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HƯỚNG TỚI APEC 2017: AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM  

TRONG BỐI CẢNH MỚI 

PGS.TS. Mạc Văn Tiến 

Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề 

 

Tóm tắt: Một trong những chủ đề chính của APEC tại Việt Nam vào tháng 11 năm 2017 

là thống nhất quan điểm, cùng nhau hợp tác để phát triển trước thách thức của cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư, để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Bất kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 

(CMCN) nào đã xảy ra trong lịch sử đều tạo ra những biến đổi sâu sắc trong phát triển, nhưng 

cũng để lại những hệ lụy rất lớn, nhất là hệ lụy về công ăn, việc làm, về xã hội. CMCN 4.0 kỳ 

vọng sẽ tạo ra nhiều đột biến, bởi đó là cuộc cách mạng về sáng tạo, nhưng cũng sẽ để lại những 

hệ lụy về mặt xã hội, trong đó có việc làm, an sinh xã hội (ASXH). Bài viết sẽ đề cập đến vấn đề 

ASXH trước những thách thức của cuộc cách mạng này, nhưng sẽ không đi vào những vấn đề kỹ 

thuật mà chỉ phân tích từ quan điểm ASXH được coi là một khoản đầu tư vào con người và vào 

phát triển kinh tế - xã hội lâu dài và sự đầu tư này được tiếp cận từ Quyền và sự được tiếp cận. 

Từ khóa: APEC 17, an sinh xã hội 

 

Abstract: One of the main topics of APEC in Vietnam in November 2017 is to reach a 

joint agreement and cooperation for development among APEC economies to address the 

challenges of the Industrial Revolution 4.0 so that "no one is left behind". Any industrial 

revolution taking place in the past caused profound changes in development and big 

consequences on employment and social affairs. The Industrial Revolution 4.0 is expected to 

bring about a number of breakthroughs because it is a revolution of creativity and innovation. 

Nonetheless, it will also lead to social impact on both employment and social security. The 

article will address social protection and its emerging issues caused by the challenges of the 

Revolution. The article will not emphasize on technical aspec but the analysis of social 

protection as an investment in human wellbeings and the long-term socio-economic 

development. The investment will be discussed based on human rights and right to access social 

protection. 

Key words: APEC 2017, social protection. 

 

1. APEC và APEC Việt nam 2017 

trong bối cảnh CMCN 4.0 

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 

trong đó có 21 quốc gia là thành viên của 

diễn đàn hợp tác APEC, với trên 2,8 tỷ 

người, đại diện 39% dân số thế giới, đóng 

góp 59% GDP và 49% thương mại toàn cầu 

(2016), được coi là khu vực có tầm ảnh 

hưởng rất lớn nhất cả về địa chính trị và 

kinh tế - xã hội toàn cầu. GDP của APEC đã 

tăng từ 16.000 tỷ USD năm 1989 lên hơn 

20.000 tỷ USD trong năm 2016. Thu nhập 

của người dân trong khu vực thêm 74% 
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trong cùng thời gian và giúp hàng triệu 

người dân thoát khỏi tình trạng đói nghèo, 

đồng thời nâng chất lượng cuộc sống của 

một bộ phận lớn người dân trong khu vực 

lên mức trung bình chỉ trong thời gian hơn 2 

thập niên. Thành công của các nền kinh tế 

trong APEC càng khẳng định toàn cầu hóa 

và đặc biệt là những biện pháp cụ thể của 

các nền kinh tế trong việc tiếp tục thực hiện 

thuận lợi hóa và tự do hóa thương mại đã và 

sẽ mang lại thuận lợi và đóng góp rất to lớn, 

hiệu quả thiết thực cho các nền kinh tế toàn 

cầu. Tuy nhiên APEC cũng cần tiếp tục phát 

huy vai trò tiên phong trong các nỗ lực toàn 

cầu về phát triển bền vững và ứng phó với 

biến đổi khí hậu, thúc đẩy hệ thống thương 

mại đa phương, xử lý các thách thức chung 

như tác động trái chiều của toàn cầu hóa và 

công nghệ số, bất bình đẳng gia tăng … 

Trong bối cảnh mới, đặc biệt là tác 

động của cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư (còn gọi là CMCN 4.0), các nền kinh 

tế thành viên APEC đang đối mặt với những 

thách thức mới cả về kinh tế và xã hội. Như 

đã biết, cho đến nay thế giới đã trải qua 4 

cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) từ sự 

ra đời của đầu máy hơi nước, đến quá trình 

hình thành, phát triển của các ngành công 

nghiệp cơ khí và bán tự động; tiếp đó là sự 

phát triển của ngành năng lượng và ứng 

dụng năng lượng vào sản xuất và đời sống. 

Sự dịch chuyển từ cuộc CMCN lần thứ ba 

sang cuộc CMCN 4.0 thực chất là sự 

chuyển dịch từ cách mạng số (đơn giản, 

máy móc) sang cuộc cách mạng của sự sự 

sáng tạo (dựa trên sự kết hợp giữa các công 

nghệ). Đến nay, cuộc CMCN lần thứ 4 (4.0) 

đang và sẽ hình thành những công nghệ 

giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực 

vật lý, số hóa và sinh học cả trong đời sống, 

sản xuất, cũng như trong lĩnh vực xã hội, 

trong đó có ASXH. Cuộc cách mạng này 

đang và sẽ buộc các doanh nghiệp phải thay 

đổi phương thức sản xuất và cách thức hoạt 

động kinh doanh của mình. Trong cuộc 

CMCN 4.0 này, kỳ vọng sẽ tạo ra sự bùng 

nổ về năng suất lao động. Công nghệ đã 

giúp các doanh nghiệp có những thiết bị 

mới, bao gồm cả thiết bị ảo để tạo ra các sản 

phẩm và dịch vụ mới với phương thức cung 

ứng mới. Mặt khác, cuộc CMCN 4.0 và với 

những phiên bản 4.1; 4.2... sẽ tạo ra sự cạnh 

tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các doanh 

nghiệp, giữa các nền kinh tế và năng lực 

con người chứ không phải là nguồn vốn tài 

chính sẽ trở thành nhân tố quyết định của 

nền sản xuất. Cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 đang là xu thế lớn trên toàn cầu, đã- 

đang và sẽ tạo ra những thay đổi đột phá, có 

tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế-

xã hội ở mỗi quốc gia, trên từng khu vực và 

toàn cầu, đặc biệt là các nước APEC, nơi có 

ảnh hưởng lớn nhất đối với thế giới. 

Trong lĩnh vực lao động - việc làm và 

xã hội, CMCN 4.0 cũng đang tạo ra tác 

động mạnh mẽ và ngày một gia tăng đối với 

các nước, trong đó có các nền kinh tế 

APEC. Chúng ta biết rằng, nền tảng của 

CMCN 4.0 chính là ứng dụng công nghệ số 

và kết nối vạn vật. Chính điều này đã tác 

động mạnh mẽ, dẫn đến những biến đổi to 

lớn về cơ cấu lao động trong thị trường. Do 

những tiến bộ công nghệ, tăng cường sản 

xuất chuyên môn hóa, nhu cầu thành thạo 

nhiều kỹ năng mới và mối quan hệ việc làm 

đang thay đổi. Công nghệ và số hóa sẽ có 
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những đóng góp quan trọng trong quá trình 

cải thiện năng suất, tăng sản lượng kinh tế 

và tạo công ăn việc làm. Tuy nhiên, sự phát 

triển công nghệ số cũng tiềm ẩn những 

nguy cơ như làm cho một số công việc trở 

nên lỗi thời, dễ bị tổn thương và gia tăng 

các việc làm phi chính thức. Ở Thái Lan, 

riêng trong ngành sản xuất ô tô, 73% lao 

động đang đối mặt với nguy cơ bị thay thế 

bởi tự động hóa. Còn tại Việt Nam, 75% lao 

động trong ngành điện tử và 86% trong 

ngành dệt may và da giày cũng trong tình 

trạng tương tự như vậy. Thất nghiệp, tìm 

việc làm mới đang là vấn đề đặt ra đối với 

lực lượng lao động trẻ của các nền kinh tế 

APEC, bao gồm cả những quốc gia phát 

triển như Mỹ, Nhật, hay các nền kinh tế 

đang phát triển, trong đó có Việt nam. 

Chính vì vậy, trong các diễn đàn của APEC, 

bên cạnh chủ đề về tự do hóa thương mại, 

chủ đề về việc làm, về ASXH luôn là những 

chủ đề được ưu tiên bàn thảo. Không phải 

ngẫu nhiên mà chủ đề “Tạo động lực mới, 

cùng vun đắp tương lai chung” của năm 

APEC 2017 được bạn bè, đối tác đánh giá 

cao và đồng lòng hưởng ứng. Trên cơ sở 

tiếp nối các thành quả của hợp tác APEC 

thời gian qua, trong APEC 2017, Việt Nam 

đề ra bốn ưu tiên lớn về thúc đẩy tăng 

trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy 

mạnh liên kết kinh tế sâu rộng; nâng cao 

năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các 

doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ 

nguyên số; và tăng cường an ninh lương 

thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với 

biến đổi khí hậu. Đây là những nội dung 

đáp ứng được quan tâm và lợi ích của các 

nền kinh tế thành viên, phù hợp với xu thế 

chung trong hợp tác quốc tế, đồng thời cũng 

phản ánh rõ yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội của nước ta trong giai đoạn mới.  

2. An sinh xã hội của Việt Nam trước 

thách thức của CMCN 4.0 

Trong những thập niên gần đây, khu 

vực châu Á-Thái Bình Dương đã có được 

sự tăng thay đổi rõ rệt trong lĩnh vực 

ASXH. Mức sống của người dân đã được 

cải thiện rất lớn. Hàng trăm triệu người đã 

có cuộc sống tốt hơn, năng suất hơn, mặt 

khác tạo ra những điều kiện thuận lợi cho 

các chính phủ trong khu vực nâng cao mức 

ngân sách dành cho an sinh xã hội. Số liệu 

thống kê cho thấy, trong số 26 quốc gia 

đang phát triển trong khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương, 21 quốc gia đã tăng tỉ lệ chi 

tiêu cho an sinh xã hội trong hai thập kỷ 

vừa qua. 

Tuy nhiên, tỉ lệ bao phủ thực tế của an 

sinh xã hội ở các nước đang phát triển trong 

khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn còn 

khá thấp; vẫn còn một số lượng lớn người 

dân trong khu vực bị để lại phía sau trong 

quá trình phát triển. 

Bên cạnh đó, với sự bùng nổ của cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 và với những 

ảnh hưởng của cuộc cách mạng này, trong 

thời gian tới nhiều người lao động và nghề 

nghiệp cũ, nghề nghiệp có tính “truyền 

thống” sẽ mất đi, đồng thời xuất hiện nhiều 

nghề nghiệp mới trong các lĩnh vực như kỹ 

thuật số, lập trình, bảo vệ dữ liệu, những 

nghề “xanh”... Cuối năm 2015, Ngân hàng 

Anh Quốc đưa ra một dự báo: sẽ có khoảng 

95 triệu lao động truyền thống bị mất việc 

trong vòng 10-20 năm tới chỉ riêng tại Mỹ 

(một thành viên của APEC) và Anh - tương 



   Nghiªn cøu, trao ®æi                Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 51/Quý II - 2017 

    8  

đương 50% lực lượng lao động tại hai nước 

này và ở các quốc gia khác cũng sẽ có tình 

trạng tương tự. Thị trường lao động trong 

nước cũng như quốc tế sẽ phân hóa mạnh mẽ 

giữa nhóm lao động có kỹ năng thấp và nhóm 

lao động có kỹ năng cao. Đồng thời, thị 

trường lao động sẽ gặp những thách thức lớn 

về chất lượng, cung, cầu và cơ cấu lao động. 

Những vấn đề này không chỉ đe dọa tới việc 

làm của lao động trình độ thấp mà lao động 

có kỹ năng bậc trung sẽ bị ảnh hưởng nếu họ 

không trang bị các kiến thức mới, các kỹ năng 

sáng tạo cho nền kinh tế 4.0. 

Đối với Việt nam, dự báo trong những 

năm tới (2017 - 2025) lực lượng lao động 

(LLLĐ) Việt Nam tăng bình quân hằng năm 

1,28%, tương ứng 723 nghìn người/năm. 

