thôn năm 2008 

Đơn vị: % 

 

Nguồn: Số liệu điều tra Việc làm và thất nghiệp 2008 

 

Về trình độ chuyên môn kỹ thuật, tỷ lệ 

lao động qua đào tạo ở nông thôn cũng rất 

thấp so với cả nước và khu vực thành thị, 

năm 2008 lao động qua đào tạo khu vực 

này chiếm 16,08% lực lượng lao động, so 

với khu vực thành thị là 49,52%. Đặc biệt 

lao động trình độ đai học trở lên ở khu vực 

nông thôn chỉ chiếm 1,54%, trong khi đó 

tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 13,76%, 

gấp gần 9 lần khu vực nông thôn. Với chất 

lượng lao động nông thôn như vậy là rào 

cản để chuyển dịch cơ cấu lao động.  

 

Bảng 1. Lực lượng lao động chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật và khu vực thành thi – 

nông thôn 

Đơn vị: % 

  Cả nước Thành 

thị 

Nông thôn Chênh lệch 

thành thị/nông 

thôn (lần) 

1. Chưa qua đào tạo 75.04 50.48 83.92 0.60 

2. Công nhân kỹ thuật không có bằng 7.29 11.49 5.77 1.99 

3. Có chứng chỉ nghề ngắn 4.33 8.48 2.83 3.00 

4. Có bằng nghề dài hạn 1.61 3.30 1.00 3.30 

5. Trung học chuyên nghiệp 5.00 8.99 3.56 2.53 

6. Cao đẳng 1.94 3.50 1.38 2.54 

7. Đại học trở lên 4.79 13.76 1.54 8.94 

Tổng 100.00 100.00 100.00   

Nguồn: Số liệu điều tra Việc làm và thất nghiệp 2008 
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Với chất lượng của lao động nông thôn 

Việt Nam như trên sẽ rất khó khăn trong 

việc tìm kiếm việc làm ổn định, phù hợp 

với khả năng, đặc biệt nâng cao năng suất 

lao động. Năm 2008 có tới 71,15% lao 

động nông thôn đang làm công việc lao 

động giản đơn đồng nghĩa với việc làm 

năng suất và thu nhập thấp. Chỉ có 1,5% 

lao động nông thôn làm nghề chuyên môn 

kỹ thuật bậc cao và 2,64% làm nghề 

chuyên môn kỹ thuật bậc trung. 

 

Bảng 2. Lao động nông thôn theo nghề đang làm việc 

Đơn vị: % 

Nghề nghiệp Cơ cấu (%) 

1. Các nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị 0.59 

2. Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 1.50 

3. Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 2.64 

4. Nhân viên (chuyên môn sơ cấp, kỹ thuật làm việc tại văn phòng, bàn giấy) 0.51 

5. Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và bán hàng có kỹ 

thuật 

4.11 

6. Lao động có kỹ thuật trong nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 5.30 

7. Thợ thủ công có kỹ thuật và các thợ kỹ thuật khác có liên quan 11.59 

8. Thợ có kỹ thuật lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị 2.42 

9. Lao động giản đơn 71.15 

10. Các nghề khác không phân loại 0.20 

Tổng 100.00 

Nguồn: Số liệu điều tra Việc làm và thất nghiệp 2008 

 

1. Sự cần thiết phải nâng cao chất 

lượng lao động nhằm tăng năng suất và 

chuyển dịch cơ cấu lao động 

Thứ nhất, Việt Nam có cơ cấu lao động 

lạc hậu và năng suất lao động thấp. Cơ cấu 

lao động trong ngành nông nghiệp ở Việt 

Nam vẫn còn khá cao, đứng thứ 3 so với 

các nước trong khu vực, sau Camphuchia 

và Lào (Biểu đồ2).  
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Biểu đồ 2: Việc làm theo ngành khu vực Asean, 2000–2006 (%) 

 
Ghi chú: *ASEAN: số liệu chung cho khu vực ASEAN trừ Myanmar. Năm quan sát bắt đầu từ năm 

2000 đến năm 2006, trừ trường hợp Campuchia (2000, 2005); và CHDCND Lào (1995, 2003). 

Nguồn: ILO, Báo cáo xu hướng Lao động và Xã hội 2008. 

 

Trong khi đó, ở tất cả các nước, ngành 

nông nghiệp đều có năng suất lao động 

thấp nhất trong khi ngành công nghiệp lại 

có năng suất cao. Thái Lan có tỷ lệ năng 

suất trung bình của ngành công nghiệp so 

với nông nghiệp cao nhất đạt mức gần 

12/1, có nghĩa là một công nhân ngành 

công nghiệp chỉ mất 1 tháng để sản xuất 

ra giá trị sản phẩm tương đương với nhân 

công trong ngành nông nghiệp sản xuất ra 

trong vòng 1 năm. Tỷ lệ này ở Indonesia 

là 7,7/1, ở Việt Nam là 6,4/1, ở CHDCND 

Lào là khoảng 5/1, và ở Campuchia là 

4/1. Tỷ lệ này ở Malysia và Singapore 

khá thấp (khoảng 3/1). Tỷ lệ cao thể hiện 

nguy cơ bất bình đẳng trong thu nhập và 

chất lượng việc làm giữa nhân công các 

ngành khác nhau, và cũng cho thấy cơ hội 

thu nhập lớn hơn khi chuyển việc làm ra 

khỏi ngành nông nghiệp. Từ đo khẳng 

định tính tất yếu phải chuyển dịch lao 

động ra khỏi ngành nông nghiệp. 
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Bảng 3. Năng suất lao động theo ngành (cố định 2000 USD) và tốc độ tăng trưởng 

hàng năm, đóng góp từ chuyển dịch việc làm, 2000–2006 

 Năng suất lao động, 

năm gần nhất 

Tăng năng  suất hàng năm Đóng góp từ 

chuyển dịch 

việc làm 

 NN CN DV NN CN DV Tổng Tổng % 

ASEAN* 806 7 429 4 209 3.2 1.3 2.1 3.1 0.6 18.3 

Campuchia 361 1 445 1 149 3.6 -1.2 -4.7 3.2 1.5 46.9 

Indonesia 773 5 408 2 456 3.4 1.9 4.4 3.8 0.3 7.6 

CHDCND Lào 477 2 318 2 329 2.9 6.6 4.9 4.2 1.0 23.8 

Malaysia 6 442 18 838 8 816 5.6 3.6 1.8 2.9 -0.2 -5.4 

Philippines 1 226 6 015 3 493 1.1 1.5 2.3 1.8 0.1 3.7 

Singapore 16 202 50 309 43 744 -2.2 3.6 1.7 2.3 -0.0 -2.0 

Thái Lan 838 9 873 5 788 3.4 3.1 0.4 3.4 1.0 30.6 

Việt Nam 392 2 523 1 523 4.2 0.8 1.3 5.0 1.8 36.7 

Ghi chú: *ASEAN: số liệu chung cho khu vực ASEAN trừ Myanmar. Năm quan sát bắt đầu từ năm 

2000 đến năm 2006, trừ trường hợp Campuchia (2000, 2005); và CHDCND Lào (1995, 2003); 

Singapore – riêng ngành nông nghiệp (1997, 2004). 

Nguồn: ILO, Báo cáo xu hướng Lao động và Xã hội 2008. 
 

Thứ hai, muốn chuyển dịch lao động ra 

khỏi ngành nông nghiệp thì nâng cao trình 

độ giáo dục và kỹ năng là những yếu tố 

quan trọng. Một lực lượng lao động được 

đào tạo tốt sẽ dễ dàng nhanh chóng thích 

nghi với sự chuyển đổi thị trường lao động, 

thay đổi công nghệ và cách thức kinh 

doanh mới trong bối cảnh chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Và một lực 

lượng lao động chất lượng cao với kiến 

thức, kỹ năng và thái độ làm việc đáp ứng 

được yêu cầu của nền kinh tế sẽ giúp tăng 

khả năng cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế. 

Thứ 3, nâng cao trình độ kỹ năng sẽ 

làm giảm bất bình đẳng về tiền lương của 

người lao động. Thời kỳ 1996-2003 tăng 

trưởng tiền lương của  lao động có trình 

độ cao đẳng trở lên gấp 5 lần so với tăng 

trưởng tiền lương của lao động có trình độ 

tiểu học và không bằng cấp. 
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Biểu đồ 2. Tăng trưởng tiền lương của lao động giai đoạn 1993-2006 theo trình độ 

Đơn vị: % 

 

 Nguồn: Tính toán từ số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình 

 

Vì vậy, cung lao động có trình độ giáo 

dục và trình độ kỹ năng phải bắt kịp hoặc 

thậm chí đi trước nhu cầu về lao động, 

tránh được sự trì trệ trong tăng trưởng và 

bất bình đẳng ngày càng tăng về lương. 

Tóm lại, để đẩy nhanh tốc độ công 

nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp – 

nông thôn nói chung và chuyển dịch cơ 

cấu lao động nông thôn nói riêng thì việc 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phải  

 

 

 

 

 

 

 

coi là giải pháp trọng tâm và là khâu 

“đột phá” trong thời kỳ tới. Nâng tỷ lệ lao 

động được đào tạo nghề lên 25% năm 

2015 và 50% vào năm 2020
13

 đồng nghĩa 

với việc trung bình mỗi năm số lao động 

được đào tạo nghề khu vực nông thôn tăng 

thêm hơn 2% lực lượng lao đông nông 

thôn. Để đạt được mục tiêu đó cần có 

những giải pháp kịp thời và lộ trình thực 

hiện cụ thể trong thời gian tới.  

 

                                         
13

 Ban chấp hành Trung ương, Đề án vấn đề nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn 
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MỐI QUAN HỆ GIỮA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 

 VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG 
          

Phạm Ngọc Toàn 

 

1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 

Cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam trong 

những năm qua đã có nhiều chuyển biến 

tích cực. Xu hướng của tỷ trọng giá trị gia 

tăng của mỗi khu vực theo giá so sánh năm 

1994 trong tổng sản phẩm trong nước đã 

chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng 

của khu vực công nghiệp và dịch vụ, giảm 

tỷ trọng của khu vực nông nghiệp, trong khi 

vẫn duy trì được tốc độ tăng của tất cả các 

khu vực và các ngành kinh tế. Đây là sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và 

phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh tiến trình 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá được đặt ra  

 

Bảng 1: Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo ba khu vực kinh tế (%) 

Năm Nông Lâm và Thủy sản Công nghiệp-Xây Dựng Dịch vụ 

1995 26.24 29.94 43.82 

1999 23.76 34.36 41.88 

2000 23.28 35.41 41.30 

2004 20.39 39.35 40.25 

2005 19.56 40.17 40.27 

2006 18.74 40.97 40.29 

2007 17.93 41.63 40.44 

2008 17.57 41.60 40.82 

2009 16.99 41.68 41.33 

Nguồn:Tính toán theo số liệu của Tổng cục Thống kê 

 

Hình 1: Thay đổi cơ cấu theo ngành 

Cơ cấu ngành kinh tế hàng năm

Nông Lâm và 

Thủy sản

Công nghiệp-

Xây Dựng

Dịch vụ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 1999 2000 2004 2009

 
Nguồn:Tính toán theo số liệu của Tổng cục Thống kê 
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Giai đoạn 1995-2009, khu vực công 

nghiệp - xây dựng có xu hướng tăng tỷ 

trọng mạnh mẽ. Tỷ trọng GDP ở khu vực 

này trong giá trị tổng sản phẩm trong nước 

tăng rõ rệt và liên tục từ khoảng 30% năm 

1995 lên đến gần 42% năm 2009. Khu vực 

nông, lâm thuỷ sản có sự giảm sút tỷ trọng 

đáng kể trong tổng sản phẩm trong nước. 

Đến năm 1995 tỷ trọng GDP của khu vực 

này trong nền kinh tế là 26.24% và giảm  

9.25 điểm % vào năm 2009 (khoảng 17%). 

Cùng với xu hướng giảm tỷ trọng của khu 

vực nông lâm thuỷ sản là sự giảm sút nhẹ 

của khu vực dịch vụ từ năm 1995 đến 2004 

tuy nhiên tỷ trọng của khu vực này cũng 

bắt đầu có xu hướng tăng dần từ năm 2005 

trở lại đây. Như vậy đến năm 2009, tỷ 

trọng của khu vực công nghiệp xây dựng 

và dịch vụ gần tương đương nhau khoảng 

42% và cao gấp khoảng 2.5 lần so với khu 

vực nông, lâm thuỷ sản. 

 

 

 

 

2. Chuyển dịch cơ cấu lao động 

Việt Nam xuất phát từ một nước nông 

nghiệp, phần lớn dân cư sống ở nông thôn 

và đại đa số lao động là trong lĩnh vực 

nông lâm thuỷ sản. Do năng suất trong khu 

vực công nghiệp và dịch vụ và độ co giãn 

của cầu lao động theo giá trị gia tăng của 

hai khu vực này cao hơn so với khu vực 

nông nghiệp nên có sự chuyển dịch lao 

động từ khu vực nông nghiệp sang công 

nghiệp và dịch vụ. Tỷ trọng của lao động 

trong nông lâm thuỷ sản đã giảm từ gần 

70% năm 1996 xuống còn khoảng 47% 

vào năm 2008 (giảm 23 điểm %). Tỷ trọng 

lao động của ngành công nghiệp và dịch vụ 

tăng lên với mức chuyển dịch rõ nét hơn 

đối với ngành dịch vụ. Đến năm 2008, tỷ lệ 

lao động trong ngành dịch vụ là gần 38% 

so với 19% năm 1996 và 22.3% năm 2000. 

Tỷ lệ lao động của ngành công nghiệp và 

xây dựng trong tổng số lao động là 21.48% 

năm 2008 so với 10.65% năm 1996. Dịch 

chuyển cơ cấu lao động giai đoạn 1996-

2000 là không đáng kể, xu hướng dịch 

chuyển này chỉ thấy rõ hơn sau năm 2001. 

 

Hình 2: Cơ cấu lao động trong nền kinh tế 

Cơ cấu lao động theo ngành (%)
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Nguồn: Tính toán theo số liệu của Bộ lao động- Thương binh và xã hội  
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Trong cả thời kỳ 1996-2008, tốc độ tăng 

lao động trung bình của nền kinh tế là 

2,42% mỗi năm, trong đó công nghiệp và 

xây dựng là ngành dẫn đầu mức tăng 

trưởng này với mức tăng bình quân hàng 

năm tương ứng là 8,4%. Dịch vụ có mức 

tăng bình quân năm toàn thời kỳ là 5,5%, 

lao động trong ngành nông nghiệp giảm 

chậm, bình quân 0.36%/năm, mức tăng 

trưởng không ổn định của các ngành công 

nghiệp xây dựng và dịch vụ trong cả giai 

đoạn cũng ảnh hưởng nhiều đến tốc độ 

tăng trưởng chung về lao động của nền 

kinh tế.  

 

Hình 3: Tỷ lệ lao động trong ba khu vực kinh tế, 1996-2008 
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    Nguồn: Tinh toán theo số liệu của Bộ lao động- Thương binh và xã hội 

 

Mô hình đánh giá mối quan hệ của 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng và 

chuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam. 

Phần này nghiên cứu sử dụng số liệu thu 

thập cấp tỉnh hàng năm để lượng hóa mối 

quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến 

tăng trưởng, sau đó xem xét tác động của 

tăng trưởng tới chuyển dịch cơ cấu lao động. 

Số liệu sử dụng chính: Số liệu thống kê 

cấp tỉnh chủ yếu thu thập từ Bộ Lao động, 

Tổng cục Thống kê: Nghiên cứu thu thập 

số liệu thống kê cấp tỉnh từ năm 2000-

2009 về các chỉ tiêu: 

Tổng số lao động có việc làm trong tỉnh. 

Tổng số lao động có việc làm trong ngành 

nông nghiệp, Công nghiệp và dịch vụ 

GDP giá so sánh theo 3 ngành  

Vốn đầu tư  

1. Phương pháp  

 1.1 Tác động đến chuyển dịch cơ cấu 

ngành kinh tế  đến tăng trưởng kinh tế 

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và 

tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ hết sức 

mật thiết với nhau vì đó là sự phân bổ các 

nguồn lực hạn hẹp của đất nước vào những 

thời điểm nhất định vào những hoạt động 

sản xuất riêng. Chuyển dịch cơ cấu ngành 

kinh tế thể hiện tính hiệu quả của việc phân 

bổ các nguồn lực trong xã hội, nó cho phép 

mỗi quốc gia ở mỗi thời kỳ sử dụng các 

nguồn lực có lợi thế của mình để hình 

thành nên một cơ cấu sản xuất và tiêu dùng 

hợp lý, khi đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
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Với số liệu thu thập được cấp tỉnh, 

nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích 

định lượng để đánh giá tác động của 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tới tăng 

trưởng kinh tế. 

Mô hình được chỉ định ở dạng panel như 

sau: 

 LnGDPit = 0 + 1LnKit + 2LnLit 

+ 3CC_CNit + 4CC_DVit +ci + vit (1) 

Trong đó: K là đầu tư, L là lao động, 

LnGDP là Logarith(GDP), LnK là 

Logarith(K), LnL là Logarith(L) 

CC_CN: là tỷ trọng GDP trong ngành 

Công nghiệp trong tổng GDP 

CC_DV: là tỷ trọng GDP trong ngành 

Dịch vụ 

ci: Là tham số thể hiện sự không đồng 

nhất giữa các tỉnh 

vit: Là thành phần sai số ngẫu nhiên. 

Các chỉ số i và t lần lượt là các chỉ số 

của tỉnh và thời gian. 

Các tham số  là các tham số cần ước 

lượng, nó thể hiện chiều và độ lớn tác động 

của các biến độc lập đến biến phụ thuộc.    

 1.2 Tác động của tăng trưởng kinh tế 

đến chuyển dịch cơ cấu lao động trong 

nông nghiệp. 

- Mô hình: 

Với số liệu thu thập cấp tỉnh từ Tổng cục 

thống kê hàng năm từ 2000-2007. Nghiên 

cứu sử dụng mô hình ước lượng dạng 

Panel như sau: 

Share_Agrij  = a1 + a2LnGDPij + 

a3LnGDP
2

ij + ci + vij (2) 

Trong đó: 

+ Share_Agr: Tỷ trọng lao động nông 

nghiệp trong tổng số lao động của tỉnh. 

+ LnGDP: Logarit(GDP) 

+ LnGDP
2
: (Logarit(GDP))

2
 

+ ci: Là tham số thể hiện sự không đồng 

nhất giữa các tỉnh 

+ vij: Là thành phần sai số ngẫu nhiên. 

+ ai (i=1,2,3) là các tham số ước lượng 

Và i, j lần lượt là chỉ số các tỉnh và thời 

gian. 

Mô hình (1) và (2) đều sử dụng dạng mô 

hình sử dụng số liệu panel data để ước 

lượng vì vậy: 

Nếu ci không tương quan đến các biến 

độc lập trong mô hình thì ci + vij có thể 

được xem như sai số ngẫu nhiên tổng hợp 

của mô hình (ui), khi đó mô hình được ước 

lượng có dạng tác động ngẫu nhiên. 

(Random Effect Model). Nếu ci tương 

quan với các biến độc lập trong mô hình, 

khi đó không thể gộp thành phần ci vào 

yếu tố ngẫu nhiên được, do đó mô hình 

ước lượng có dạng mô hình tác động có 

hiệu ứng cố định (Fixed Effect Model). 

Việc sử dụng kiểm định Hausman sẽ 

giúp chúng ta xác định được là mô hình 

nào sẽ được dùng để ước lượng.  

2. Kết quả kiểm định và ước lượng mô hình 

2.1 Kiểm định Hausman 

Kiểm định Hausman được dựa trên sự 

khác biệt giữa các giá trị ước lượng được 

từ hai loại mô hình này. Nếu có sự khác 

biệt là lớn thì đây là dấu hiệu để nhận biết 

có tương quan giữa ci và các biến độc lập 

trong mô hình. Khi đó lựa chọn mô hình 

hiệu ứng cố định (Fixed effect model). Nếu 

sự khác biệt này là không đáng kể thì có 

thể kết luận không có sự tương quan giữa 

ci và các biến độc lập trong mô hình, khi 

đó mô hình tác động ngẫu nhiên (Random 

Effect Model) sẽ được lựa chọn. 
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-Kiểm định cho mô hình (1) tác động chuyển dịch cơ cấu kinh tế tới tăng trưởng 

  (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) 

  fixed . Difference S.E. 

cc_gdp_cn 0.045 0.034 0.012 0.002 

cc_gdp_dv 0.047 0.020 0.027 0.004 

ln_L 0.305 0.800 -0.495 0.126 

ln_k 0.015 0.079 -0.064 0.010 

            b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                   chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) =   47.11 

                 Prob>chi2 =      0.0000 

-Kiểm định cho mô hình (2) tác động của tăng trưởng đến tỷ trọng lao động trong nông nghiệp 

  (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) 

  fixed . Difference S.E. 

lnGDP 0.0767 0.1050 -0.0283 0.0144 

lnGDP_sq -0.0085 -0.0104 0.0020 0.0009 

            b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

     Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                   chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) =   15.09 

                 Prob>chi2 =      0.0005 

: 

H0  

H1  

 

. 