Quy mô LLLĐ tăng từ 55,54 triệu người 

năm 2016 lên 62 triệu người năm 2025. Để 

đáp ứng nhu cầu việc làm cho người lao 

động, hàng năm nền kinh tế cần tạo thêm 

khoảng 650 nghìn chỗ làm việc và chuyển 

dịch cơ cấu lao động. Tuy nhiên, tính đến 

năm 2016, trong tổng số 54,36 triệu lao 

động cả nước, chỉ có hơn 11,21 triệu qua 

đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, chiếm 

20,6%.  Cơ cấu lao động qua đào tạo chưa 

phù hợp với nhu cầu thực tế, chưa cân đối 

giữa các ngành đào tạo. Đáng lưu ý là lao 

động được đào tạo trong các ngành kĩ thuật 

- công nghệ chiếm tỉ trọng thấp. Hơn nữa, 

với công nghệ đào tạo lạc hậu, chất lượng 

đào tạo thấp, nên kỹ năng nghề nghiệp của 

người lao động Việt nam chưa đáp ứng 

được yêu cầu hiện tại của các doanh nghiệp 

(công nghiệp 2.0, 3.0) nên càng không thể 

đáp ứng được yêu cầu của CMCN 4.0. Như 

vậy, Việt nam đang đối mặt với hai vấn để, 

một mặt, nền kinh tế thiếu hụt lao động có 

trình độ kĩ thuật cao, công nhân lành nghề, 

đặc biệt là cho các ngành trọng điểm như cơ 

khí, điện tử, kĩ thuật điện… cũng như nhân 

lực trình độ cao làm việc trong các ngành, 

các lĩnh vực có tác động mạnh tới tốc độ 

tăng trưởng cao và bền vững trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế. Mặt khác, sự dư 

thừa lao động do không đáp ứng đượcvề kỹ 

năng sẽ dẫn đến tình trạng thất nghiệp, tạo 

ra sức ép về việc làm và hệ thống ASXH 

quốc gia. Vấn đề đào tạo mới, đào tạo lại, 

cung cấp các kỹ năng mới là những vấn đề 

cấp bách, là giải pháp tích cực để giảm áp 

lực lên hệ thống ASXH quốc gia. 

ASXH được coi là một khoản đầu tư 

vào con người và vào phát triển kinh tế - xã 

hội lâu dài. Tuy nhiên, ở Việt nam, khoản 

đầu tư này chưa được chú trọng đúng mức 

cả ở tầm chính sách và thực tế thực hiện. 

Mặc dù về lý thuyết, Việt nam đã có những 

chính sách ASXH khả cụ thể, cũng như có 

những định hướng khá rõ ràng. Đảng cũng 

đã có Nghị quyết về một số chính sách xã 

hội giai đoạn 2012-2020 (Nghị quyết số 15-

NQ/TW, 2012), trong đó có ASXH. Trong 

Nghị quyết 15 có nêu quan điểm, mục tiêu 

và các giải pháp thực hiện ASXH. Theo 

Nghị quyết này, quan điểm về ASXH là: 

“Hệ thống an sinh xã hội phải đa dạng, toàn 

diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội 

và người dân, giữa các nhóm dân cư trong 

một thế hệ và giữa các thế hệ; bảo đảm bền 

vững, công bằng”. Mục tiêu về ASXH được 

nêu trong Nghị quyết 15 là: “Ðến năm 

2020, cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn 

dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, 
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giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông 

tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng 

cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, 

bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân”. 

Nghị quyết cũng đã chỉ rõ 4 nhóm nhiệm 

vụ, giải pháp về các lĩnh vực thuộc ASXH, 

đó là (i) về việc làm, thu nhập, giảm nghèo; 

(ii) về Bảo hiểm xã hội; (iii) Về trợ giúp xã 

hội; (iv) về bảo đảm mức tối thiểu đối với 

các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, y tế, 

nhà ở, nước sạch và đảm bảo thông tin). 

Tuy nhiên, làm thế nào để thực hiện được 

những vấn đề này, với nghĩa “đầu tư” thì 

vẫn còn là vấn đề đang được đặt ra. Chỉ tính 

trong lĩnh vực BHXH, bên cạnh Nghị Quyết 

15, Chính phủ cũng đã có Chiến lược phát 

triển ngành BHXH đến năm 2020, trong đó 

có đề ra mục tiêu phấn đấu đến 2020 có 

khoảng 50% lực lượng lao động tham gia 

bảo hiểm xã hội (BHXH); 35% tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và trên 80% 

dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Bên 

cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê 

duyệt Chiến lược Hội nhập quốc tế của 

ngành BHXH Việt nam đến năm 2020, 

trong đó mục tiêu của hội nhập quốc tế là 

phát huy tối đa nguồn lực và điều kiện 

thuận lợi của hội nhập quốc tế góp phần xây 

dựng hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam 

bền vững, hiệu quả, hiện đại; xây dựng 

chính sách, tổ chức thực hiện chính sách về 

BHXH, BHYT phù hợp với các chuẩn mực, 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên. Tuy nhiên, từ các văn bản nêu trên, 

theo chúng tôi, vẫn cần phải làm rõ ASXH 

của Việt Nam sẽ như thế nào, có nghĩa là 

phải trả lời được một cách sáng tỏ, khoản 

đầu tư vào con người sẽ như thế nào để có 

“lãi” một cách bền vững. Ai sẽ là người đầu 

tư và làm cách nào để đầu tư có hiệu quả. 

Theo tinh thần nội hàm ASXH của Nghị 

quyết 15, đầu tư để hình thành vốn con 

người, bao hàm đầu tư cho việc học tập để 

nâng cao trình độ (từ trẻ nhỏ cho đến người 

lớn tuổi), nâng cao kỹ năng nghề nghiệp 

thông qua đào tạo nghề nghiệp trong hệ 

thống giáo dục nghề nghiệp và đào tạo tại 

doanh nghiệp. Như vậy, đầu tư cho vốn con 

người trong ASXH phải từ quyền và từ 

được tiếp cận. Quyền được học tập, được 

nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng 

nghề nghiệp thực ra không phải là điều gì 

mới mẻ. Điều này đã được nên trong tuyên 

ngôn về nhân quyền của Liên hợp quốc từ 

năm 1948 và ngay từ năm 1935 trong đạo 

luật về ASXH của Mỹ đã nêu vấn đề này. 

Được tiếp cận, thực ra cũng là một quyền 

của công dân- quyền được tiếp cận. Nếu coi 

ASXH là một dạng dịch vụ xã hội thì người 

dân phải được tiếp cận một cách thuận lợi 

tới dịch vụ này, còn nhà nước, các cơ quan 

cung ứng dịch vụ phải tạo điều kiện thuận 

lợi cho người dân được tiếp cận dịch vụ 

ASXH. Hai vấn đề quyền và được tiếp cận 

trong ASXH ở Việt nam vẫn đang là vấn đề 

đặt ra, khiến nhiều chính sách có liên quan 

đến ASXH chưa được thực thi có hiệu quả. 

Chẳng hạn, trong lĩnh vực BHXH, hiện nay 

tỷ lệ tham gia BHXH của người lao động 

vẫn rất thấp so với tổng số lực lượng lao 

động cả nước, chỉ khoảng 30% (mới chỉ có 

12,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc 

và 203 ngàn người tham gia BHXH tự 

nguyện so với Lực lượng lao động trong độ 
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tuổi lao động là 47,7 triệu người hoặc so với 

53,3 triệu người từ 15 tuổi trở lên đang làm 

việc trong các ngành kinh tế), trong khi hệ 

thống BHXH theo cơ chế thị trường ở nước 

ta đã được thực hiện từ năm 1995. Hiện nay 

các cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay 

với vấn đề mở rộng đối tượng tham gia 

BHXH hoặc lo lắng làm thế nào để không 

vỡ quỹ BHXH. Trong khi đó lại chưa quan 

tâm đúng mức, chưa tìm hiểu đầy đủ về 

người lao động - họ vừa là chủ thể (tạo ra 

quỹ) vừa là đối tượng (thụ hưởng) của hệ 

thống BHXH là tại sao họ lại chưa mặn mà 

với hệ thống BHXH, nếu không phải vì “bắt 

buộc” tham gia thì chắc gì họ đã tham gia 

(bằng chứng là hơn hai chục năm thực hiện 

mà cũng chỉ có hơn 200 ngàn người tham 

gia theo hình thức tự nguyện). Phải chăng là 

quyền của người lao động chưa đảm bảo? 

phải chăng là họ khó tiếp cận tới các dịch 

vụ BHXH, nhất là khi tiếp nhận các trợ cấp 

BHXH mà theo Luật định, họ có quyền 

được nhận, chứ không phải xin được nhận 

trợ cấp BHXH. Nói theo ngôn ngữ của 

CMCN 4.0, sự kết nối vạn vật, mà cụ thể là 

kết nối giữa chính sách và thực tiễn, kết nối 

giữa các cơ quan công quyền với người dân; 

kết nối giữa các cơ quan cung ứng dịch vụ 

và người thụ hưởng dịch vụ trong ASXH ở 

Việt nam đang còn nhiều điểm nghẽn, cần 

phải được thảo gỡ. Bên cạnh đó hệ thống 

ASXH ở Việt Nam đang phải đối mặt với 

nhiều vấn đề khác sư thay đổi về nhân khẩu 

học (già hóa dân số), thiên tai thảm họa; 

nghèo đói, môi trường… mặt khác cần đảm 

bảo việc trợ cấp về an sinh xã hội không trở 

thành vấn đề cản trở động lực làm việc của 

người dân. Các chương trình an sinh xã hội 

phải được hoàn thiện để đáp ứng tích cực 

đối với tình hình này, tạo ra được hệ thống 

dịch vụ dễ tiếp cận đối với các nhóm lao 

động, nhóm dân cư, nhất là các nhóm dễ bị 

tổn thương. 

Như vậy, có thể nói ASXH của Việt 

Nam đang đứng trước nhiều thử thách, trước 

ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0. Điều này cũng không chỉ có Việt nam 

mà nhiều thành viên khác trong APEC đang 

và sẽ gặp phải. Chính vì vậy, với khẩu hiện 

“không ai bị để lại phía sau”, các nền kinh tế 

APEC cần tăng cường sự hợp tác, cần có sự 

thống nhất để đảm bảo các quyền về an sinh 

xã hội trong các thể chế quốc gia và các 

khuôn khổ hợp tác khu vực. 
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HƯỚNG TỚI APEC 2017: BÀN VỀ MỞ RỘNG DIỆN BAO PHỦ NHẰM 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  

GIAI ĐOẠN 2020 – 2030 

                                                           TS. Nguyễn Hữu Dũng 

                                      Nguyên Viện trưởng  

Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

 

Tóm tắt: Hội nhập và toàn cầu hoá đang tạo ra cả cơ hội và thách thức cho mỗi quốc gia. 

Một trong những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trong bối cảnh của Cách mạng Công 

nghiệp 4.0 chính là việc làm thế nào để mở rộng diện bao phủ và phát triển bền vững hệ thống an 

sinh xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội cho người dân. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái 

Bình Dương (APEC) 2017 với chủ đề “tạo động lực mới, cùng vung đắp tương lai chung” đã và 

đang thảo luận sôi nổi về vấn đề này và mong muốn các nền kinh tế thành viên có định hướng và 

chiến lược an sinh xã hội hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Với mong 

muốn chia sẻ quan điểm về phát triển bền vững hệ thống bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong thời 

gian tới, bài viết này sẽ tập trung vào thảo luận vai trò, thực trạng và các giải pháp nhằm mở 

rộng diện bao phủ của bảo hiểm xã hội trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa dưới tác động 

của Cách mạng Công nghiệp 4.0 

Từ khoá: APEC 2017, bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội.  

Abstract: Integration and globalization are creating both opportunities and challenges 

for countries. One of the challenges faced by Vietnam in the context of the Industry Revolution 

4.0 is how to expand the coverage and to achieve a sustainable development of the social 

protection system, especially social insurance for all. The Asia-Pacific Economic Cooperation 

(APEC) 2017 Forum on "Creating New Momentum, Together for the Future" has been actively 

discussed this issue and it is expected that all members have effective social security orientations 

and strategies to improve the quality of life for their people. Wishing to share the views on the 

sustainable development of the social insurance system in Vietnam in the forthcoming, this 

article will focus on discussing the role, status and solutions to expand coverage of social 

insurance in the context of integration and globalization under the influence of the Industrial 

Revolution 4.0 

Key words: APEC 2017, social insurance, social protection. 