 Như vậy mô hình lựa chọn là dạng hiệu 

ứng cố định (fixed effect) 

2.2 Kết quả ước lượng mô hình 

Sử dụng GLS với ảnh hưởng cố định 

(fixed effect) để ước lượng mô hình 

a. Kết quả ước lượng mô hình tác 

động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến 

tăng trưởng kinh tế: 

Ước lượng mô hình (1) với số liệu panel 

data ta có kết quả sau: 
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Bảng 1: Kết quả ước lượng mô hình 1 

ln_GDP Coef. 

Std. 

Err. t P>t 

Khoảng ước lượng ở 

mức ý nghĩa α=5% 

cc_gdp_cn 0.045 0.002 18.730 0.000 0.041 0.050 

cc_gdp_dv 0.047 0.005 8.840 0.000 0.036 0.058 

ln_L 0.305 0.123 2.480 0.016 0.059 0.551 

ln_K 0.015 0.019 0.750 0.456 -0.024 0.053 

_cons 1.379 1.620 0.850 0.398 -1.862 4.621 
Nguồn: Tự tính toán từ số liệu cấp tỉnh, GSO 

Có thể thấy hệ số của các biến số tỷ 

trọng GDP ngành Công nghiệp trong tổng 

GDP (cc_gdp_cn) và tỷ trọng GDP ngành 

Dịch vụ trong tổng GDP (cc_gdp_dv) 

dương có ý nghĩa thống kê. Điều này cũng 

có nghĩa là tác động của tỷ trọng ngành 

công nghiệp và ngành dịch vụ đến tăng 

trưởng là lớn hơn so với tác động của tỷ 

trọng ngành nông nghiệp. Đây cũng là xu 

hướng chuyển dịch hợp lý của nền kinh tế 

Việt Nam, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng công nghiệp hóa. 

Khi các yếu tố khác cố định, thì hệ số 

của cc_gdp_cn là 0.045 cho biết sự khác 

biệt giữa ảnh hưởng của một sự gia tăng tỷ 

trọng ngành công nghiệp và tỷ trọng ngành 

nông nghiệp đến tăng trưởng là 0.045%. 

Hệ số của cc_gdp_dv là 0.047 phản ánh 

sự khác biệt giữa ảnh hưởng của một sự 

gia tăng tỷ trọng ngành dịch vụ đến tăng 

trưởng cao hơn so với tác động một sự gia 

tăng tỷ trọng ngành nông nghiệp đến tăng 

trưởng là 0.047%. 

Hệ số tương ứng với cc_gdp_dv lớn hơn 

hệ số tương ứng với cc_gdp_cn không 

đáng kể, điều này cho biết tác động của 

một sự gia tăng trong tỷ trọng ngành công 

nghiệp và một sự gia tăng trong tỷ trọng 

ngành dịch vụ đến tăng trưởng là tương 

đương nhau. 

Như vậy, từ kết quả ước lượng mô hình 

trên có thể thấy vai trò của chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế tới tăng trưởng là hết sức to 

lớn, các ngành đều có vai trò thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, tuy nhiên mỗi ngành có 

mức độ đóng góp vào tăng trưởng với tốc 

độ khác nhau, rõ ràng kết quả ước lượng 

cũng đã chỉ ra rằng tác động của ngành 

công nghiệp và dịch vụ đến tăng trưởng cao 

hơn so với tác động của ngành nông nghiệp. 

b. Kết quả ước lượng mô hình tác 

động của tăng trưởng kinh tế đến 

chuyển dịch cơ cấu lao động 

Ước lượng mô hình (2) ta có kết quả sau: 

 

Bảng 2. Kết quả ước lượng số liệu của các tỉnh thành trong cả nước cho mô hình 2 

share_agr Coef. Std. Err. t P>t 

Khoảng ước lượng ở 

mức α=5% 

              

LnGDP 0.077 0.053 1.450 0.047 -0.027 0.180 

(LnGDP)
2 

-0.008 0.003 -2.650 0.008 -0.015 -0.002 

_cons 0.591 0.216 2.730 0.006 0.166 1.015 

Nguồn: Tự tính toán từ số liệu cấp tỉnh, GSO 
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Các hệ số của mô hình đều có ý nghĩa 

thống kê ở mức ý nghĩa 5%, mô hình có 

thể viết lại như sau: 

Share_agr= 0.591+0.077Ln(GDP) – 

0.008Ln(GDP)
2
 

Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến 

tỷ trọng lao động trong nông nghiệp là 

K=0.077-0.016Ln(GDP) 

Ta có K > 0 khi GDP < 4.812 và K < 0 

khi GDP > 4.812 

Như vậy nếu tăng trưởng kinh tế bình 

quân trên 4.812% thì tỷ trọng lao động 

trong nông nghiệp có xu hướng giảm, lao 

động chuyển dịch dần từ nông nghiệp sang 

công nghiệp và dịch vụ.  Đây là những các 

ngành đóng góp nhiều vào tăng trưởng. 

Điều này được lý giải như sau: Khi nền 

kinh tế phát triển thì sẽ thúc đẩy quá trình 

đầu tư vào máy móc thiết bị, cũng như ứng 

dụng khoa học công nghệ vào các ngành 

công nghiệp và dịch vụ, thúc đẩy, làm tăng  

năng suất lao động trong các ngành này và 

lao động dịch chuyển từ nơi có năng suất 

thấp đến nơi có năng suất cao. Một lý do 

khác là trình độ sản xuất nông nghiệp nước 

ta còn thấp nên việc thay thế lao động trong 

nông nghiệp dễ dàng hơn so với các ngành 

khác. Những yếu tố này thúc đẩy quá trình 

chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng 

giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp. 

Ngược lại khi tăng trưởng kinh tế thấp, 

cụ thể là dưới 4.812% thì lao động trong 

các ngành công nghiệp, dịch vụ có xu 

hướng giảm do suy giảm kinh tế, những 

lao động này bị mất việc làm và quay trở 

lại khu vực nông nghiệp vốn được coi là 

lưới an sinh việc làm, do đó tỷ trọng lao 

động trong nông nghiệp sẽ tăng lên.  

Như vậy, tăng trưởng kinh tế đã thúc 

đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo 

hướng giảm tỷ trọng lao động trong nông 

nghiệp và tăng tỷ trọng lao động trong 

công nghiệp và dịch vụ.  

c. Kết luận 

Tăng trưởng kinh tế bền vững đòi hỏi xã 

hội có một cơ cấu kinh tế hợp lý, đó là tăng 

tỷ trọng GDP trong các ngành công nghiệp 

và dịch vụ, giảm tỷ trọng GDP trong nông 

nghiệp, việc thay đổi cơ cấu kinh tế sẽ tác 

động đến cơ cấu lao động. Kết quả ước 

lượng (bảng 1) cho thấy việc đẩy mạnh cơ 

cấu kinh tế vào các ngành dịch vụ và công 

nghiệp sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

nhanh hơn so với các ngành khác. 

Từ phân tích trên cũng cho thấy, tăng 

trưởng kinh tế toàn xã hội có vai trò rất lớn 

đối với chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng 

trưởng cao sẽ thúc đẩy quá trình dịch 

chuyển lao động từ nông nghiệp sang công 

nghiệp và dịch vụ, đặc biệt theo kết quả 

phân tích trên, khi nền kinh tế tăng trưởng 

nhanh và ổn định, tổng việc làm trong xã 

hội gia tăng nhưng tỷ trọng lao động trong 

nông nghiệp có xu hướng giảm và lao động 

dịch chuyển từ nới có thu nhập thấp (nông, 

lâm thủy sản) sang nơi có thu nhập cao 

hơn (dịch vụ, công nghiệp và xây dựng), 

đây cũng chính là động lực thúc đẩy dịch 

chuyển lao động theo hướng tăng tỷ trọng 

lao động trong các ngành công nghiệp và 

dịch vụ. 
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XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – NHÌN TỪ MỘT SỐ KHÍA CẠNH  

PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN 

        Th.s Nguyễn Huyền Lê 

. Cùng với 

những thay đổi về chính trị, -

, hoạt động xuất 

khẩu 

đất nước và được coi là chiến lược quan 

trọng. Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 

22/9/1998 Bộ Chính trị đã chỉ đạo: “Cùng 

với giải quyết việc làm trong nước là chính 

thì xuất khẩu lao động và chuyên gia là 

một chiến lược quan trọng, lâu dài, góp 

phần xây dựng đội ngũ lao động cho công 

cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá; là một bộ phận 

của hợp tác quốc tế, góp phần củng cố 

quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài với các 

nước. Xuất khẩu lao động và chuyên gia 

phải được mở rộng và đa dạng hoá hình 

thức, thị trường xuất khẩu lao động, phù 

hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý 

của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu của nước 

ngoài về số lượng, trình độ và ngành 

nghề”. Đây cũng là nhiệm vụ mà Hội nghị 

Trung ương lần thứ 7 Khóa X tiếp tục cho 

rằng cần thực hiện để phát triển nguồn 

nhân lực, đặc biệt là đối với lao động thanh 

niên, lao động nông thôn góp phần chuyển 

dịch cơ cấu lao động một cách tích cực. 

Để thể chế hóa và thực hiện các các chủ 

trương này, trong những năm qua, Quốc hội, 

Chính phủ liên tục hoàn thiện hệ thống pháp 

luật về xuất khẩu lao động. Trước năm 2006, 

những quy định về hoạt động xuất khẩu lao 

động được quy định ở 8 điều trong bộ luật 

Lao động và 2 Nghị định của Chính phủ 

nhưng đến 01 tháng 7 năm 2007 luật Người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng được ban hành và có hiệu lực 

thực hiện. Luật này ra đời đã cơ bản tạo hành 

lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ để điều chỉnh 

hoạt động xuất khẩu lao động, phù hợp với 

tình hình thực tế trong nước và quốc tế, tạo 

thuận lợi cho hoạt động của các doanh 

nghiệp và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp 

pháp của người lao động, đồng thời cũng 

tăng cường công tác quản lý xuất khẩu lao 

động và góp phần phát triển xuất khẩu lao 

động một cách bền vững.  

Bên cạnh hệ thống pháp luật nói trên, 

Chính phủ và các Bộ ngành cũng ban hành 

nhiều chính sách cụ thể tạo điều kiện cho 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài, 

đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội, 

bao gồm: (i) Chính sách cho người lao 

động vay tín dụng để đi làm việc ở nước 

ngoài; (ii) Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề; 

(iii) Chính sách phổ biến thông tin; (iv) 

Chính sách đơn giản hóa thủ tục hành 

chính trong cấp hộ chiếu cho người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; (v) Chính 
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sách hỗ trợ lao động huyện nghèo tham gia 

xuất khẩu lao động (Đề án Hỗ trợ các 

huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động 

góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2009 – 2020). 

Từ khi thực hiện xuất khẩu lao động 

theo hướng thị trường, Việt Nam coi hoạt 

động dịch vụ đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài là ngành, nghề kinh 

doanh có điều kiện. Hiện có 2 hình thức tổ 

chức/doanh nghiệp đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài đó là các doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài – được 

thành lập và hoạt động theo luật Doanh 

nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ 

chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức phi lợi 

nhuận. Theo luật quy định đối với doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài: 

1. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài phải có vốn pháp định theo quy định 

của Chính phủ và được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động 

dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài.  

2. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép 

phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ 

đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài  

Số lượng doanh nghiệp dịch vụ hoạt 

động trong lĩnh vực này tăng dần qua các 

năm, số doanh nghiệp dịch vụ này từ 139 

doanh nghiệp năm 2005 đã tăng lên đến 

163 doanh nghiệp năm 2009. Tuy nhiên 

cũng có một số doanh nghiệp không thực 

hiện đúng pháp luật lao động và bị thu hồi 

giấy phép. Năm 2009 có 2 doanh nghiệp bị 

thu hồi giấy phép.  

Về mặt luật pháp đã xây dựng và ban 

hành được một hệ thống các văn bản pháp 

luật về xuất khẩu lao động một cách khá 

đồng bộ để từ đó các doanh nghiệp xây 

dựng được quy trình thực hiện trong công 

tác xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, về 

phương thức tuyển dụng lao động vẫn còn 

khá nhiều hiện tượng tuyển dụng lao động 

không đúng pháp luật quy định và tình 

trạng này dẫn đến cạnh tranh không lành 

mạnh trên thị trường tuyển dụng lao động 

đi XKLĐ. Việt Nam coi hoạt động đưa lao 

động đi làm việc ở nước ngoài là hoạt động 

dịch vụ có điều kiện và các doanh nghiệp 

phải tuyển trực tiếp lao động. Điều này 

nhằm hạn chế những rủi ro cho lao động khi 

qua trung gian, nhiều khi vừa mất tiền, vừa 

không đạt được mục đích là đi làm việc ở 

nước ngoài và trách nhiệm của doanh nghiệp 

dịch vụ khi xảy ra rủi ro. Nhưng trên thực tế, 

do năng lực của một số doanh nghiệp dịch 

vụ còn hạn chế, thị trường tuyển lao động lại 

rộng cho nên để tìm kiếm lao động muốn đi 

làm việc ở nước ngoài họ đã sử dụng hệ 

thống trung gian như các trung tâm giới 

thiệu việc làm, các công ty/cá nhân môi giới. 

Việc làm này trên thực tế đã gây ra những 

ảnh hưởng không tích cực như cạnh tranh 

không lành mạnh giữa các doanh nghiệp 

dịch vụ, người lao động bị lừa, chi phí cao 

hơn, rủi ro cao hơn,… Trong số 30 người lao 

động đang làm thủ tục, học nghề để đợi đi 

làm việc ở nước ngoài hoặc đã đi trở về mà 

nghiên cứu này có dịp gặp gỡ qua thảo luận 

nhóm hoặc phỏng vấn sâu có đến 22 người 

tìm đến các doanh nghiệp dịch vụ là qua 

trung gian. Chỉ có 8 người là do doanh 

nghiệp trực tiếp về địa phương tuyên truyền, 
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thông tin và tuyển dụng trực tiếp. Điều này 

cũng có mặt tích cực là cũng có những trung 

gian giới thiệu trung thực, có uy tín thì lao 

động có được thông tin, tiếp cận đến doanh 

nghiệp dịch vụ nhanh hơn. Nhưng cũng có 

nhiều trung gian tranh thủ việc giới thiệu này 

để kiếm tiền từ doanh nghiệp dịch vụ và 

người lao động bất chính thì gây ra những 

rối loạn cho thị trường tuyển dụng và thiệt 

hại cho người lao động. Những điều này 

cũng là những nhận định từ phía các cơ quan 

quản lý nhà nước ở địa phương. 

Pháp luật cũng quy định khi tổ chức tuyển 

chọn lao động, doanh nghiệp dịch vụ và chi 

nhánh doanh nghiệp dịch vụ được giao 

nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài phải niêm yết công khai tại trụ sở 

chính các nội dung: số lượng người lao động 

cần tuyển, giới tính, độ tuổi, công việc mà 

người lao động sẽ đảm nhận, nơi làm việc, 

thời hạn hợp đồng, điều kiện về sức khoẻ, 

tay nghề, ngoại ngữ, các khoản chi phí người 

lao động phải đóng góp để đi làm việc ở 

nước ngoài, các quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của người lao động trong thời gian làm việc 

ở nước ngoài. Tuy nhiên, có doanh nghiệp 

hoặc khi qua trung gian, thường thổi phồng, 

lý tưởng hóa các thông tin lên để lao động dễ 

bị lôi kéo.  

Quy trình, quy định pháp luật quy 

định nhưng trong việc thực hiện, cơ chế 

quản lý còn hạn chế, đã tạo điều kiện cho 

người lao động bị lừa đảo. Hơn nữa, 

nhiều khi các doanh nghiệp dịch vụ vẫn 

lợi dụng những kẽ hở của luật pháp để 

thực hiện được mục tiêu của mình, đặc 

biệt vấn đề này đang tồn tại và nổi lên 

trong công tác tuyển dụng lao động – đó 

là vấn đề tạo nguồn lao động. Luật xuất 

khẩu lao động quy định các công ty chỉ 

được phép mở ba chi nhánh hoạt động. 

Tuy nhiên, trên thực tế các chi nhánh này 

mở thêm trung tâm hoặc liên kết với trung 

tâm môi giới để tạo nguồn, các trung tâm 

lại tạo ra một bộ phận chân rết cò 

mồi/trung tâm cung ứng, tạo nguồn. Điều 

này về phía quản lý thì các cơ quan quản lý 

từ chính quyền địa phương, các ngành 

chức năng như công an cũng không theo 

dõi được, về luật pháp thì tạo kẽ hở do 

không được quy định cụ thể trên luật là 

liệu các doanh nghiệp có được phép cung 

ứng/giới thiệu lao động từ các trung gian 

khác hay không, mà chỉ quy định là doanh 

nghiệp phải tuyển trực tiếp, do vậy các 

doanh nghiệp vẫn lợi dụng kẽ hở này bằng 

cách trên thủ tục giấy tờ khi các cơ quan 

chức năng thanh, kiểm tra thì doanh nghiệp 

dịch vụ vẫn ký kết trực tiếp với lao động 

nhưng thực ra người lao động phải đi rất 

vòng vo mới đến được doanh nghiệp. Các 

chân rết cò mồi hiện vẫn tự do hoạt động 

khi không có chức năng XKLĐ và tất 

nhiên họ cũng không hoạt động từ thiện 

mà đều tìm cách thu lợi bất chính. Bên 

cạnh đó, các môi giới thường lợi dụng vào 

những hợp đồng liên kết, cung ứng lao 

động với các doanh nghiệp để thu tiền, 

cam kết với người lao động. Ngược lại, từ 

phía người lao động cũng tự mình tham gia 

vào trò chơi với những người môi giới này. 

Người lao động chấp nhận phải nộp tiền để 

hy vọng có thể đi XKLD được. Những 

trường hợp nào người lao động còn giữ 

giấy tờ biên nhận nộp tiền cho các môi giới 

đó thì thường khi có rủi ro xảy ra mới báo 

cho cơ quan chức năng, còn nếu họ vẫn 

được đi xuất khẩu lao động thì họ coi đó 

như là chi phí để họ có cơ hội đi chứ 

không phải là họ bị lừa hoặc không biết. 
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Từ đó nảy sinh các yếu tố không kiểm soát 

được của các cơ quan chức năng. 

Ngoài ra, khi nhìn vào Luật quy định và 

các bước thực hiện công tác xuất khẩu lao 

động cho thấy vai trò của chính quyền địa 

phương trong công tác này rất cao: là quản 

lý, kiểm tra, theo dõi, tạo điều kiện liên kết 

giữa lao động và doanh nghiệp dịch vụ, 

nhưng trên thực tế ở một số địa phương 

qua nghiên cứu này tham vấn cho thấy cơ 

chế quản lý còn hạn chế, còn thể hiện ở 

khía cạnh thực hiện chức trách của cán bộ 

chịu trách nhiệm thực hiện công tác này, 

đặc biệt là đối với các bộ chính quyền địa 

phương nơi doanh nghiệp về tuyển dụng 

lao động. Vẫn còn tồn tại là sự thoái hóa 

biến chất của một số cán bộ địa phương có 

trách nhiệm trong công tác XKLĐ. Luật 

Lao động đi làm việc ở nước ngoài quy 

định các công ty có chức năng XKLĐ 

được phép tuyển dụng trên phạm vi cả 

nước, nhưng khi về bất cứ địa phương nào 

tuyển dụng thì phải theo “lệ làng” là phải 

có giấy phép con của địa phương mới được 

phép tuyển LĐ. Giấy phép con này có mặt 

tích cực là để Chính quyền địa phương 

nắm được thông tin, biết được doanh 

nghiệp về tuyển, tránh hiện tượng lừa đảo 

tuy nhiên Giấy phép con này cũng sinh ra 

tiêu cực cả hai chiều từ người môi giới lẫn 

công ty tuyển dụng. Tất cả những cách 

thức này cuối cùng thì người lao động đều 

là người gánh chịu, họ sẽ mất chi phí nhiều 

hơn hoặc cũng rủi ro cao hơn. Có nhiều 

trường hợp rủi ro xảy ra và làm mất lòng 

tin của người dân vào xuất khẩu lao động. 