 

1.Vai trò của mở rộng diện bao phủ 

đối với phát triển bền vững bảo hiểm xã 

hội ở Việt Nam 

Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự 

thay đổi nhanh chóng trên quy mô toàn cầu, 

nhất là trong bối cảnh của Cuộc cách mạng 

Công nghiệp 4.0 (đặc biệt là công nghệ số), 

Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền 

vững của Liên Hợp Quốc và Hiệp định 

Paris về chống biến đổi khí hậu …đã tạo 
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nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền 

vững, toàn diện, bao trùm và công bằng của 

mỗi quốc gia. Diễn đàn APEC năm 2017 

được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề “Tạo 

động lực mới, cùng vun đắp tương lai 

chung” cũng bàn luận theo hướng trên. Việt 

Nam đã và đang có nhiều hành động chủ 

động và tích cực hưởng ứng mục tiêu phát 

triển bền vững, toàn diện, bao trùm và công 

bằng ở cả 21 nền kinh tế khu vực Châu Á - 

Thái Bình Dương. 

Đối với Việt Nam, vấn đề kết hợp tăng 

trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội 

(ASXH) là định hướng chiến lược góp phần 

thoát bẫy thu nhập trung bình, vượt qua các 

thách thức an ninh phi truyền thống, thúc 

đẩy phát triển bền vững, bao trùm và sáng 

tạo, đảm bảo cho mọi người dân tham gia 

và thụ hưởng kết quả của sự phát triển và 

thịnh vượng chung. 

 Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong 

những trụ cột quan trọng của hệ thống 

ASXH đa tầng, linh hoạt và có thể hỗ trợ 

nhau. BHXH được từng bước đổi mới gắn 

kết hơn với hệ thống ASXH đa dạng, toàn 

diện, có tính chia sẻ giữa nhà nước, xã hội 

và người dân, giữa các nhóm dân cư trong 

một thế hệ và giữa các thế hệ, hướng vào 

phát triển con người, thực hiên công bằng 

xã hội, góp phần tích cực, tạo động lực mới 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển 

bền vững đất nước. 

Một hệ thống BHXH phát triển bền 

vững được thể hiện ở sự vận hành thông 

suốt, trôi chảy, đạt được các mục tiêu cuối 

cùng là mở rộng đối tượng tham gia BHXH 

chiếm phần lớn lực lượng lao động; đảm 

bảo phát triển bền vững và cân đối quỹ 

BHXH trong dài hạn, nhất là cân đối quỹ 

thu - chi bảo hiểm hưu trí và tử tuất, có kết 

dư và không phải chi từ ngân sách nhà 

nước; đạt được sự hài lòng của người dân 

về một hệ thống chích sách BHXH hiệu 

quả, có khả năng phòng ngừa, hạn chế và 

khắc phục các rủi ro xã hội; hiện đại hoá 

quản lý và quản trị hệ thống BHXH trên cơ 

sở áp dụng công nghệ số. 

Các mục tiêu này có mối quan hệ mật 

thiết với nhau, nhưng với mô hình BHXH 

theo nguyên tắc đóng - hưởng với sự kết 

hợp hợp lý giữa các tham số đóng xác định 

(defined contribution - DC) và thông số 

hưởng xác định (defined benefit - DB), có 

tính chia sẻ thì vấn đề then chốt là phải mở 

rộng độ bao phủ trên cơ sở đảm bảo quyền 

của người tham gia (có tính phổ quát) vào 

một hệ thống BHXH đa tầng trong tổng thể 

hệ thống ASXH. Hay nói một cách khác, 

mở rộng diện bao phủ BHXH có vai trò đặc 

biệt quan trọng đối với phát triển bền vững 

BHXH của Việt Nam trong dài hạn. Tuy 

nhiên, đây là một trong những vấn đề lớn, 

nổi cộm do tỷ lệ bao phủ hiện nay còn thấp 

và còn nhiều khoảng trống về chính sách 

BHXH mà các nhà hoạch định chính sách 

BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm. Do đó, 

ngày 29 tháng 3 năm 2017 vừa qua, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp 

với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã tổ 

chức Hội thảo quốc tế về “Mở rộng diện 

bao phủ bảo hiểm xã hội - Kinh nghiệm 

quốc tế và giải pháp cho Việt Nam” để bàn 

về vấn đề này. 

Khi đánh giá diện bao phủ BHXH, vấn 

đề quan trọng là phải thống nhất tiêu chí xác 
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định. Theo quan điểm của ILO, có 2 tiêu 

chí, đó là: 

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH so với 

tổng lực lương lao động trong độ tuổi lao 

động (ở Việt Nam là nam: 15 - 60 tuổi, nữ: 

15 - 55 tuổi). 

- Tỷ lệ người được hưởng lương hưu và 

các chế độ BHXH hàng tháng so với người 

trên độ tuổi lao động (ở Việt Nam là nam: 

60 tuổi trở lên, nữ: 55 tuổi trở lên). 

Có thể nói rằng, mở rộng diện bao phủ 

BHXH phải được coi là một trong những 

mục tiêu chiến lược của phát triển BHXH 

bền vững trong tổng thể cải cách toàn diện 

BHXH ở Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 

trên thực tế và trong dài hạn. 

2. Thực trạng diện bao phủ bảo hiểm 

xã hội hiện nay và các khoảng trống trong 

chính sách và trong tổ chức thực hiện 

Vấn đề mở rộng diện bao phủ BHXH 

phụ thuộc trước tiên vào pháp luật, chính 

sách BHXH quy định phạm vi đối tượng áp 

dụng. Từ khi đổi mới đến nay pháp luật, 

chính sách BHXH ở Việt Nam đã được xây 

dựng, nhiều lần sửa đổi, bổ sung theo 

hướng mở rộng phạm vi, đối tượng tham 

gia. Quá trình mở rộng này được thể hiện ở 

sơ đồ dưới đây (Sơ đồ 1). 

Sơ đồ 1: Quá trình mở rộng diện tham gia BHXH tại Việt Nam 

     
NLĐ làm 

việc theo hợp 

đồng lao 

động từ đủ 1 

tháng trở lên, 

người lao 

động nước 

goài làm việc 

tại Việt Nam 

BHXH bắt 

buộc) và công 

dân Việt Nam 

từ đủ 15 tuổi 

trở lên 

(BHXH tự 

nguyện) 

    
NLĐ làm 

việc theo 

hợp đồng lao 

động từ đủ 3 

tháng trở lên, 

lao động VN 

làm việc tại 

nước ngoài 

(BHXH bắt 

buộc) và 

công dân 

Việt Nam từ 

đủ 15 tuổi 

trở lên 

(BHXH tự 

nguyện) 

   
NLĐ làm việc 

theo hợp đồng 

lao động từ đủ 

3 tháng trở lên 

BHXH bắt 

buộc) và công 

dân Việt Nam 

trong độ tuổi 

lao động 

(BHXH tự 

nguyện) 

 

  
NLĐ làm 

việc theo hợp 

đồng lao 

động từ đủ 3 

tháng trở lên 

(BHXH bắt 

buộc) 

 

 
NLĐ làm việc 

theo hợp đồng 

mùa vụ hoặc 

công việc từ đủ 

3 tháng trở và 

SDLĐ phải có 

từ 10 LĐ trở lên 

 

Những người 

làm việc cho 

Chính phủ 

 

Những người 

làm việc trong 

khu vực công 

 

Những 

người làm 

việc trong 

khu vực 

công 

Những người 

làm việc trong 

khu vực công 

 

Những 

người làm 

việc trong 

khu vực 

công 

Những 

người làm 

việc trong 

khu vực 

công 

1945                      1995                   2003                 2008                   2016               2018 

Nguồn: Vụ BHXH tổng hợp từ các văn bản quy phạm pháp luật 
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Sơ đồ 1 cho thấy, theo Luật BHXH 

2014, phạm vi đối tượng tham gia BHXH 

bao gồm: những người làm việc trong khu 

vực công (BHXH bắt buộc), người lao động 

làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 1 

tháng trở lên, người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam (BHXH bắt buộc) và công 

dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên (BHXH 

tự nguyện). Khung pháp lý như vậy đã có sự 

phát triển nhiều so với trước 1995, về 

nguyên tắc, cho phép mở rộng diện bao phủ 

BHXH tới đại bộ phận lực lượng lao động. 

 Trên thực tế đã diễn ra quá trình mở 

rộng và tăng liên tục đối tượng tham gia 

BHXH từ khi Luật BHXH 2006 (có hiệu 

lực từ 1/7/2007) đến nay (Bảng 1). 

Số liệu Bảng 1cho thấy xu hướng 

chung là diện bao phủ BHXH tăng liên tục 

qua các năm và với số lượng đáng kể. Số 

đối tượng tham gia BHXH bắt buộc của 

năm 2008 so với năm 2007 có sự tăng vọt 

với khoảng 1 triệu người (tăng 15,11%). Xu 

hướng này vẫn được duy trì trong các năm 

tiếp theo, nhưng với tốc độ tăng có giảm 

xuống, tốc độ tăng trung bình khoảng 

5%/năm trong các năm 2009 – 2015.  

Trong khi đó, đối tượng tham gia 

BHXH tự nguyện mặc dù có tốc độ tăng rất 

nhanh, nhưng tổng số người tham gia thực 

tế còn khá nhỏ bé, khi số người tham gia 

BHXH tự nguyện tính đến năm 2015 chỉ đạt 

hơn 200 nghìn người. 

 

Bảng 1. Đối tươṇg tham gia BHXH giai đoạn 2007-2015 

STT Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 

Số lao động 

tham gia 

BHXH bắt 

buộc (triệu 

người) 

7.418 8.539 8.901 9.441 10.075 10.431 10.889 11.451 12.072 

2 
Tốc độ tăng so 

năm trước (%) 
- +15,11 +4,24 +6,07 +6,72 +3,3 +4,3 +5,1 +5,4 

3 

Số lao động 

tham gia 

BHXH tự 

nguyện (người) 

- 6.110 41.193 81.391 96.400 133.831 173.584 196.254 217.669 

4 
Tốc độ tăng so 

năm trước (%) 
- - +574,0 +97,5 +18,4 +38,8 +29,7 +13,0 +10,9 

Nguồn: Vụ BHXH tổng hợp từ báo cáo quỹ BHXH của Chính phủ giai đoạn 2007-2015 

 

Đánh giá tổng thể, tính đến 31/12/2016, 

tổng số đối tượng tham gia BHXH đạt 

13.065.763 người, tăng gấp 6 lần so với năm 

1995 và 6,31% so với năm 2015, nhưng chỉ 

chiếm khoảng 24,1% lực lượng lao động 

(khoảng 28% lực lượng lao động trong độ 

tuổi). Đó là một tỷ lệ khá thấp về diện bao 

phủ BHXH ở Việt Nam. Số liệu và tỷ lệ trên 
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cho ta thấy có nhiều khoảng trống cả về 

chính sách và tổ chức thực hiện BHXH. 

Về khoảng trống chính sách:  

- Việt Nam là nước đang trong quá 

trình già hoá dân số nhanh, hiện nay có 

khoảng 11,2 triệu người cao tuổi. Tuy 

nhiên, mới chỉ có khoảng trên 50% số người 

đang được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 

và trợ cấp xã hội hàng tháng của nhà nước, 

số còn lại gần 50% (khoảng 5 triệu người) 

chưa được hưởng bất kỳ chính sách gì của 

Nhà nước do Việt Nam chưa có chính sách 

hưu trí xã hội tiếp cận dựa trên quyền đảm 

bảo ASXH cho người cao tuổi theo hướng 

phổ quát. 

- Lao động nông nghiệp, khu vực phi 

kết cấu với tính chất lao động tự làm 

(khoảng 28 triệu người), có nhu cầu tham 

gia BHXH rất lớn nhưng khả năng tham gia 

(có thể đóng) BHXH lại rất thấp (chỉ 

khoảng 10%), trong khi đến hết năm 2017 

chưa có chính sách hỗ trợ của Nhà nước để 

họ tham gia BHXH (chỉ đến 1/1/ 2018 mới 

có chính sách hỗ trợ cho khu vực này với 

mức hỗ trợ hạn chế: 15.400 

đồng/người/tháng đến tối đa 46.200 

đồng/người/tháng). Chính sách BHXH tự 

nguyện thực sự chưa hấp dẫn và thiếu chế 

độ BHXH ngắn hạn, chưa có quy định con 

tham gia BHXH bắt buộc thì cha mẹ được 

hưởng hưu trí xã hội…. Hơn nữa, khi nền 

kinh tế chia sẻ phát triển mạnh do tác động 

của cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0, số lao 

động hoạt động trong nền kinh tế này có xu 

hướng tăng lên nhanh chóng, thu nhập rất 

cao, có khả năng đóng BHXH, nhưng lại 

chưa có quy định đối tượng này phải tham 

gia BHXH bắt buộc. Đặc biệt, có khoảng 

4,658 triệu hộ kinh doanh cá thể với khoảng 

8 triệu lao động (số liệu của Tổng cục 

Thống kê công bố đến cuối năm 2014). Nếu 

Nhà nước có chính sách hỗ trợ họ để 

chuyển thành doanh nghiệp thì đối tượng 

này có đủ khả năng tham gia BHXH (Kỳ 

họp thứ 3, Quốc hội XIV vừa qua đã thông 

qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

trong đó sẽ thực thi các chính sách hỗ trợ 

các hộ kinh doanh cá thể có khả năng 

chuyển lên thành doanh nghiệp hy vọng sẽ 

lấp một phần khoảng chống chính sách này 

đối với mở rộng diện tham gia BHXH). 