Chính những nguyên nhân, những hạt sạn 

này trong công tác XKLĐ đã làm cho 

người dân, doanh nghiệp dịch vụ làm ăn 

chân chính, đúng pháp luật gặp thêm khó 

khăn khi thực hiện dịch vụ xuất khẩu lao 

động. Những điều này cho thấy việc thực 

thi Luật của một số doanh nghiệp chưa 

được tốt. Nhưng bên cạnh đó cũng cho 

thấy người lao động cũng chưa thật hiểu 

biết rõ về pháp luật quy định về hoạt động 

dịch vụ xuất khẩu lao động, tin vào môi 

giới để rồi phải chịu rủi ro. Điều này cũng 

cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến 

thông tin về pháp luật lao động – liên 

quan trực tiếp đến xuất khẩu lao động 

vẫn còn bộc lộ những hạn chế. Một khảo 

sát của Tạp chí Lao động – Xã hội phối 

hợp với Vụ Pháp chế - MOLISA về thông 

tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao 

động trên mẫu 220 lao động đã đi xuất 

khẩu lao động về cũng cho thấy tỷ lệ lao 

động biết thông tin về pháp luật lao động, 

biết được thông tin vể xuất khẩu lao động 

trước khi đi là khá thấp, chỉ chiếm chưa 

đầy 50% số lao động, trong đó, kênh phổ 

biến được nhiều người biết nhất (49,55%) 

là qua thông báo tuyển dụng trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, tỷ lệ biết 

qua cán bộ của doanh nghiệp trực tiếp 

xuống tuyên tuyên truyền, giới thiệu chỉ 
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chiếm 35,91%, tương đương với tỷ lệ biết 

được qua giới thiệu của bàn bè, môi giới. 

Để khắc phục những yếu điểm này, Đề án 

đẩy mạnh xuất khẩu lao động cho 62 

huyện nghèo đã chú trọng hơn đến công 

tác tuyên truyền, phổ biến thông tin. Cục 

Quản lý lao động ngoài nước là đơn vị phải 

trực tiếp in ấn tờ rơi, áp phích nội dung 

tuyên truyền để phối hợp với các địa 

phương phổ biến đến người dân. Để thực 

hiện Đề án, ban đầu sẽ thực hiện thí điểm ở 

một số địa phương. Chủ trương thí điểm 

trong thời gian trước mắt là thực hiện chắc 

chắn, bảo đảm người lao động được tuyển 

chọn và được đi làm việc ở nước ngoài 

sớm nhất, có mức thu nhập và các điều 

kiện đảm bảo nhất để rút kinh nghiệm, mở 

rộng dần. Đến thời điểm 1/2010
14

, Đề án 

XKLĐ tại các huyện nghèo đã được thí 

điểm tại 28 huyện nghèo thuộc 10 tỉnh 

trong tổng số 62 huyện nghèo của 20 tỉnh. 

 Dựa trên những nỗ lực từ xây dựng thể 

chế và chính sách trên, kết quả về công tác 

xuất khẩu lao động đã ổn định hơn, thể 

hiện số lượng lao động đưa đi tăng cao. 

Năm 2001 từ chỗ mới chỉ đưa khoảng 

31.500 lao động đến 2008 đã đưa được 

khoảng 87.000 lao động, đặc biệt thời kỳ 

2006-2008 số lao động đưa đi được tăng 

cao, khoảng 235.000 lao động, tương 

đương với thời kỳ 5 năm trước đó. Năm 

2009, do tình hình khủng hoảng kinh tế tài 

chính toàn cầu, lượng lao động đưa đi cũng 

bị ảnh hưởng nhưng chúng ta vẫn đưa 

được khoảng 75.000 lao động. Lao động 

xuất khẩu chiếm khoảng 5% tổng số lao 

động được giải quyết việc làm.  

                                         
14

 Nguồn: Cục quản lý lao động ngoài nước 

Hình 1: Số lượng lao động Việt Nam 

đi xuất khẩu lao động 

 

Tổng số lao động xuất khẩu theo giới 

 
Nguồn: Số liệu của Cục quản lý lao động 

ngoài nước 
 

Tổng số lao động xuất khẩu theo nước đến 

 
Nguồn: Số liệu của Cục quản lý lao động 

ngoài nước 
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Hình 2 dưới đây cho thấy lao động xuất 

khẩu có xu hướng phát triển chủ yếu vào 

làm trong nhóm nghề sản xuất chế tạo, và 

tỷ lệ đặc biệt tăng cao trong năm 2005; lao 

động xuất khẩu làm giúp việc gia đình 

giảm. Điều này cho thấy phù hợp với xu 

hướng trong chủ trương của Việt nam là 

nhằm phát triển nguồn nhân lực, tích cực 

đưa lao động xuất khẩu có trình độ. Tiền 

lương là yếu tố quan tâm nhất của lao động 

xuất khẩu, mức tiền lương mà lao động 

xuất khẩu nhận được cũng tùy thuộc và thị 

trường/nước sở tại mà họ làm việc. Nhật 

Bản và Hàn Quốc là những thị trường có 

thu nhập cao nhất, thu nhập bình 

quân/người/năm là 7850 và 7492. Malasia 

là thị trường có số lượng lao động đến 

đông nhất, nhưng thu nhập thấp hơn, tương 

đương 1800 USD/người/năm.  

Hình 2: Lao động xuất khẩu theo nghề và thu nhập 

Nghề làm việc Thu nhập bình quân (USD/người/năm) 

  

Nguồn: Số liệu của Cục quản lý lao động ngoài nước 

Ngoài ra, kết quả
15

 của Đề án xuất khẩu 

lao động đến 1/2010 cho thấy đã có 2.800 

lao động huyện nghèo đã đăng ký đi làm 

việc ở nước ngoài và đã xuất cảnh được 

gần 1000 người. Thu nhập của người lao 

động ở các thị trường cũng khá tốt. Chẳng 

hạn như Libi, mặc dù khi tuyển lao động 

Cty VinaconexMec chỉ đưa ra mức lương 

200-240 USD/ tháng (khoảng 4-5 triệu 

đồng) nhưng thực tế thu nhập của người 

lao động vừa được Cty trao cho gia đình 

họ lên đến 7-8 triệu đồng/ tháng. Còn đối 

với Malaysia, thông qua bảng lương của 

người lao động của Cty Châu Hưng thì thu 

                                         
15 

Nguồn: Cục quản lý Lao động ngoài nước, Bộ 

LĐ-TB-XH 

nhập của người lao động cũng được khoảng 

1100 Ringit (tương đương 6 triệu đồng/ 

tháng); Macao cũng được 7 triệu đồng/ 

tháng... Ngoài những đơn hàng do các công 

ty đang tuyển chọn, mới đây, Cục Quản lý 

lao động ngoài nước đã tuyển được 50 lao 

động tại các huyện nghèo của tỉnh Điện 

Biên, Yên Bái, Thanh Hoá, Quảng Trị và 

Bắc Cạn để sang tu nghiệp tại Nhật Bản 

theo chương trình của IMM Nhật Bản, 

trong đó 40 lao động đã trúng tuyển. Theo 

Chương trình này thì người lao động không 

phải chịu khoản chi phí nào, cũng không 

phải đi vay vốn mà thu nhập lại rất cao, từ 

800-1200 USD/ tháng. Sau 3 năm tu nghiệp 

khi về nước còn được hỗ trợ thêm 6000 

USD để tái hoà nhập cộng đồng. 
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Cho đến nay chưa có một nghiên cứu 

hoặc khảo sát mang tính toàn diện và tổng 

thể về tác động và đóng góp của lao động 

xuất khẩu đến phát triển kinh tế địa 

phương nói chung và đời sống của người 

lao động xuất khẩu và gia đình họ nói 

riêng. Tuy nhiên, nhiều địa phương có số 

lượng lớn lao động ở nước ngoài có thể 

thống kê được những khoản tiền gửi về gia 

đình. Những khoản tiền gửi về này đã đóng 

góp lớn vào việc cải thiện đời sống của gia 

đình người lao động xuất khẩu hoặc tạo 

nguồn đầu tư vào các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh nhỏ ở nông thôn 

Hầu hết số người được phỏng vấn và 

tham gia các phỏng vấn sâu trong nghiên 

cứu này đều sử dụng số vốn tích lũy được 

để tự sản xuất hoặc kinh doanh nhỏ, tự tạo 

việc làm. Một số người cho rằng việc đi 

lao động ở nước ngoài không những giúp 

họ tích lũy được một số vốn bằng tiền mà 

còn tích lũy được kinh nghiệm sống, tay 

nghề, kiến thức và từ đó họ tự tin hơn để 

khởi sự một hoạt động kinh doanh của 

riêng mình.  

Để tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt 

hơn công tác XKLĐ, gới ý một số khuyến 

nghị sau:  

 Tiếp tục triển khai phổ biến, tuyên 

truyền về Luật Người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Ban hành các quy định và hình thức công 

khai hóa các thông tin liên quan đến công 

tác xuất khẩu lao động (cơ chế, chính sách, 

danh sách các doanh nghiệp có giấy phép 

hoạt động xuất khẩu lao động, thị trường 

xuất khẩu lao động, số lượng lao động cần 

tuyển, tiêu chuẩn tuyển lao động, các loại 

phí, chế độ đào tạo, chế độ lao động và thu 

nhập của người lao động khi đi làm việc ở 

nước ngoài...) để mọi người biết, thực hiện 

và kiểm tra. 

 Tăng cường vai trò quản lý của 

các cơ quan quản lý nhà nước liên quan 

đến việc xuất khẩu lao động đối với những 

hoạt động cụ thể như:  

- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các 

quy định của pháp luật liên quan đến quy 

trình tuyển dụng và đưa lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  

- Rà soát và hợp lý hóa các bước 

trong quy trình xuất khẩu lao động, tạo 

điều kiện thuận lợi cho người lao động và 

doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao 

động thực hiện tốt hoạt động của mình, 

không để tạo ra “kẽ hở” để “cò mồi” có thể 

lợi dụng gây khó khăn, tổn thất về chi phí, 

thời gian cho người lao động.  

- Xây dựng hệ thống quản lý người 

lao động Việt nam ở nước ngoài hiệu quả 

và khả thi nhằm kịp thời cung cấp các dịch 

vụ hỗ trợ về pháp lý và dịch vu xã hội cho 

người lao động ở nước ngoài gặp khó 

khăn, đảm bảo quyền cho lao động được 

tiếp cận dịch vụ và phúc lợi xã hội   

- Xây dựng cơ chế thông tin và phối 

hợp hiệu quả giữa các bên liên quan, kể cả 

các ngành liên quan ở địa phương, chính 

quyền địa phương (đặc biệt là những địa 

bàn tiềm năng đối với lao động xuất khẩu) 

nhằm tuyên truyền, cung cấp thông tin 

đúng, đủ và chính xác đến người lao động.  

- Tăng cường phổ biến thông tin và 

phổ biến kiến thức trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về tình hình việc làm, 

điều kiện làm việc, thu nhập, các quy định 

liên quan tại các nước nhận lao động, cơ 

hội và thách thức để người dân nhận biết 

và có quyết định đúng về việc đi lao động 

xuất khẩu.  

- Mở trang Web thông tin về việc làm 

về các thị trường nước ngoài. 

- Đẩy mạnh việc thu thập thông tin về 

tình hình của lao động Việt nam tại các nước 

nhận lao động, xây dựng cơ chế phù hợp và 
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hiệu quả trong việc theo dõi, hỗ trợ tháo gỡ 

khó khăn cho người lao động tại các nước.  

- Thiết lập và cập nhật cơ sở thông tin dữ 

liệu quốc gia được phổ biến rộng rãi, dễ sử 

dụng và truy cập về lao động xuất khẩu, 

trong đó có các dữ liệu về điều kiện, quy 

trình, thủ tục, các dịch vụ hỗ trợ tại đầu đi, 

các nước nhận lao động, điều kiện, đặc thù 

riêng của từng quốc gia nhận lao động Việt 

nam, dữ liệu về những doanh nghiệp đủ điều 

kiện cung cấp dịch vụ xuất khẩu lao động  

- Tổ chức các cuộc  khảo sát nhằm đánh 

giá đầy đủ và tổng thể về thực trạng và tác 

động kinh tế xã hội của việc xuất khẩu lao 

động, những khó khăn, rào cản đối với 

người lao động trong quá trình đi làm việc ở 

nước ngoài và cơ  hội cho lĩnh vực này.   

- Tăng cường năng lực cho chính 

quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã, cấp 

huyện trong việc phối hợp với các tổ chức, 

doanh nghiệp xuất khẩu lao động đảm bảo 

cung cấp thông tin, khuyến khích, các hoạt 

động hỗ trợ xuất khẩu lao động theo các 

kênh an toàn, hạn chế rủi ro thấp nhất có 

thể xẩy ra cho người lao động.  

 Đối với các doanh nghiệp:  

- Các doanh nghiệp cần có các biện pháp 

tích cực để gia tăng số lượng và nâng cao 

chất lượng lao động xuất khẩu nhằm đáp ứng 

tốt nhu cầu thị trường lao động nước ngoài.  

- Các doanh nghiệp cần chủ động và 

tích cực trong việc mở rộng kênh dịch vụ 

chính thức đến người lao động, không sử 

dụng các dịch vụ phi chính thức như “cò 

mồi” nhằm hạn chế tối đa tổn thất về thời 

gian, chi phí cho người lao động.  

- Doanh nghiệp, đơn vị cung ứng cần 

rà soát lại hoạt động của hệ thống cung cấp 

dịch vụ từ khâu quảng bá thông tin, tổ 

chức giới thiệu về việc làm, đào tạo cho 

người lao động, đưa lao động đi làm việc 

và theo dõi tình hình, biến động của lao 

động ở nước ngoài. Đảm bảo cho người 

lao động có được việc làm ổn định và phù 

hợp tại nước ngoài.  

- Các doanh nghiệp cần chấn chỉnh và 

có kể hoạch cụ thể về tăng cường theo dõi 

tình hình lao động ở nước ngoài, chủ động 

phối hợp vói các cơ quan chức năng để giải 

quyết khi lao động gặp khó khăn.  

- Thu thập và công bố đầy đủ và chính 

xác thông tin về việc làm ở nước ngoài bao 

gồm: trách nhiệm và nghĩa vụ, điều kiện 

làm việc, tiền lương, điều kiện sống, thời 

gian làm việc, chế độ phúc lợi, cơ chế quản 

lý tiền công tiền lương… cho người lao 

động trong quá trình làm việc ở nước ngoài.  

- Tuân thủ các yêu cầu, quy định về 

công khai về quy trình, mức phí, lệ phí, các 

khoản thu, quyền và nghĩa vụ tài chính của 

người lao động đi lao động nước ngoài  

 Cần có nghiên cứu sâu hơn lần 

theo dấu vết người lao động đi XKLĐ để 

tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc và 

những trợ giúp cần thiết khi ở nước ngoài và 

việc làm khi về nước, để Nhà nước có những 

trợ giúp, quản lý tốt hơn công tác XKLĐ. 
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khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 72/2006/QH11 ngày 29 

tháng 11 năm 2006. 
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VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG: 

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

 

TS. Nguyễn Hữu Dũng – Thái Phúc Thành 

 

Phát triển thị trường lao động trở thành 

một yêu cầu khách quan của phát triển, đặc 

biệt trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập 

kinh tế như nước ta hiên nay. Phát triển 

đồng bộ các thị trường, trong đó có thị 

trường lao động đã được thể hiện một cách 

rõ ràng trong chủ trương “Hoàn chỉnh hệ 

thống pháp luật, tạo môi trường thông suốt 

để phát triển thị trường lao động theo 

hướng gắn kết cung - cầu lao động”
16

 ....  

Phát triển thị trường lao động, xét về 

phương diện vai trò của  nhà nước có thể 

hiểu là tạo ra các can thiệp hợp lý để thị 

trường lao động trở nên hoàn thiện, hoạt 

động hiệu quả cả về ý nghĩa kinh tế và xã 

hội - cụ thể thẳng thắn với những chỉ tiêu 

hiệu quả lao động cao 

Về lý luận, Nhà nước có vai trò đặc biệt 

quan trọng trong việc phát triển thị trường 

lao động, đó là: Tạo lập môi trường, kích 

thích đầu tư, tăng cầu lao động, đối xử công 

bằng giữa người lao động và người sử dụng 

lao động trong quan hệ lao động; bảo đảm 

các điều kiện để thị trường lao động vận 

hành suôn sẻ và hiệu quả và khắc phục 

những thất bại của thị trường lao động.  

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho 

thấy, Nhà nước của tất cả các quốc gia đều 

can thiệp vào thị trường lao động để hướng 

đến các mục tiêu kinh tế, chính trị và xã 

hội; Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong 

                                         
16

 Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa IX ngày ngày 10 tháng 4 năm 2006 về 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2006 – 2010 

công tác thống kê, thông tin và dự báo thị 

trường lao động, nhất là việc làm và thất 

nghiệp; tác động đảm bảo cân bằng tương 

đối trong hoạt động giữa các thị trường; 

chịu trách nhiệm về an sinh xã hội, nhất là 

chính sách thị trường lao động chủ động và 

thụ động trong hệ thống an sinh xã hội để 

hỗ trợ người thất nghiệp, nhóm yếu thế 

trong thị trường lao động như chính sách 

tín dụng ưu đãi cho phụ nữ, cho người tàn 

tật, người nghèo, chính sách dạy nghề cho 

người tàn tật, người nghèo, cho nông dân 

chuyển đổi nghề nghiệp… 

Ở các nước phát triển, vai trò điều tiết 

của thị trường và vai trò can thiệp của Nhà 

nước vào thị trường đã được phân định khá 

rõ ràng. Nhà nước can thiệp vào thị trường 

từ hai góc độ: (i) Tạo lập môi trường kích 

thích đầu tư và tiêu dùng để kích cầu sản 

phẩm, từ đó kích cầu sản xuất kinh doanh, 

tạo cầu lao động, việc làm, ngăn chặn 

khủng hoảng và thất nghiệp và (ii) Bảo 

đảm các điều kiện để thị trường lao động 

vận hành thông suốt, hiệu quả, bảo đảm 

công bằng xã hội, khắc phục phân cực giàu 

nghèo, bảo vệ người lao động yếu thế 

trong thị trường lao động và khắc phục rủi 

ro của thị trường lao động. Hai công cụ 

chính được  nhà nước sử dụng để can thiệp 

vào sự phát triển và vận hành thị trường 

lao động là (i) chính sách tiền lương, nhất 

là chính sách tiền lương tối thiểu để điều 

tiết quan hệ cung – cầu lao động và (ii) cơ 

chế đối thoại, thỏa thuận trong quan hệ ba 

bên về quan hệ lao động. 
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Ở Trung Quốc, một đất nước có nhiều 

điểm tương đồng về kinh tế, chính trị, văn 

hóa và xã hội với Việt Nam, để phát triển 

thị trường lao động, nhà nước đã (i) thiết 

lập một cơ chế việc làm định hướng thị 

trường để giải quyết vấn đề lao động – việc 

làm theo hướng mở rộng việc làm - mở 

rộng việc làm thông qua phát triển nền kinh 

tế, phát triển khu vực dịch vụ; phát triển 

nền kinh tế nhiều thành phần; (ii) củng cố 

và phát triển hệ thống dịch vụ việc làm 

công - các thành phố từ cấp quận trở lên đã 

thiết lập các tổ chức và củng cố được mạng 

lưới các tổ chức dịch vụ việc làm; xây dựng 

một cơ chế phát triển hệ thống dịch vụ công 

về việc làm để hỗ trợ những người mất 

việc, nhất là với những người khó tìm việc, 

tìm được việc làm; khuyến khích mở rộng 

và chuẩn hóa các cơ sở dịch vụ việc làm 

ngoài quốc doanh để mở rộng các kênh dịch 

vụ cho người tìm việc; (iii) củng cố hệ 

thống an sinh xã hội góp phần duy trì mối 

quan hệ lao động bền vững và hài hòa: 

Thành lập hệ thống “bảo đảm 3 năm” để 

đảm bảo cho các khoản trợ cấp thiết yếu 

cho lao động dôi dư từ khu vực doanh 

nghiệp nhà nước, đảm bảo bảo hiểm thất 

nghiệp và đảm bảo trợ cấp thiết yếu cho 

người thất nghiệp đô thị; Các trung tâm 

dịch vụ việc làm được thiết lập ngay tại các 

doanh nghiệp nhà nước có lao động dôi dư; 

củng cố hệ thống bảo hiểm thất nghiệp; (iv) 

ban hành các chính sách miễn giảm thuế và 

các phí hành chính, đồng thời mở rộng các 

khoản vay tín dụng nhỏ cho lao động dôi dư 

để tự tạo việc làm. Triển khai các chính 

sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội và các chính 

sách miễn giảm thuế.  

Đối với các nước phát triển nền kinh tế 

thị trường có sự quản lý của Nhà nước, vai 

trò chức năng của Nhà nước về tổ chức, 

quản lý và hỗ trợ phát triển thị trường lao 

động đều phải tuân thủ những nguyên tắc 

khách quan của thị trường. Tuy nhiên, mỗi 

nước có đặc thù riêng, nên cách vận dụng 

những nguyên tắc chung cũng có sự khác 

nhau. Việt Nam là nước đi sau, do đó, 

cũng có thể vận dụng những kinh nghiệm 

của các nước, song phải có sự chọn lọc và 

cân nhắc cách thức, bước đi cho phù hợp. 