- Chính sách hưởng BHXH một lần khá 

rộng rãi, nhất là khi Quốc hội Khoá XIII 

ban hành Nghị quyết số 93/2015/QH13, 

ngày 22 tháng 6 năm 2015 về việc thực hiện 

chính sách hưởng BHXH một lần đối với 

người lao động (khắc phục Điều 60 của 

Luật BHXH 2014), trong khi đó một bộ 

phân người lao động làm hợp đồng ngắn 

hạn, đặc biệt là lao động trẻ và xuất thân từ 

nông thôn có xu hướng hưởng BHXH một 

lần ngày càng tăng, năm 2016 là 665.306 

người so với 129.156 người năm 2007, tăng 

gấp 5,15 lần, sẽ làm giảm diện bao phủ do 

số này ra khỏi hệ thống BHXH. 

Về khoảng trống trong tổ chức thực 

hiện: 

- Do việc tổ chức triển khai và thực 

hiện Luật BHXH chưa nghiêm, trước hết là 

đối với lao động khu vực có quan hệ lao 

động phải tham gia BHXH bắt buộc, nên 

vẫn còn khoảng 20% lao động chưa tham 
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gia, chủ yếu là trong số doanh nghiệp nhỏ 

và vừa (chiếm 97% tổng số doanh nghiệp 

đang hoạt động).  

- Hiện tượng doanh nghiệp trốn đóng 

BHXH, trước hết là đối với lao động nhập 

cư và ký hợp đồng lao động ngắn hạn, khá 

phổ biến, trong khi chế tài không đủ răn đe 

đối với doanh nghiệp dẫn đến thực hiện 

không nghiêm. 

 - Cơ quan BHXH hoạt động còn mang 

tính hành chính; thủ tục phiền hà, còn quy 

định địa giới hành chính trong tham gia, thụ 

hưởng BHXH khiến người lao động khó 

tiếp cận hệ thống BHXH; thiếu gắn kết chặt 

chẽ giữa cơ quan thuế và BHXH do đó khó 

xác định được thu nhập của người lao động 

để thu BHXH… 

3. Các giải pháp mở rộng diện bao 

phủ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2020 - 2030 

Để mở rộng diện bao phủ BHXH giai 

đoạn 2020 - 2030 cần phải áp dụng đồng bộ 

các giải pháp chính sách và tổ chức thực 

hiện, giải pháp trước mắt và lâu dài. Trong 

đó, tập trung vào các giải pháp tác động 

trực tiếp nhằm từng bước khắc phục các 

khoảng trống nêu trên, cụ thể: 

a) Các giải pháp chính sách 

- Về cơ bản và lâu dài phải cải cách 

toàn diện chính sách BHXH theo hướng đa 

tầng để có thể điều chỉnh toàn bộ lực lượng 

lao động xã hội, cụ thể: 

+ Tầng theo quan hệ đóng - hưởng: 

Mọi công dân có quyền và nghĩa vụ (trách 

nhiệm) đăng ký tham gia BHXH khi đến và 

còn trong độ tuổi lao động; tất cả mọi người 

lao động có thu nhập (có việc làm chính 

thức thể hiện ở việc có hợp đồng lao động) 

đều tham gia BHXH theo nguyên tắc đóng - 

hưởng, có sự chia sẻ;  

+  Tầng kết hợp đóng và có sự hỗ trợ 

của Nhà nước: Đối với nông dân, người lao 

động có việc làm phi chính thức (không có 

hợp đồng lao động) mà có khó khăn về khả 

năng đóng BHXH sẽ được Nhà nước hỗ trợ 

một phần đóng BHXH hoặc hỗ trợ phần 

đóng của chủ sử dụng lao động để người lao 

động có thể tham gia BHXH; 

+ Tầng hưu trí xã hội: Người hết tuổi 

lao động mà không có nguồn thu nhập, kể 

cả nguồn trợ giúp xã hội của nhà nước, 

được hưởng lương hưu xã hội từ nguồn hỗ 

trợ của Nhà nước hoặc nếu có con tham gia 

BHXH; 

- Điều chỉnh một số tham số DC và DB 

liên quan đến mở rộng khả năng tham gia 

BHXH của người lao động: 

+ Thực hiện việc quy định giảm thời 

gian đóng BHXH đủ điều kiện hưởng lương 

hưu từ 20 năm xuống 10 năm nhằm thúc 

đẩy người lao động làm việc theo hợp đồng 

ngắn hạn và người lao động làm việc phi 

chính thức thay đổi hành vi, tích cực tham 

gia BHXH lâu dài do giảm thời gian chờ 

đợi hưởng hưu trí;  

+ Thực hiện bình đẳng về tránh nhiệm 

đóng BHXH trên cơ sở tiến tới chia đều tỷ 

lệ đóng BHXH giữa người lao động và 

người sử dụng lao động (mỗi bên đóng 

13%) để hạn chế trốn đóng bảo hiểm xã hội 

của người sử dụng lao động;  
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 + Quy định điều kiện để các doanh 

nghiệp được tiếp cận tham gia đấu thầu các 

dự án của Chính phủ, được giảm trừ thuế 

với điều kiện thực hiện nghĩa vụ đóng 

BHXH đầy đủ cho người lao động... 

b) Trong tổ chức thực hiện: 

- Xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh hoạt 

động truyền thông về chính sách BHXH 

nhằm nâng cao nhận thức của người lao 

động, người sử dụng lao động và các chủ 

thể khác để thay đổi hành vi, nâng cao trách 

nhiệm trong việc thực hiện chính sách 

BHXH, tăng niềm tin khi tham gia BHXH 

của người lao động; 

- Thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối 

tượng tham gia BHXH tính theo người lao 

động, gắn trách nhiệm cho từng địa phương 

và cơ sở; 

- Đơn giản hóa quy trình, thủ tục, hồ sơ 

tham gia và hưởng BHXH của người lao 

động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho họ 

dễ dàng tiếp cận dịch vụ BHXH; điện tử 

hóa quá trình thu, chi bảo hiểm xã hội; 

-  Gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan thuế 

và BHXH trong việc xác định và giám sát 

nguồn thu nhập của người lao động trong 

các doanh nghiệp để nắm chắc nguồn đóng 

BHXH; thực hiện thu BHXH qua cơ quan 

thuế đối với khu vực có quan hệ lao động 

(doanh nghiệp). 
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BẢN CHẤT CỦA VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN TỰ DO LIÊN KẾT TRONG 

QUAN HỆ LAO ĐỘNG 

PGS.TS. Nguyễn Bá Ngọc 

Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

 

Tóm tắt: Quyền tự do liên kết trong quan hệ lao động, theo đó “người lao động và người 

sử dụng lao động, không phân biệt dưới bất cứ hình thức nào, đều không phải xin phép trước mà 

vẫn có quyền được tổ chức và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn của mình, với một điều kiện 

duy nhất là phải tuân theo điều lệ của chính tổ chức” là một trong những quyền cơ bản của con 

người trong một xã hội dân chủ. Thực hiện quyền tự do liên kết là một trong những điều kiện cơ 

bản để xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, ổn định, tiến bộ. 

Từ khóa: tự do liên kết, tự do hiệp hội, tự do công đoàn. 

Abstract: Right to freedom of association in labor relations, whereby "workers and 

employers, regardless of any form, are not required to obtain prior authorization to have the 

right to organize and to join organizations of their choice, with the sole condition of following 

the rules of the organization ", is one of the basic human rights in a democratic society. 

Implementing the right to freedom of association is one of the basic conditions for establishing 

healthy, stable and progressive labor relation. 

Keywords: freedom of association, freedom of organization, freedom of union. 

 

1. Các khái niệm  

1.1. Quyền tự do hiệp hội (tự do liên 

kết) trong quan hệ lao động 

Theo David Macdonald and Caroline 

Vardenabeele, 1996, Glossary of Industrial 

Relation and Related Term của ILO thì: 

“Quyền tự do hiệp hội là quyền nhóm họp 

công khai hoặc họp riêng của con người 

với mục đích cùng tham gia vào sự nghiệp 

chung và cùng nhau liên kết nhằm đạt được 

một mục tiêu cụ thể. Trong quan hệ lao 

động, quyền tự do hiệp hội là quyền của 

người lao động và người sử dụng lao động 

được tổ chức và gia nhập các tổ chức công 

đoàn và các tổ chức của người sử dụng lao 

động theo sự lựa chọn của riêng họ để đại 

diện cho quyền lợi của họ”1. Như vậy, 

quyền tự do hiệp hội trong quan hệ lao 

động đối với người lao động thì cũng chính 

là quyền tự do công đoàn. 

Thuật ngữ quyền tự do liên kết (hay 

còn gọi là quyền tự do hiệp hội) trong quan 

hệ lao động được nêu trong Điều 2 Công 

ước số 87 năm 1948 của ILO: “Người lao 

                                         
1 David Macdonald and Caroline Vardenabeele, 1996, 

Glossary of Industrial Relation and Related Term, 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển quan hệ lao động, Dự án 

quan hệ lao động Việt Nam - ILO, 100 thuật ngũ thông 

dụng nhất về quan hệ lao động được quốc tế sử dụng, 

NXB Lao động- Xã hội, Hà Nội 2012. 
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động và người sử dụng lao động, không 

phân biệt dưới bất cứ hình thức nào, đều 

không phải xin phép trước mà vẫn có quyền 

được tổ chức và gia nhập các tổ chức theo 

sự lựa chọn của mình, với một điều kiện 

duy nhất là phải tuân theo điều lệ của chính 

tổ chức đó”2. 

Công ước số 87 buộc các nước thành  

viên phải đảm bảo các quyền về: Tổ chức 

của người lao động và người sử dụng lao 

động phải có quyền  xây dựng điều lệ và 

quy định của riêng tổ chức mình; bầu chọn 

đại diện một cách tự do hoàn toàn; tổ chức 

hệ thống quản lý và các hoạt động của tổ 

chức; xây dựng chương trình; được bảo vệ 

khỏi nguy cơ bị giải tán hoặc đình chỉ hoạt 

động của các cơ quan Nhà nước; thành lập 

và gia nhập các liên hiệp, hiệp hội có liên 

hệ với các tổ chức quốc tế của người lao 

động và người sử dụng lao động (Điều 3-5 

Công ước số 87). 

Một nguyên tắc căn bản được nhấn 

mạnh trong Công ước số 87 là các cơ quan 

Nhà nước không can thiệp, hạn chế các 

quyền nói trên của người lao động và người 

sử dụng lao động hoặc tổ chức của họ hay 

ngăn cản họ thực hiện một cách hợp pháp 

các quyền này (Điều 3, Điều 4, Điều 7, 

Điều 11).  

Tuy nhiên, Công ước số 87 cũng quy 

định nguyên tắc “tôn trọng luật quốc gia sở 

tại”, nghĩa là khi thực hiện các quyền đã 

nêu trong Công ước số 87, người lao động, 

                                         
2 ILO, Một số Công ước và Khuyến nghị của Tổ chức 

Lao động Quốc tế, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 

2004. 

người sử dụng lao động và tổ chức của họ 

phải tôn trọng luật pháp sở tại. Nhưng Điều 

8 bổ sung thêm rằng luật sở tại hoặc việc áp 

dụng luật sở tại không được ngăn cản việc 

thực hiện các quyền đã nêu trong Công ước. 

Công ước 87 cũng quy định rằng các nước 

thành viên phải sử dụng mọi biện pháp phù 

hợp để đảm bảo người lao động và người sử 

dụng lao động có thể thực hiện quyền lập hội 

một cách tự do (Điều 11). Điều này cũng 

được nhắc lại trong Công ước số 98 về Áp 

dụng các nguyên tắc của quyền tổ chức và 

thương lượng tập thể, 1949. 