Từ kinh nghiệm của các nước phát triển và 

Trung Quốc, có thể rút ra một số vấn đề cơ 

bản để nghiên cứu, vận dụng vào Việt 

Nam, như sau: 

Thứ nhất, Việt Nam là nước đang 

chuyển đổi, thị trường lao động còn sơ 

khai, cho nên vấn đề quan trọng là phải 

tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong 

đó có thể chế thị trường lao động, nhằm 

tạo lập đồng bộ các loại thị trường để bổ 

sung, hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời phải tiếp 

tục hoàn thiện pháp luật kinh tế, pháp luật 

lao động bảo đảm cho các yếu tố của thị 

trường phát triển, nhất là phát triển cung 

lao động, cầu lao động, giá cả lao động 

(tiền lương) theo định hướng thị trường và 

bảo đảm đối xử công bằng trên thị trường 

lao động không phân biệt các loại hình 

doanh nghiệp theo hình thức sở hữu và 

theo thành phần kinh tế; đặc biệt là cải 

cách DNNN để DNNN tham gia đầy đủ và 

bình đẳng vào thị trường lao động; Nhà 

nước ban hành chính sách và chương trình 

cụ thể hỗ trợ và thúc đẩy thị trường lao 

động, trong đó cần quan tâm giải quyết 

vấn đề lao động dôi dư do cải cách thể chế, 

do biến động cung - cầu lao động trên thị 

trường lao động.  

Thứ hai, Nhà nước có vai trò ngày càng 

tăng trong tổ chức, quản lý và hỗ trợ phát 

triển thị trường lao động, nhưng không 
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được can thiệp một cách hành chính, chủ 

quan, duy ý chí vào thị trường lao động. Ở 

đây vấn đề quan trọng nhất là phần định rõ 

vai trò của Nhà nước và vai trò của thị 

trường. Nhà nước quản lý thị trường lao 

động bằng cơ chế, chính sách, luật pháp và 

sử dụng các công cụ kinh tế để can thiệp 

gián tiếp vào thị trường lao động, nhất là 

công cụ tiền lương, chi tiêu công và an 

sinh xã hội để điều tiết quan hệ cung – cầu 

lao động phục vụ cho quốc kế dân sinh, 

bảo đảm hiệu quả xã hội cao. 

Thứ ba, Nhà nước cần phải quan tâm 

đặc biệt đến xây dựng cơ chế thương 

lượng, thỏa thuận trong quan hệ 2 bên (cơ 

chế 2 bên) ở cấp doanh nghiệp, cấp ngành 

và quan hệ 3 bên (cơ chế 3 bên) ở cấp 

quốc gia về quan hệ lao động để cơ chế 

này đi  vào hoạt động thực chất, hiệu quả, 

tránh hình thức. Đây là vấn đề rất quan 

trọng trong thị trường lao động, bảo đảm 

quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến 

bộ, giảm thiểu tranh chấp lao động và đình 

công. Đối với VN, do thiết chế chính trị có 

những điểm khác so với các nước, cho nên 

cần phải tập trung vào phát triển và nâng 

cao năng lực của các chủ thể trong quan hệ 

lao động, nhất là tổ chức đại diện người 

lao động (công đoàn) và tổ chức đại diện 

người sử dụng lao động  để các tổ chức 

này đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính 

đáng của người lao động và của cả người 

sử dụng lao động theo đúng nguyên tắc thị 

trường, không nhà nước hóa, hành chính 

hóa, đồng thời phù hợp với thiết chế chính 

trị của Việt Nam. Cần phải thiết lập và 

nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban 

quan hệ lao động. 

Thứ tư, Nhà nước phải có trách nhiệm tổ 

chức và hỗ trợ phát triển hệ thống hạ tầng 

cơ sở của thị trường lao động để tạo điều 

kiện phát triển hệ thống cung cấp các dịch 

vụ thị trường lao động, nhất là dịch vụ đào 

tạo, dạy nghề, thông tin, phân tích và dự 

báo thị trường lao động, giới thiệu việc 

làm, cung ứng lao động nhằm nối cung – 

cầu lao động. Hệ thống này hoạt động 

không vì mục tiêu lợi nhuận, Nhà nước hỗ 

trợ tài chính để xây dựng cơ sở vật chất, 

trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ 

thông tin nối mạng. 

Thứ năm, Trong kinh tế thị trường, 

người lao động gặp rất nhiều rủi ro do cải 

cách thể chế, do tác động của các cú sốc từ 

bên ngoài, do mặt trái của cơ chế thị 

trường và do thiên tai… Bởi vậy, để bảo 

đảm cho thị trường lao động hoạt động có 

hiệu quả cả về mặt kinh tế lẫn hiệu quả xã 

hội, Nhà nước phải có trách nhiệm trong 

việc phát triển hệ thống an sinh xã hội đa 

tầng, linh hoạt và có thể hỗ trợ lẫn nhau, 

nhất là BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 

lao động và bệnh nghề nghiệp, trợ cấp xã 

hội cho người có thu nhập thấp, nhóm lao 

động yếu thế… Để tạo điều kiện, hỗ trợ 

người lao động tiếp cận hệ thống này một 

cách công bằng, kịp thời và có chất lượng, 

không có ai bị gạt ra bên lề xã hội. 
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CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG TỪ KHU VỰC NÔNG NGHIỆP  

SANG KHU VỰC PHI NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

Ths. Kim Quốc Chính
* 

                                                                      

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối 

đổi mới của Đảng, nông nghiệp nước ta 

đã có những bước tiến vượt bậc. Sang giai 

đoạn phát triển mới, đẩy mạnh sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 

nhiều vấn đề sẽ tiếp tục được đặt ra, đặc 

biệt là vấn đề chuyển dịch lao động 

(CDLĐ) từ khu vực nông nghiệp (KVNN) 

sang khu vực phi nông nghiệp (KVPNN). 

Mặc dù trong quá trình CDLĐ từ KVNN 

sang KVPNN ở Việt Nam đã góp phần 

quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế ở nông thôn, nâng cao thu nhập 

của nông dân, giảm tình trạng thiếu việc 

làm những vẫn còn tồn tại những hạn chế 

nhất định. Để khắc phục những hạn chế 

này, Đảng, Nhà nước và các cơ quan ban 

ngành cần đưa ra những biện pháp thiết 

thực để góp phần đẩy mạnh quá trình 

CDLĐ hiệu quả. 

Thực trạng của quá trình CDLĐ từ 

KVNN sang KVPNN giai đoạn 2001 – 2008 

Giai đoạn 2001 – 2008, thông qua đẩy 

mạnh phát triển khu vực kinh tế phi nông 

nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp 

gia công sử dụng nhiều lao động và công 

nghiệp chế biến thô, Việt Nam là nước có 

tốc độ tăng trưởng GDP khá cao, bình quân 

gần 7,2%, trong đó tăng trưởng của 

KVPNN bình quân đạt xấp xỉ 8% (công 

nghiệp tăng 9,7%; dịch vụ tăng 6,4%) cao 

gấp 1,13 lần nhịp tăng trưởng chung của  

 

* Viện Chiến lược phát triển – Bộ kế hoạch và 

đầu tư. Bài viết được trích từ tạp chí Kinh tế và Dự 

báo, số 23, tháng 12/2009 

nền kinh tế và cao gấp 2 lần tăng của 

KVNN (tăng bình quân 4%), qua đó thúc 

đẩy đáng kể chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 

cơ cấu lao động. Tỷ trọng KVPNN trong cơ 

cấu kinh tế tăng từ 75,4% (công nghiệp 

36,7%; dịch vụ 38,7%) lên 77,9% (công 

nghiệp 39,7%; dịch vụ 38,2%). Tỷ trọng lao 

động phi nông nghiệp trong cơ cấu lao động 

tăng từ 31,6% lên gần 47,8%. Tính chung 

trong vòng 8 năm, cả nước đã giải quyết 

được việc làm cho thêm 11,3 triệu lao động, 

bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 

khoảng 1,4 triệu người. Ước tính chuyển 

được gần 6,8% triệu lao động từ KVNN 

sang KVPNN, bình quân mỗi năm chuyển 

được khoảng 80 – 90 vạn lao động. 

CDLĐ từ KVNN sang KVPNN đã giải 

quyết số lượng việc làm lớn cho số người 

trong độ tuổi lao động. Song, mô hình này 

ngày càng bộc lộ những hạn chế làm ảnh 

hưởng đến tính bền vững của quá trình 

chuyển dịch cơ cấu lao động nói riêng và 

phát triển bền vững kinh tế - xã hội nói 

chung. Về năng suất lao động, giai đoạn 

1998 – 2007, tính theo giá thực tế năng 

suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam tăng 

bình quân 11% ở mức trung bình so với 

các nước đang phát triển. Đáng chú ý, 

trong khi NSLĐ ở KVNN tăng bình quân 

11,5% thì NSLĐ ở KVPNN chỉ tăng bình 

quân 7,1% (NSLĐ công nghiệp tăng 8%, 

NSLĐ dịch vụ tăng 6%) thấp hơn so với 

tốc độ tăng NSLĐ của KVNN. Về thu 

nhập của lao động, từ năm 1997 đến 2007, 

thu nhập bình quân hàng tháng của lao 
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động trong nền kinh tế tăng từ 408 nghìn 

đồng/người (KVPNN 642 nghìn 

đồng/người) lên mức 716 nghìn 

đồng/người (KVPNN từ 1371 nghìn 

đồng/người), tính bình quân chỉ tăng 

5,8%/năm, bằng 52,7% so với tốc độ tăng 

NSLĐ. So sánh tương quan về mức lương 

tối thiểu của lao động với GDP bình quân 

đầu người thì Việt Nam là một trong 

những nước có mức lương thấp nhất trong 

khu vực, thấp hơn cả Campuchia và 

Indonesia. Về trình độ chuyên môn kỹ 

thuật (CMKT) của lao động Việt Nam, 

nhìn chung được nâng lên chậm so với 

nhiều nước trong khu vực, chưa đáp ứng 

được yêu cầu phát triển các ngành nghề 

sản xuất cần lao động có tay nghề và 

CMKT trung, cao cấp. Đến nay, tỷ lệ lao 

động qua đào tạo CMKT có trình độ sơ 

cấp trở lên trong nền kinh tế và trong 

KVPNN mới chiếm khoảng 18,4% và 

32,6%. Đặc biệt ở nông thôn, việc tổ chức 

đào tạo nghề cho người trong tuổi lao động 

còn nhiều hạn chế, tỷ lệ lao động qua đào 

tạo mới chiếm khoảng 31%, tỷ lệ lao động 

qua đào tạo nghề mới chiếm 17,3%. 

Một số giải pháp khắc phục. 

Thứ nhất, tăng cường đa dạng hóa các 

hình thức tạo việc làm phi nông nghiệp, 

chuyển từ mô hình lấy thu hút lao động 

thông qua phát triển ồ ạt các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp là chủ yếu sang 

mô hình đa dạng hóa các hình thức tạo 

việc làm, kết hợp tạo việc làm tại chỗ ở 

nông thôn với tạo việc làm ở các khu công 

nghiệp và đô thị, quan tâm xuất khẩu lao 

động, coi trọng phát triển ngành nghề phi 

nông nghiệp ở nông thôn để thu hút lao 

động nông nghiệp. Bên cạnh đó, cần phải 

cơ cấu lại các ngành công nghiệp và dịch 

vụ, kết hợp phát triển các ngành sử dụng 

nhiều lao động với các ngành sử dụng lao 

động có trình độ CMKT cao như công 

nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng 

cao. Đáp ứng yêu cầu, kết hợp giữa giải 

quyết việc làm và nâng cao năng suất lao 

động, sức cạnh tranh về chất lượng của sản 

phẩm công nghiệp, dịch vụ. Chuyển dần 

các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao 

động, sử dụng lao động không yêu cầu 

CMKT cao về nông thôn như công nghiệp 

gia công, công nghiệp bổ trợ. Đồng thời 

khuyến khích thu hút đầu tư các ngành 

công nghiệp sử dụng lao động có trình độ 

CMKT cao ở các khu vực trung tâm công 

nghiệp, khu vực đô thị để tăng sức cạnh 

tranh của công nghiệp. 

Thứ hai, đẩy mạnh các hoạt động đào 

tạo nghề cho lao động ở nông thôn theo nhu 

cầu của thị trường, xác định đào tạo nghề là 

khâu đột phá để chuyển lao động từ nông 

nghiệp sang phi nông nghiệp. Nhanh chóng 

củng cố và phát triển hệ thống đào tạo nghề 

trong và ngoài công lập ở khu vực nông 

thôn, tập trung đầu tư cho mạng lưới trung 

tâm đào tạo thường xuyên và giới thiệu việc 

làm ở cấp huyện, đưa dịch vụ đào tạo nghề, 

hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và tổ 

chức hội chợ việc làm về cấp xã. Đầu tư từ 

nguồn vốn Nhà nước để xây dựng, mở rộng 

quy mô và nâng cao chất lượng hệ thống 

đào tạo nghề công lập ở cấp tỉnh đảm bảo 

có đủ điều kiện và năng lực đào tạo nghề 

đáp ứng yêu cầu lao động có CMKT trung, 

cao cho các ngành công nghiệp và dịch vụ. 

Các địa phương cũng cần phải tổ chức các 

chương trình đào tạo nghề và hướng nghiệp 

cho lao động ở nông thôn, đồng bộ từ khâu 

hướng nghiệp, đào tạo nghề, tư vấn giới 

thiệu việc làm đến hỗ trợ khởi nghiệp cho 

người trong tuổi lao động. Có chính sách hỗ 
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trợ đào tạo nghề cho các đối tượng thuộc 

diện hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách. 

Khuyến khích các doanh nghiệp đào tạo lao 

động tại cơ sở sản xuất, đồng thời quy định 

khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông 

nghiệp phải tổ chức đào tạo nghề cho lao 

động nông nghiệp không còn đất sản xuất. 

Thứ ba, nhanh chóng rà soát, bổ sung 

chính sách tiền lương cho người lao động, 

đặc biệt đối với công nhân ở các khu công 

nghiệp và các đối tượng lao động nặng 

nhọc nhưng có mức tiền lương thấp. Đổi 

mới chính sách tiền lương theo cơ chế thị 

trường, thực hiện điều chỉnh mức lương tối 

thiểu bám sát tình hình thực tế cung – cầu 

lao động, năng suất lao động và biến động 

giá cả hàng tiêu dùng ở các vùng trong 

nước, mức lương sàn ít nhất phải đảm bảo 

mức sống tối thiểu cho người lao động. 

Tiến đến thống nhất mức lương tối thiểu 

trong tất cả các loại hình doanh nghiệp để 

người lao động bình đẳng về tiền lương 

theo cơ chế thị trường, có thu nhập tương 

xứng với công sức lao động bỏ ra dù làm 

trong ngành nào, nơi nào. Bên cạnh đó, 

cần phải tăng cường công tác thông tin, 

phổ biến về chính sách tiền lương của Nhà 

nước đến các doanh nghiệp để người sử 

dụng lao động và người lao động đều nắm 

được, trên cơ sở đó thực hiện đúng các quy 

định về tiền lương của Nhà nước và chủ 

động bảo vệ quyền lợi của mình. Các địa 

phương cần thường xuyên kiểm tra, giám 

sát việc chấp hành chế độ, chính sách tiền 

lương đối với người lao động trong các 

doanh nghiệp, nhất là các ngành sử dụng 

nhiều lao động từ KVNN, nông thôn, tránh 

để xảy ra tình trạng người lao động do 

thiếu việc làm nên bị chủ doanh nghiệp lợi 

dụng, trả lương không đúng theo các quy 

định của pháp luật như đã xảy ra ở một số 

nơi vừa qua. 

Thứ tư, tiếp tục phát triển thị trường lao 

động bằng cơ chế chính sách khuyến khích 

cả hai phía cung và cầu lao động để 

chuyển lao động từ KVNN sang KVPNN. 

Đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ để tạo việc làm và đóng góp vào 

tăng trưởng của nền kinh tế. Khuyến khích 

cổ vũ tính năng động, sáng tạo trong lập 

nghiệp của mỗi cá nhân trong xã hội để 

giải phóng hơn nữa sức lao động. Chú 

trọng cơ chế, chính sách lưu thông lao 

động, gắn với đảm bảo phát triển ổn định, 

bền vững về kinh tế - xã hội và môi trường 

các vùng và địa phương trong nước. Rà 

soát, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến 

khích các thành phần kinh tế tham gia vào 

các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn giới 

thiệu việc làm cho người lao động. 
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Giíi thiÖu s¸ch míi 

 

1. Tổng quan Kinh tế - Xã hội Việt Nam 

(2006 – 2010).- Nguyễn Tiến Dỵ.- Tổng cục 

Thống kê.- NXB Thống kế, 2009. 

3. Dân số và phát triển tại Việt Nam: Hướng tới 

một chiến lược mới 2011 – 2020. – UNFPA, 2009. 

7. Phát triển và biến đổi khí hậu – Báo cáo 

phát triển Thế giới 2010. – Ngân hàng Thế giới. 

Những thách thức to lớn trong quá trình 

phát triển ngày nay đã trở nên phức tạp hơn do 

thực tế biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đe 

dọa tất cả các nước, đặc biệt là các nước đang 

phát triển. Báo cáo nhằm mục đích tìm hiểu 

xem chính sách công có thể thay đổi như thế 

nào để giúp con người đối phó tốt hơn với các 

rủi ro mới hoặc những rủi ro xấu hơn; quản lý 

đất và nước phải thích ứng ra sao để bảo vệ tốt 

hơn môi trường tự nhiên bị đe dọa mà đồng 

thời vẫn nuôi sống được số dân số ngày càng 

tăng và giàu có hơn và các hệ thống năng 

lượng sẽ phải được chuyển đổi ra sao. 

8. Nghiên cứu gia dình và giới thời kỳ đổi 

mới.- PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh, TS. Trần 

Thị Vân Anh.- NXB Khoa học xã hội, 2009. 

Cuốn sách được chia làm 5 phần, từ những 

vấn đề chung, tổng quát tới những vấn đề 

mang tính chất chuyên sâu đối với bốn lĩnh 

vực nghiên cứu và đào tạo chủ yếu gồm: Phụ 

nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em. Các bài 

viết mang tính chất tổng hợp, đã phân tích và 

đánh giá một chặng đường quan trọng trong 

quá trình phát triển của gia đình Việt Nam, 

những thay đổi và thách thức trên các lĩnh vực 

liên quan đến bình đẳng giới trong xu hướng 

hội nhập và phát triển.. 

9. Những vấn đề lý luận cơ bản về công 

bằng xã hội trong điều kiện nước ta hiện 

nay.- PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Trầm.- NXB 

Khoa học xã hội, 2009. 

10. Lao động – việc làm trong thời kỳ hội 

nhập.- Viện Khoa học Lao động và xã hội.- 

NXB Lao động – xã hội , 2009. 

Cuốn sách tập hợp một số kết quả nghiên cứu 

về tác động của hội nhập tới lao động, việc làm, 

gồm các nội dung cụ thể: Phần A: Hội nhập 

kinh tế và các vấn đề lao động – xã hội; Phần B: 

Thực trạng lao động, việc làm và các vấn đề xã 

hội; Phần C: Dự báo tác động của tăng trưởng 

kinh tế, hội nhập đến lao động, việc làm giai 

đoạn 2011 – 2020; Phần D: Khuyến nghị. 

11. Quan hệ phân phối tiền lương và thu 

nhập trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa.- Viện Khoa học Lao 

động và xã hội.- Hà Nội, 2009. 

Nội dung cuốn sách gồm: Nhận thức về quan 

hệ phân phối tring nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa; Thực trạng tình hình 

quan hệ phân phối trong nền kinh tế thị trường 

định hướng XHCN ở nước ta; Bối cảnh trong 

nước và quốc tế, dự báo xu hướng vận động cảu 

quan hệ phân phối thời kỳ đến năm 2020; Khuyến 

nghị về chủ trương, quan điểm và định hướng xây 

dựng quan hệ phân phối phù hợp với nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

12. Những vấn đề lý luận về phân phối tiền 

lương trong nền kinh tế thị trường.- Viện 

Khoa học Lao động và Xã hội.- Hà nội, 2008. 

Cuốn sách là một phần kết quả nghiên cứu của 

đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu chính 

sách và giải pháp đảm bảo công bằng xã hội 

trong phân phối tiền lương và thu nhập trong 

điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội 

nhập đối với các loại hình doanh nghiệp” với 2 

nội dung chính: Chương I: Lý luận và phương 

pháp luận về phân phối tiền lương trong kinh tế 

thị trường; Chương II: Phương pháp luận về 

phân phối tiền lương trong cơ chế thị trường. 
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