1.2. Thiết chế đại diện trong quan hệ 

lao động  

Theo tác giả Nguyễn Mạnh Cường3 thì 

thiết chế đại diện trong quan hệ lao động là 

tổ chức đại diện cho  người  lao động (công 

đoàn) và người sử dụng lao động.  

Có hai tiêu chí quan trọng nhất để xác 

định một tổ chức có phải là tổ chức đại diện 

trong quan hệ lao động hay không: một là 

tính chất đại diện; hai là chức năng bảo vệ. 

Nếu một tổ chức tuy có danh mà không thể 

hiện được tính đại diện hoặc trong hoạt 

động lại không bảo vệ quyền lợi của thành 

viên thì đó không phải là tổ chức đại diện. 

Đối với thiết chế đại diện, không nhất thiết 

là nếu có tổ chức đại diện cho người lao 

động thì phải có tổ chức đại diện cho người 

sử dụng lao động tương ứng và vai trò của 

hai tổ chức này là quan trọng như nhau; bởi 

vì quan hệ lao động ở đây là quan hệ lao 

                                         
3 Nguyễn Mạnh Cường, BLĐTBXH, Mô hình quan hệ 

lao động ở Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà 

Nội 2013. 
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động tập thể, các quan hệ lao động cá nhân 

chỉ trở thành quan hệ lao động tập thể khi 

mọi người liên kết thành một khối để đối 

thoại và thương lượng với chủ sử dụng lao 

động. Khi liên kết lại thành một khối và cử 

đại diện của khối ra để đối thoại với chủ thì 

đó là công đoàn. Không có công đoàn thì 

không tồn tại quan hệ lao động tập thể, mà 

chỉ có một tập hợp của các quan hệ lao động 

cá nhân. Còn nếu không có tổ chức đại diện 

cho người sử dụng lao động thì vẫn  tồn tại 

quan hệ lao động tập thể, ít nhất là ở cấp 

doanh nghiệp4. 

Khi quan hệ lao động vượt qua ranh giới 

của một doanh nghiệp thì khi đó giới chủ 

mới có nhu cầu liên kết và hình thành nên tổ 

chức đại diện cho người sử dụng lao động. 

Có thể thấy là để có sự vận hành bình 

thường của quan hệ lao động tập thể, bắt 

buốc phải có tổ chức đại diện cho người lao 

động (công đoàn). Còn mức độ cần thiết của 

tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động 

không phải tiên quyết. Chính vì vậy mà luật 

quan hệ lao động của một số nước thậm chí 

chỉ có quy định về công đoàn mà không có 

quy định về tổ chức người sử dụng lao động. 

Nhiều nước nhập luật công đoàn và luật 

quan hệ lao động làm một. Nếu không có tổ 

chức công đoàn hoặc có nhưng không thật 

(tức không đại diện thật và không bảo vệ 

thật) thì thiết chế đại diện sẽ không hoạt 

động, kể cả trường hợp có thành lập cũng 

không hoạt động được5. 

                                         
4 Như trên.  
5 Nguyễn Mạnh Cường, BLĐTBXH, Mô hình quan hệ 

lao động ở Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà 

Nội 2013. 

Như vậy, thiết chế đại diện thực chất là 

sự biểu hiện việc thực hiện quyền tự do liên 

kết trong quan hệ lao động; nó bao gồm hình 

thức đại diện và cách thức tổ chức đại diện 

cho người lao động (công đoàn) cũng như 

cho người sử dụng lao động.  

Riêng về tổ chức đại diện của người lao 

động (công đoàn), thuật ngữ quan hệ lao 

động coi một tổ chức của người lao động là 

một hiệp hội của những người lao động liên 

kết lại để bảo vệ và thúc đẩy các quyền lợi 

chung của họ6. Đạo luật Điều chỉnh Công 

đoàn và Quan hệ lao động của Hàn Quốc 

năm 2001 coi tổ chức của người lao động là 

để chỉ một tổ chức hay một tổ chức liên kết 

của những người lao động, được thành lập 

một cách tự nguyện bởi tập thể người lao 

động theo sáng kiến của người lao động, với 

mục đích duy trì và cải thiện điều kiện làm 

việc hay nâng cao địa vị kinh tế và xã hội 

của người lao động7; tuy nhiên, theo Đạo 

luật này thì nếu tổ chức rơi vào một trong 

các trường hợp dưới đây, tổ chức đó không 

được coi là một “công đoàn”: 

a. Các trường hợp mà người sử dụng lao 

động hay các cá nhân khác, những người 

luôn luôn hành động vì mục đích của người 

sử dụng lao động, được tham gia tổ chức; 

                                         
6 David Macdonald and Caroline Vardenabeele, 1996, 

Glossary of Industrial Relation and Related Term, 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển quan hệ lao động, Dự án 

quan hệ lao động Việt Nam - ILO, 100 thuật ngũ thông 

dụng nhất về quan hệ lao động được quốc tế sử dụng, 

NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 2012. 
7 Đạo luật Điều chỉnh Công đoàn và quan hệ lao động 

Hàn Quốc 2001, Điều 2. 
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b. Các trường hợp mà phần lớn kinh phí 

hoạt động được hỗ trợ bởi người sử dụng lao 

động; 

c. Các trường hợp mà những hoạt động 

của tổ chức đều chỉ tập trung vào các hoạt 

động tương trợ, các hoạt động văn hóa đạo 

đức và các hoạt động phúc lợi khác; 

d. Các trường hợp mà những cá nhân 

không phải là người lao động được tham gia 

vào tổ chức (trong trường hợp một người lao 

động làm thuê bị sa thải thì vẫn được coi là 

một người lao động, cho tới khi có quyết 

định xem xét lại của Ủy ban Quan hệ Lao 

động Quốc gia khi người đó đệ đơn lên Ủy 

ban này đề nghị giải quyết do đối xử lao 

động không công bằng); 

e. Các trường hợp mà các mục tiêu của 

tổ chức chủ yếu nhằm vào các phong trào 

chính trị. 

2. Bản chất, vai trò, ý nghĩa của quyền 

tự do liên kết và thiết chế đại diện trong 

quan hệ lao động 

2.1. Năm nguyên tắc thực hiện quyền 

tự do công đoàn theo cam kết trong TPP 

2.1.1. Người lao động được tự do tham 

gia công đoàn theo lựa chọn của mình và 

không phải xin phép trước từ cơ quan công 

quyền 

Đây là nguyên tắc nổi bật nhất. Theo 

cam kết trong TPP, Bản Kế hoạch thực thi về 

lao động trong phụ lục song phương giữa 

Hoa Kỳ và Việt nam cam kết Việt Nam sẽ 

cho phép người lao động tại một doanh 

nghiệp được thành lập “tổ chức của người 

lao động” mà không cần phải có xin phép 

trước trước từ bất kỳ tổ chức hay cá nhân 

nào. “Tổ chức của người lao động” này có 

thể chọn đăng ký tham gia Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam (VGCL) hoặc đăng ký 

với một cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

theo luật định. Đây là một quy định có tính 

chất nền móng cho quyền tự do công đoàn 

tại Việt Nam. Tất nhiên, tổ chức đại diện của 

người lao động này không đứng ngoài luật 

pháp và không cần đăng ký. Việc đăng ký 

vẫn là quy định bắt buộc và hợp lý. Bản Kế 

hoạch cũng nêu rõ rằng việc đăng ký phải 

tuân thủ các chuẩn mực của ILO, tức là phải 

có tính minh bạch, rõ ràng về thời gian và 

quy trình, phải có số lượng thành viên tối 

thiểu, và không được tùy tiện. Đồng thời, tổ 

chức đại diện của người lao động này cũng 

được hưởng các quyền liên quan đến lao 

động theo luật và thực tiễn không thua kém 

các tổ chức công đoàn cơ sở thuộc VGCL. 

Các tổ chức đại diện của người lao động này 

cũng phải được luật cho phép được liên kết 

với nhau ở mức độ liên doanh nghiệp hoặc 

cấp độ ngành, cấp độ vùng. Việt Nam cũng 

cam kết cho phép công nhân và các tổ chức 

công đoàn được nhận sự hỗ trợ về mặt kỹ 

thuật từ các tổ chức công nhân quốc tế hoặc 

Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các lĩnh 

vực theo pháp luật lao động Việt Nam, 

thương lượng tập thể, đình công, hoặc các 

hoạt động khác theo ILO. 

2.1.2. Các tổ chức công đoàn phải được 

tự quản 

Công đoàn sẽ không độc lập đúng nghĩa 

nếu nó không được tự quản. Tự quản ở đây 

có nghĩa là tự quản về mặt điều lệ, lựa chọn 
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cán bộ công đoàn, hoạt động, kinh phí và tư 

cách. Tự quản về mặt điều lệ tức là công 

đoàn độc lập được phép tự mình xây dựng 

bản quy chế, điều lệ của mình mà không 

phải tuân theo Điều lệ chung của VGCL. 

Việt Nam cũng cam kết sẽ thay đổi luật mà 

theo đó Nhà nước sẽ công nhận và chấp 

thuận việc đăng ký các tổ chức công đoàn 

với điều lệ riêng. Nguyên tắc này yêu cầu 

việc lựa chọn cán bộ công đoàn phải dựa 

trên một cuộc bầu cử dân chủ tự nguyện của 

các công đoàn viên. Công đoàn cũng được 

phép tham vấn với chính phủ trong việc ban 

hành luật về lao động như hệ thống VGCL. 

Tổ chức đại diện của người lao động này 

cũng được phép thu lệ phí công đoàn trực 

tiếp từ thành viên của mình và được hưởng 

phần lệ phí công đoàn do doanh nghiệp đóng 

góp. Đồng thời, họ cũng sẽ được phép sở 

hữu tài sản của riêng mình. Tổ chức đại diện 

của người lao động này không chỉ độc lập 

với người chủ sử dụng lao động, độc lập với 

hệ thống VGCL mà còn độc lập với bất kỳ 

một tổ chức lao động cấp trên nào. Theo Bản 

Kế hoạch thì sự can thiệp của các công đoàn 

cấp trên phải dựa trên yêu cầu trực tiếp từ 

công đoàn cơ sở chứ không có tính mặc 

nhiên, hành chính. Theo Hiến pháp, hệ thống 

công đoàn thuộc VGCL là một tổ chức 

“chính trị - xã hội” nhưng Bản Kế hoạch có 

một quy định riêng, theo đó Việt Nam cam 

kết không yêu cầu các tổ chức đại diện của 

người lao động này phải có một nhiệm vụ 

chính trị nào. Tức là, tổ chức đại diện của 

người lao động này không phải là một tổ 

chức chính trị - xã hội, không phải theo đuổi 

một mục tiêu chính trị nào. Nội dung trong 

TPP cố gắng đảm bảo sự tự chủ của tổ chức 

công đoàn nhằm giúp các tổ chức này độc 

lập hoàn toàn khỏi những nhiệm vụ chính trị 

Nhà nước để tập trung bảo vệ quyền lợi của 

người lao động. 

2.1.3. Một tổ chức công đoàn cấp trên 

không có quyền đại diện đương nhiên đối với 

những người lao động không tham gia công 

đoàn, và chỉ có quyền đại diện cho những 

người có đề nghị đại diện 

Theo Luật Công đoàn hiện nay, hệ thống 

VGCL đại diện cho toàn bộ người lao động, 

cho dù là công đoàn viên hay không, trong 

rất nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, đối với những 

doanh nghiệp không có công đoàn, khi họ 

muốn xử lý kỷ luật người lao động thường 

phải có sự tham gia của liên đoàn lao động 

cấp trên. Hay khi các doanh nghiệp này 

muốn đăng ký nội quy lao động thì ý kiến 

của công đoàn cấp trên cũng là cần thiết, nếu 

người lao động trong doanh nghiệp chưa 

thành lập công đoàn cơ sở. Theo Bản Kế 

hoạch, Việt Nam cam kết sửa đổi luật theo 

hướng sự đại diện này (của cả hệ thống 

VGCL và tổ chức đại diện khác của người 

lao động) không còn là đương nhiên nữa mà 

chỉ xuất phát từ một yêu cầu trực tiếp từ 

người lao động không phải là công đoàn 

viên. Nói một cách khác, nguyên tắc này thể 

hiện quan điểm tự do công đoàn ở khía cạnh 

không chỉ bao gồm quyền của người lao 

động được tham gia công đoàn, mà còn cả 

quyền không tham gia công đoàn. 

2.1.4. Quyền của công đoàn cơ sở đăng 

ký hoạt động độc lập được liên kết với nhau 

ở cấp cao hơn doanh nghiệp, bao gồm cấp 

ngành, cấp vùng 



   Nghiªn cøu, trao ®æi                Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 51/Quý II - 2017 

    23  

Các tổ chức của người lao động: “có 

quyền hợp thành các liên đoàn, tổng liên 

đoàn, và mọi tổ chức, liên đoàn hoặc tổng 

liên đoàn đều có quyền gia nhập, có quyền 

liên kết với các tổ chức quốc tế của người 

lao động”8. Quy định này nhằm đảm bảo 

thực thi một cách thực chất, đầy đủ và mở 

rộng hơn quyền tự do thành lập tổ chức đại 

diện của người lao động. Nếu chỉ có quyền 

thành lập những tổ chức đại diện đơn lẻ (cấp 

doanh nghiệp) bị phân tán về sức mạnh và 

khả năng bảo vệ quyền lợi cho người lao 

động đồng nghĩa với tiếng nói của tổ chức sẽ 

hạn chế hơn. Với việc ghi nhận quyền hợp 

thành các liên đoàn và tổng liên đoàn (bao 

gồm quyền liên kết ở cấp cao hơn doanh 

nghiệp như cấp ngành, cấp vùng), quyền gia 

nhập, liên kết với các tổ chức quốc tế trong 

quá trình thực thi quyền tự do thành lập tổ 

chức đại diện của người lao động sẽ tạo nên 

đòn bẩy cho sự kết hợp rộng lớn hơn và 

tiếng nói pháp lý trọng lượng hơn của tổ 

chức đại diện người lao động. Quy định này 

minh chứng rằng, quyền tự do thành lập tổ 

chức đại diện của người lao động được tạo 

điều kiện theo một cơ chế khá thoáng, đảm 

bảo tính liên kết và hội nhập. Việt Nam cũng 

cam kết cho phép công nhân và các tổ chức 

công đoàn được nhận sự hỗ trợ về mặt kỹ 

thuật từ các tổ chức công nhân quốc tế hoặc 

Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các lĩnh 

vực về pháp luật lao động Việt Nam, đàm 

phán tập thể, đình công, hoặc các hoạt động 

khác theo ILO. 

2.1.5. Đảm bảo có sự phân biệt giữa 

người lao động và người có lợi ích với người 

sử dụng lao động, và cấm người sử dụng lao 

                                         
8 Điều 5, Công ước số 87 

động can thiệp của giới chủ vào hoạt động 

của công đoàn 

Hiện nay bằng cách này hay cách khác, 

giới sử dụng lao động thường can thiệp rất 

sâu vào hệ thống công đoàn cơ sở. Nhiều 

doanh nghiệp chọn thành lập công đoàn ngay 

từ rất sớm và khuyến khích công đoàn viên 

bầu ra ban chấp hành công đoàn bao gồm các 

cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp chủ chốt. Luật 

Công Đoàn có những quy định về việc một số 

chức danh lãnh đạo không được phép nắm 

giữ chức vụ trong công đoàn, tuy nhiên, bằng 

cách này hay cách khác, lợi ích của cán bộ 

công đoàn vẫn có thể gắn liền với lợi ích 

doanh nghiệp. Điều này khiến hoạt động của 

công đoàn không hiệu quả. Bản Kế hoạch nêu 

một nguyên tắc chung: quyền lợi của công 

nhân và giới chủ phải tách bạch, nghiêm cấm 

việc can thiệp của giới chủ vào hoạt động 

công đoàn, đồng thời yêu cầu Việt Nam tăng 

mức xử phạt hiện hành đối với các hành vi vi 

phạm quyền công đoàn của bất kỳ ai. 

Năm nguyên tắc trên có thể xem là nền 

tảng cho việc cải tổ hệ thống pháp luật và 

thực thi về công đoàn ở Việt Nam theo 

hướng thừa nhận sự tự do trong tổ chức và 

gia nhập công đoàn.  

2.2. Tiếp cận quyền tự do liên kết trong 

quan hệ lao động như là một trong những 

quyền cơ bản nhất thuộc phạm trù quyền 

con người trong một xã hội dân chủ  

Quyền của người lao động được coi là 

một trong những quyền cơ bản nhất trong 

phạm trù quyền con người mà các quốc gia 

đã ghi nhận trong các văn bản pháp lý quốc 

tế nói chung và trong hệ thống pháp luật của 

từng nước nói riêng. Trong bối cảnh toàn cầu 
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hóa, vấn đề bảo đảm quyền lợi của người lao 

động ngày càng được coi trọng trên cơ sở coi 

người lao động là trực tiếp làm ra sản phẩm 

hàng hóa, dịch vụ trong thương mại quốc tế 

nên họ phải là người được hưởng lợi, được 

chia sẻ thành quả của quá trình này, họ phải 

được bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều 

kiện lao động cơ bản.  

Ở mức độ toàn cầu, quyền của người lao 

động được biết đến trong pháp luật quốc tế 

kể từ Tuyên ngôn quốc tế về quyền con 

người (UDHR) năm 1948, Công ước quốc tế 

về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 

(ICCPR) và Công ước quốc tế về các quyền 

kinh tế, văn hóa và xã hội năm 1966 

(ICESCR), các công ước của Tổ chức Lao 

động quốc tế (ILO) và Tuyên bố về các 

quyền lao động cơ bản của ILO tại nơi làm 

việc năm 1998.... Trong số những văn kiện 

này, có những văn kiện có giá trị ràng buộc 

nghĩa vụ thực hiện của các quốc gia thành 

viên (ICCPR, ICESCR...), cũng có những 

văn kiện chỉ là chỉ là tuyên bố không mang 

tính bắt buộc thực hiện (UDHR). Mặc dù 

vậy, không ai có thể phủ nhận giá trị lịch sử 

lâu đời về quyền của người lao động trong 

lịch sử pháp luật quốc tế đương đại9: 

      - Trong Tuyên ngôn quốc tế về quyền 

con người (UDHR) năm 1948, quyền của 

người lao động được quy định tại Điều 4, 

Điều 22, Điều 23 (quyền tự do làm việc, lựa 

chọn việc làm, thành lập hay gia nhập công 

đoàn) và Điều 24 (quyền nghỉ ngơi). 

                                         

9 Nguyễn Bình An, Quyền của người lao động theo 

pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân 

chủ và Pháp luật- Bộ Tư pháp, ngày 31/5/2017. 

 

    - Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, 

văn hóa và xã hội năm 1966 (ICESCR) có 

quy định: (i) Quyền của tất cả mọi người có 

cơ hội kiếm sống bằng công việc do họ tự do 

lựa chọn hoặc chấp nhận (Điều 6); (ii) 

Quyền của mọi người được hưởng những 

điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi, 

đặc biệt là được đảm bảo thù lao thỏa đáng 

và công bằng, điều kiện làm việc an toàn và 

lành mạnh; thời gian nghỉ ngơi... (Điều 7); 

(iii) Quyền thành lập hoặc tham gia công 

đoàn theo lựa chọn của mình, quyền của tổ 

chức công đoàn thành lập hoặc gia nhập các 

liên đoàn công đoàn, quyền tự do hoạt động 

của tổ chức công đoàn, các giới hạn quyền 

(Điều 8); (iv) Việc thuê trẻ em và thanh thiếu 

niên làm các công việc có hại cho tinh thần, 

sức khỏe hoặc nguy hiểm tới tính mạng, hay 

có hại tới sự phát triển bình thường của các 

em phải bị trừng trị theo pháp luật; các quốc 

gia cần định ra những giới hạn về độ tuổi mà 

việc thuê lao động trẻ em dưới hạn tuổi đó 

phải bị pháp luật nghiêm cấm và trừng phạt 

(Điều 10).  

- Sau khi trở thành thành viên Tổ chức 

Lao động Quốc tế (ILO), năm 1994 Việt Nam 

đã gia nhập nhiều công ước của tổ chức này. 

Năm 1998, ILO thông qua Tuyên bố về các 

quyền cơ bản của người lao động tại nơi làm 

việc gồm: (i) Quyền tự do liên kết và thương 

lượng tập thể của người lao động và người sử 

dụng lao động (theo Công ước số 87 và số 98 

của ILO); (ii) Xóa bỏ lao động cưỡng bức và 

lao động bắt buộc (theo Công ước số 29 và số 

105 của ILO); (iii) Cấm sử dụng lao động trẻ 

em, xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi 

tệ nhất (theo Công ước số 138 và Công ước 

số 182 của ILO); (iv) Xóa bỏ mọi hình thức 
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phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp 

(theo Công ước số 100 và số 111 của ILO). 

Theo Tuyên bố năm 1998 của ILO thì các 

nước thành viên ILO dù đã phê chuẩn hay 

chưa phê chuẩn các công ước cơ bản nêu trên 

đều có nghĩa vụ tôn trọng, thúc đẩy và thực 

hiện bốn tiêu chuẩn lao động được đề cập 

trong các công ước đó.  

 - Quy định về quyền của người lao 

động trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái 

Bình Dương (TPP). Hiệp định TPP mặc dù 

không đưa ra tiêu chuẩn riêng mà khẳng định 

lại bốn tiêu chuẩn lao động cơ bản trong 

Tuyên bố năm 1998 của ILO, trong đó có 

nội dung về quyền tự do liên kết của người 

lao động. Theo yêu cầu của TPP, người lao 

động làm việc trong một doanh nghiệp được 

tự do thành lập tổ chức của người lao động ở 

cấp doanh nghiệp. Sau khi thành lập, tổ chức 

đó có thể tự do lựa chọn: hoặc gia nhập Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) 

và được phép hoạt động ngay, hoặc đăng ký 

với cơ quan nhà nước và chỉ được phép hoạt 

động sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký. 

Tuy nhiên, phải lưu ý rằng, tổ chức của 

người lao động ở đây “chỉ được thành lập 

với mục đích duy nhất là đại diện cho người 

lao động trong quan hệ lao động, không 

được quyền hoạt động chính trị hay có 

những hoạt động có tính chất khác”. Trong 

thời gian không quá 5 năm kể từ khi TPP có 

hiệu lực giữa Việt Nam và Hoa kỳ, các tổ 

chức của người lao động ở cấp doanh nghiệp 

có thể thành lập hoặc gia nhập tổ chức của 

người lao động ở cấp trên doanh nghiệp, phù 

hợp với các quyền lao động được nêu trong 

Tuyên bố của ILO và tuân theo các trình tự 

thủ tục do pháp luật Việt Nam quy định. 

    2.3. Quyền tự do liên kết trong quan hệ 

lao động có mối quan hệ biện chứng với 

các quyền tự do dân sự và quyền tự do 

chính trị cơ bản 

Tự do liên kết là một nguyên tắc có 

phạm vi tác động vượt ra ngoài khuôn khổ 

của pháp luật lao động. Trong những tình 

huống mà dân chủ còn bị hạn chế thì quyền 

tự do liên kết có thể đóng vai trò là chất xúc 

tác cho sự phát triển dân chủ rộng lớn hơn10. 

Mặt khác luôn tồn tại mối quan hệ liên kết 

giữa các quyền tự do dân sự chính trị và 

quyền tự do lập hội của người lao động. Một 

số quyền tự do dân sự, chính trị cơ bản là 

điều kiện cần thiết cho thực hiện quyền tự do 

liên kết: (i) quyền tự do và an toàn cá nhân 

và không bị bắt giữ tùy tiện; (ii) quyền tự do 

tư tưởng và ngôn luận; (iii) quyền tự do hội 

họp; (iv) quyền được xét xử công bằng bởi 

một tòa án độc lập và vô tư; (v) quyền bảo 

vệ tài sản của các tổ chức công đoàn. Phong 

trào công đoàn thực sự tự do và độc lập chỉ 

có thể phát triển trong một môi trường không 

có bạo lực, áp lực và các mối đe dọa chống 

lại các nhà lãnh đạo và các thành viên tổ 

chức công đoàn11. 

Quyền tự do công đoàn như một nhu cầu 

tự thân. Nhìn lại lịch sử, tổ chức công đoàn 

không nhất thiết xuất phát từ một nhu cầu 

chính trị của công nhân, mà nó xuất phát từ 

nhu cầu dân sự, quyền được liên kết với 

nhau vì mục đích chung. Mục đích đó có thể 

                                         
10 Phạm Thị Thúy Nga, Quyền tự do lập hội của người 

lao động theo pháp luật quốc tế và quy định của tổ chức 

lao động quốc tế, Viện Nhà nước và Pháp luật, Kỷ yếu 

Hội thảo khoa học “Việc hình thành các tổ chức công 

đoàn trong khuôn khổ TPP và các vấn đề pháp lý liên 

quan đến điều chỉnh hoạt động của các tổ chức đó”, Hà 

Nội ngày 25/8/2016. 
11 Như trên. 
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đơn giản mang tính phòng vệ, như việc bảo 

vệ người công nhân khỏi bị giới chủ sa thải 

hay kỷ luật lao động một cách vô cớ. Công 

đoàn cũng có thể xuất phát từ nhu cầu mang 

tính chủ động, như việc thương lượng thỏa 

ước lao động tập thể với giới chủ, hay mang 

tính tấn công, như bãi công, biểu tình đòi 

quyền lợi. Phải nhìn nhận nhu cầu công đoàn 

là một nhu cầu dân sự, xuất phát từ những 

đòi hỏi rất gần gũi với đời sống công nhân, 

chứ không phải để phục vụ cho một mục 

đích chính trị nào. 

2.4. Thực hiện quyền tự do liên kết là 

điều kiện cơ bản để xây dựng quan hệ lao 

động hài hòa, ổn định, tiến bộ. 

Quyền tự do liên kết (quyền tự do hiệp 

hội) - hay quyền của người lao động và 

người sử dụng lao động được thành lập tổ 

chức đại diện cho quyền lợi của mình - là 

điều kiện cơ bản để tạo ra những tổ chức 

mạnh và tin cậy trong hệ thống quan hệ lao 

động. Những tổ chức này đóng vai trò quan 

trọng trong hệ thống quan hệ lao động hài 

hòa, ổn định, tiến bộ. Thực hiện quyền tự 

do liên kết là nền tảng cho bất kỳ hệ thống 

quan hệ lao động lành mạnh nào. Nguyên 

tắc này là một phần trong Hiến chương của 

ILO và mọi nước thành viên đều có nghĩa 

vụ thực hiện. Tuyên bố Philadelphia tháng 

5/1944 khẳng định lại nguyên tắc cơ bản 

này và thừa nhận nó như điều kiện cốt yếu 

để đạt được sự tăng trưởng bền vững. 

Vấn đề cơ bản của quan hệ lao động là 

làm thế nào để hai bên trong quan hệ lao 

động thực sự độc lập và có đủ thiện chí, 

năng lực và vị thế để tiến hành đối 

thoại/thương lượng công bằng, bình đẳng. 

Nếu một trong hai bên không có tính đại 

diện thực sự (không đảm bảo sự độc lập với 

bên kia) và không thiện chí đối thoại thực 

chất thì khó có kết quả tích cực. Nếu bản 

thân đối tác đã không bình đẳng thì kết quả 

của hoạt động đối thoại/thương lượng cũng 

khó có thể mang lại sự công bằng. 
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TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN 4  

ĐẾN TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền 

Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới thực 

với thế giới ảo thông qua các công nghệ tiên tiến, sự đổi mới, sáng tạo không ngừng. Cuộc cách 

mạng này tác động đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, từ công nghiệp, nông nghiệp, ngân 

hàng, giao thông vận tải, dệt may… cho đến doanh nghiệp và các địa phương. Cách mạng Khoa 

học công nghiệp được dự báo sẽ làm gia tăng phân hóa giàu nghèo và phân tầng xã hội, tăng 

nguy cơ bất bình đẳng xã hội giữa các vùng miền, nhóm người, khu vực và giữa các quốc gia 

trên toàn thế giới, kéo theo hàng loạt những biến động lớn về kinh tế, chính trị bao gồm những 

điều chỉnh về thuế và an sinh xã hội.Trước thách thức đó, hệ thống Trợ giúp xã hội của Việt 

Nam dù đang trong giai đoạn đổi mới cũng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi sự gia 

tăng về đối tượng và diện trợ giúp, sự cạnh tranh trong chi trả cũng như hình thức cung cấp các 

dịch vụ trợ giúp.  

Từ khóa: Trợ giúp xã hội, tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 

Abstract: The Industrial Revolution 4.0 is blurring the gap between the real and the 

virtual world through cutting-edge technology, creation, and innovation. This revolution affects 

all economic and social fields, from industry, agriculture, banking, transportation to enterprises 

and provinces. The Industrial Revolution is projected to widen the gap between the rich and the 

poor and social stratification. It increases the risk of social inequality among domestic regions, 

groups, international regions and among countries in the world, resulting in a series of major 

economic and political changes, including tax and social protection adjustments. With these 

challenges, Vietnam's social assistance system which is in the process of renovation, must also 

be affected directly and indirectly, because the increase in the targeted groups and the 

assistance types, the competition in the payment as well as the form of providing assistance 

services. 

Keywords: social assistance, the impact the Industrial Revolution 4.0 

 

1. Thực trạng và xu thế trợ giúp xã 

hội giai đoạn 2005-2015 

Việt Nam là một trong những quốc gia 

có nhiều đối tượng cần sự trợ giúp của nhà 

nước và xã hội. Theo số liệu thống kê cả 

nước có 9,4 triệu người cao tuổi (trên 10% 

dân số), 7 triệu người khuyết tật (7,6% dân 

số), trên 2,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn, trên 100 ngàn người đơn thân 

nghèo nuôi con, trên 200 ngàn người nhiễm 

HIV/AIDS cần sự chăm sóc trợ giúp về đời 

sống vật chất và tinh thần thường xuyên của 

nhà nước và xã hội. Đồng thời theo thống 

kê hàng năm, thiên tai hỏa hoạn, mất mùa 

đã dẫn đến trên 1 triệu hộ gia đình thiếu đói 

cần được hỗ trợ vào các dịp giáp hạt (tháng 

3-4) và dịp Tết Nguyên đán. 
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Hê ̣ thống trơ ̣ giúp xa ̃ hôị hiện nay bao 

gồm: trơ ̣ giúp đôṭ xuất, trơ ̣ giúp thường 

xuyên taị côṇg đồng và nuôi dưỡng, chăm 

sóc tâp̣ trung trong các cơ sở bảo trơ ̣xa ̃hôị, 

cơ sở chăm sóc xã hội. Chính sách cụ thể 

gồm cả hỗ trơ ̣ hiêṇ vâṭ, trơ ̣ cấp tiền măṭ 

hàng tháng và cung cấp dic̣h vu ̣chăm sóc, 

nuôi dưỡng taị hô ̣gia đình và trong các cơ 

sở bảo trơ ̣xa ̃hôị, cơ sở chăm sóc trẻ em, cơ 

sở chăm sóc người khuyết tâṭ, cơ sở chăm 

sóc người cao tuổi và các cơ sở xa ̃hôị khác. 

Các chính sách đươc̣ quy điṇh cu ̣ thể trong 

các Luật (Luật Người cao tuổi, Luật Người 

khuyết tật, Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục 

trẻ em, Luật Phòng tránh thiên tai, Luật 

Giáo dục…), 14 Nghị định của Chính phủ, 

37 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và

 các Thông tư của các Bô,̣ Ngành, cơ quan 

Trung ương. 

Hệ thống chính sách về trợ giúp xã hội 

tương đối đầy đủ, toàn diện, đáp ứng được 

mong muốn, nguyện vọng của người dân, 

hướng tới các nhu cầu thiết yếu của người 

hưởng lợi. Trong các chính sách đã có sư ̣ưu 

tiên cho nhóm, nhóm đăc̣ thù như trẻ em 

dưới 4 tuổi, trẻ em đang đi hoc̣, người 

khuyết tật, người cao tuổi, người đơn thân 

và dinh dưỡng, y tế, giáo duc̣, sinh hoaṭ cá 

nhân, mai táng phí. 

 Chính sách trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng 

Hiện nay có khoảng 2,643 triệu người 

thuộc đối tượng trợ cấp xã hội đang hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng  

 

Biểu đồ 1. Số đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng giai đoạn 2006 - 2015 

                                                                 Đơn vị tính: ngàn người 

 

 

 

 

 

Nguồn: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 

Trong tổng số đối tượng hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng có 58% là người cao tuổi, 

người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa 

thuộc hộ nghèo từ 60 tuổi trở lên và người 

cao tuổi từ 80 trở lên không có lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội; 27,63% là người 

khuyết tật; 4,66% là người đơn thân nuôi 

con nhỏ thuộc diện nghèo; khoảng 2% trẻ 

em mất nguồn nuôi dưỡng…  

Cùng với quá trình hình thành và phát 

triển hệ thống chính sách trợ giúp xã hội thì 

mức trợ cấp xã hội cũng như đối tượng được 

hưởng trợ cấp cũng được điều chỉnh dựa vào 

điều kiện kinh tế, mức sống và khả năng 

ngân sách từng giai đoạn. Cụ thể, năm 2007 
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quy định mức chuẩn 120.000 (tăng 1,85 lần 

so với 2004) và năm 2010 nâng lên 180.000 

đ (tăng 1,5 lần so với 2007) và từ 2005 nâng 

lên 270.000đ (tăng 1,5 lần so với 2010). Mặc 

dù mức chuẩn trợ cấp xã hội (TCXH) đã 

được điều chỉnh nhiều lần song mới chỉ bảo 

đảm để đối tượng mua lương thực. 

Tổng chi của ngân sách nhà nước và 

ngân sách địa phương cho trợ giúp xã hội 

tăng nhanh: từ 8,85 tỷ năm 2009 (0,53% 

GDP) lên trên 30,5 tỷ vào năm 2014 (0,74% 

GDP). Năm 2014, chi hỗ trợ bảo hiểm y tế 

(BHYT) chiếm tỷ lệ cao nhất, trên 60% 

tổng chi trợ giúp xã hội; tổng tiền trợ cấp 

tiền mặt hàng tháng trên 6 ngàn tỷ đồng, 

chiếm 19,4% tổng chi trợ giúp xã hội. Tính 

riêng về người được hưởng trợ cấp tiền mặt 

hàng tháng, kinh phí thực hiện cũng tăng 

nhanh, từ 1,691 tỷ năm 2008 lên 7,323 tỷ 

năm 2014, so với GDP, tổng chi cũng tăng 

lên, từ chiếm 0,11% năm 2008 lên 0,14% 

năm 2013.  

 Chính sách trợ giúp đột xuất 

Chính sách trợ giúp đột xuất được thực 

hiện theo các quy định trong Nghị định số 

07/2000/NĐ-CP, Nghị định 67/2007/NĐ-

CP, Nghị định 13/2010/NĐ-CP (chưa thực 

hiện theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP), chủ 

yếu là trợ cấp lương thực cho các hộ thiếu 

lương thực trong thời kỳ giáp hạt, tết 

Nguyên đán và bị thiệt hại do thiên tai. Từ 

năm 2007 mức trợ cấp là 15 kg 

gạo/người/tháng và thời gian trợ cấp không 

quá 3 tháng. Cùng với chính sách hỗ trơ ̣

lương thưc̣ thì hộ gia đình có người chết, 

mất tích đươc̣ hỗ trơ ̣4.500.000 đồng/người; 

hô ̣ có người bị thương nặng đươc̣ hỗ trơ ̣

1.500.000 đồng/người và hô ̣ có nhà bị đổ, 

sập, trôi, cháy, hỏng nặng đươc̣ hỗ trơ ̣

6.000.000 đồng/hộ. Trường hơp̣ hộ gia đình 

phải di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ sạt lở 

đất, lũ quét đươc̣ hỗ trơ ̣6.000.000 đồng/hộ. 

Hộ gia đình  sinh sống ở vùng khó khăn 

thuộc danh mục các đơn vị hành chính 

thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính 

phủ quy định được nhận mức hỗ trợ 

7.000.000 đồng/hộ. 

Để bảo đảm nguồn lưc̣ thưc̣ hiêṇ chính 

sách từ năm 2006-2014, Chính phủ đã hỗ 

trợ các địa phương 486.225 tấn gạo và 

7.370 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương 

cũng đã tổ chức huy động ngân sách địa 

phương, cộng đồng và các nhà hảo tâm hỗ 

trợ hàng ngàn tỷ đồng12. 

Việc trợ giúp khẩn cấp cho những cá 

nhân, hộ gia đình gặp rủi ro do thiên tai đã 

được thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: 

lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, 

nguồn lực vật chất tại chỗ, chỉ huy tại chỗ 

nên đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu về bảo 

đảm an sinh cho người dân trong tình trạng 

khẩn cấp. Trong xu thế chuyển đổi sang nền 

kinh tế theo cơ chế thị trường, hội nhập 

quốc tế, công tác TGĐX đã có những đổi 

mới về quan điểm, nhận thức trong hoạch 

định và tổ chức thực hiện với hai chức năng 

cơ bản là trợ giúp để ổn định tạm thời và trợ 

giúp để duy trì và phát triển.  

Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước 

đảm bảo, bên cạnh đó còn dựa vào nguồn 

đóng góp tự nguyện (từ thiện) của các cá 

nhân, tổ chức trong nước và quốc tế thể 

hiện vai trò, trách nhiệm của nhà nước, 

trách nhiệm của xã hội.  

                                         
12Bộ LĐ-TB&XH, Báo cáo thực hiện chính sách 

TGXH đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2012. 
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 Cơ sở bảo trợ xã hội và dịch vụ 

chăm sóc xã hội 

 Tính đến nay, nước ta có 402 cơ sở 

bảo trợ xã hội trong đó có 213 cơ sở công 

lập và 189 cơ sở ngoài công lập, với 14.500 

cán bộ, nhân viên (36 nhân viên/cơ sở). Cơ 

sở bảo trợ xã hội có nhiệm vụ nuôi dưỡng, 

chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội; tổ 

chức hoạt động phục hồi chức năng, lao 

động trị liệu; trợ giúp các đối tượng trong 

các hoạt động tự quản, văn hoá, thể thao và 

các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và 

sức khoẻ của từng nhóm đối tượng; tổ chức 

hoặc phối hợp với các đơn vị dạy văn hoá, 

dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm 

giúp đối tượng phát triển toàn diện về thể 

chất, trí tuệ và nhân cách; hỗ trợ, tạo điều 

kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống; cung 

cấp dịch vụ công tác xã hội đối với cá nhân, 

gia đình. 

Theo báo cáo của các địa phương, tổng 

số đối tượng được nuôi dưỡng, chăm sóc tại 

các cơ sở bảo trợ xã hội là 41.434 người 

(103 đối tượng/cơ sở), trong đó có 11.365 

trẻ em, 4.723 người cao tuổi, 8.218 người 

khuyết tật nặng, 10.438 người tâm thần, 

1.421 người nhiễm HIV/AIDS và 5.269 đối 

tượng khác13. 

 Một số tồn tại 

Thứ nhất, nhận thức về TGXH nói 

riêng của cấp hoạch định chính sách chưa 

toàn diện, hệ thống và có tính dài hạn, chiến 

lược, chưa đặt phát triển ASXH/TGXH 

ngang tầm với phát triển kinh tế.  

Thứ hai, phương pháp tiếp cận thiết kế 

chính sách trợ giúp xã hội chậm đổi mới, 

                                         
13 Cục BTXH, Báo cáo cuối năm 2016. 

chưa theo kịp tình hình thực tiễn thay đổi và 

xu hướng phát triển trợ giúp xã hội của thế 

giới trong quá trình hội nhập, mới chỉ tập 

trung vào khắc phục rủi ro cho nhóm người 

nghèo, yếu thế và dễ bị tổn thương trong 

trường hợp đã gặp rủi ro trong kinh tế thị 

trường, tác động của khủng hoảng, suy 

giảm kinh tế, thiên tai, biến đổi khí hậu, 

dịch bệnh hơn là phòng ngừa; chính sách 

trợ giúp xã hội chủ yếu dựa vào sự bao cấp 

của Nhà nước.  

Thứ ba, trợ giúp xã hội chưa toàn diện, 

chưa bảo đảm mục tiêu dài hạn, chưa đặt trợ 

giúp xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế.  

Thứ tư, công tác phối hợp liên ngành 

còn chưa hiệu quả, đặc biệt trong việc chia 

sẻ thông tin do thiếu cơ sở dữ liệu liên 

thông và trong kiểm tra, đánh giá kết quả 

thực hiện các chính sách, chương trình trợ 

giúp xã hội dẫn đến chậm ban hành các văn 

bản hướng dẫn thực hiện chính sách cũng 

như bổ sung, sửa đổi kịp thời khi cần thiết. 

Thứ năm, công tác quản lý đối tượng và 

công tác chi trả còn mang tính cơ học, thiếu tính 

chuyên nghiệp và chưa được hiện đại hóa. 

Thứ sáu, nguồn lực đầu tư cho TGXH 

còn thiếu; cơ chế phân bổ chưa phù hợp, 

tính chủ động huy động nguồn xã hội hóa 

chưa cao. Nhiều tỉnh vẫn còn đang trông 

chờ sự cân đối, hỗ trợ của Trung ương, 

thiếu tính chủ động. 

2. Tác động của cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 đến trợ giúp xã hội 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

tạo ra một số cơ hội cho hệ thống trợ giúp 

xã hội: 
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Thứ nhất, việc đổi mới công nghệ giúp 

hệ thống dễ dàng tiếp cận công nghệ cao 

với giá rẻ hơn: Thúc đẩy quá chủ trương 

chính phủ điện tử và đơn giản hóa các thủ 

tục hành chính công mà từ trước đến nay 

còn bị cho là rườm rà, gây phiền toái cho cả 

người cung cấp và người sử dụng dịch vụ.  

Thứ hai, là bàn đạp để thúc đẩy các 

dịch vụ cơ bản hướng đến hiện đại và thân 

thiện hơn với người sử dụng thông qua tiện 

ích của công nghệ số, mạng online. 

Thứ ba, có cơ hội tiếp cận và ứng dụng 

với các sản phẩm phục hồi thay thế công 

nghệ caovới cho nhóm đối thượng đặc thù 

(dụng cụ phục hồi chức năng, dụng cụ thay 

thế...) với giá rẻ hơn.  

Thứ tư, tiết kiệm được các chi phí trung 

gian trong các dịch vụ truyền thông, dịch vụ 

chi trả thông qua ứng dụng điện tử. 

Thứ năm, công tác đào tạo cán bộ linh 

hoạt và tiết kiệm hơn nhờ các hoạt động đào 

tạo trực tuyến, online... 

Bên cạnh những thuận lợi thì cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng tạo cho hệ 

thống một số thách thức sau: 

Thứ nhất, cách mạng công nghiệp thúc 

đẩy công nghiệp hóa một mặt tạo điều kiện 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, tuy 

nhiên lại đặt ra những thách thức rất lớn đối 

với chính sách thị trường lao động, đặc biệt 

là đào tạo nghề và bố trí việc làm. Tái cấu 

trúc nền kinh tế sẽ làm giảm tính an ninh 

của việc làm, thất nghiệp có xu hướng tăng. 

Tốc độ giảm nghèo có xu hướng chậm lại, 

bất bình đẳng có xu hướng gia tăng. Vùng 

nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số 

điều kiện hạ tầng và kinh tế còn kém phát 

triển, trong khi đối tượng thuộc chính sách 

xã hội, TGXH có xu hướng tăng lại tập trung 

ở các vùng này. Do đó, vấn đề phát triển cân 

bằng giữa các vùng, miền; thực hiện kết hợp 

tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội, 

đảm bảo ASXH vẫn đặt ra gay gắt cả trong 

ngắn hạn cũng như dài hạn.  

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

có thể tạo ra sự sụt giảm thu nhập đối với số 

đông dân cư tại các nước phát triển khi nhu 

cầu nhân lực có trình độ cao tăng đồng thời 

nhu cầu nhân lực phổ thông giảm mạnh. 

Trong lịch sử, các cuộc cách mạng công 

nghiệp trước đây cũng làm sâu sắc hơn bất 

bình đẳng xã hội, kéo theo hàng loạt những 

biến động lớn về kinh tế, chính trị bao gồm 

những điều chỉnh về thuế và an sinh xã hội. 

Như vậy, dưới tác động của của cuộc cách 

mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, hệ 

thống trợ giúp xã hội sẽ đối mặt với nguy cơ 

gia tăng cả về mặt số lượng và diện trợ 

giúp. 

Thứ hai, sự du nhập của các công nghệ 

tiên tiến tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới 

cũng sẽ là thách thức rất lớn đối với hệ 

thống an sinh xã hội nói chung và trợ giúp 

xã hội nói riêng vì hiện nay hệ thống trợ 

giúp xã hội trong an sinh xã hội chưa được 

giải đáp một cách toàn diện cả về lý luận và 

thực tiễn. Hệ thống chính sách, luật pháp về 

trợ giúp xã hội chưa đáp ứng kịp những đòi 

hỏi của xu hướng phát triển của quốc tế. 

Nhu cầu bảo đảm ổn định xã hội trong giai 

đoạn phát triển kinh tế có sự ảnh hưởng lớn 

của công nghệngày càng cao, trong khi kinh 

nghiệm của Việt Nam về phòng ngừa, giảm 

thiểu và khắc phục rủi ro từ khủng hoảng 

kinh tế, dịch bệnh, biến đổi khí hậu cũng 
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như những vấn đề xã hội khác còn nhiều 

hạn chế. 

Thứ ba, chi phí vận chuyển và liên lạc 

giảm nhờ sự áp dụng triệt để của khoa học 

công nghệ đòi hỏi hệ thống trợ giúp xã hội 

phải đổi mới gấp rút một số quy trình của hệ 

thống hiện tại như: quản lý đối tượng và 

công tác chi trả. Hiện tại, công tác quản lý 

đối tượng của trợ giúp xã hội còn thiếu sự 

liên thông giữa các cấp theo cả ngành dọc 

và ngang. Công tác chi trả còn mang tính cơ 

học, chưa áp dụng công nghệ, do đó còn có 

nhiều rủi ro và tốn kém. Việc đòi hỏi phải 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

vào giải quyết chính sách an sinh xã hội cho 

người dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời 

góp phần phát triển Chính phủ điện tử là vô 

cùng cần thiết. 

Thứ tư, cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 hứa hẹn sẽ thay đổi phương thức 

tiêu dùng, thời gian tiếp cận dịch vụ và 

người tiêu dùng được tiếp cận thông tin sản 

phẩm minh bạch hơn do áp lực duy trì lợi 

thế cạnh tranh giữa các nhà sản xuất. Các 

dịch vụ cơ bản đều có thể thực hiện từ xa 

cũng sẽ tác động đến cách hoạt động cung 

cấp dịch vụ còn nặng tính bao cấp, kém linh 

hoạt hiện nay của hệ thống trợ giúp xã hội, 

đặc biệt là các dịch vụ chăm sóc xã hội. Hầu 

hết các cơ sở chăm sóc xã hội hiện nay đều 

trong tình trạng quá tải, dịch vụ đơn điệu và 

kém tính chuyên nghiệp và hoạt động chủ 

yếu nhờ ngân sách nhà nước... Cần phải đổi 

mới, đầu tư nhiều hơn để nâng cao hiệu quả 

cạnh tranh khi trong giai đoạn tới có sự 

tham gia mạnh mẽ của khối tư nhân trong 

việc cung cấp dịch vụ xã hội. 

3. Khuyến nghị  

Hoàn thiện tiêu chí và quy trình xác 

định người hưởng, hệ thống thông tin quản 

lý trợ giúp xã hội; xây dựng bộ cơ sở dữ 

liệu hợp nhất và tăng cường chia sẻ thông 

tin giữa các bên liên quan phuc̣ vu ̣giám sát, 

đánh giá và tư ̣ báo cáo; thực hiện kết nối 

thông tin giữa đối tượng thụ hưởng với cơ 

quan quản lý. 

Về đổi mới hệ thống chi trả, nên áp 

dụng triệt để ứng dụng của khoa học kỹ 

thuật, tách bạch giữa nhiệm vụ quản lý nhà 

nước với hệ thống dịch vụ chi trả; lựa chọn 

cơ quan chi trả độc lập; tích hợp chi trả một 

lần cho nhiều chính sách trợ giúp xã hội 

khác nhau đối với cùng nhóm đối tượng. 

Xây dựng khung định mức kinh tế - kỹ 

thuật và khung giá dịch vụ cho các dịch vụ 

trợ giúp xã hội, đẩy mạnh sự tham gia của 

khu vực tư nhân vào triển khai các mô hình 

chăm sóc người cao tuổi, trẻ mồ côi, người 

khuyết tật, đặc biệt là mô hình nhà dưỡng 

lão theo hướng dịch vụ trợ giúp và dịch vụ 

có thu phí nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu 

của các nhóm đối tượng đặc thù./. 
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KỶ NGUYÊN SỐ: GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ AN SINH XÃ HỘI 

CHO LAO ĐỘNG NỮ Ở VIỆT NAM 

ThS. Nguyễn Thị Hiển 

Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra trên toàn thế giới, trong đó Việt 

Nam không phải trường hợp ngoại lệ. Tại diễn đàn APEC 2017, các nền kinh tế thành viên đã 

thảo luận tích cực về ảnh hưởng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và làm thế nào để các nền kinh 

tế tận dụng tối đa các lợi thế và giảm thiểu tác động tiêu cực của cuộc cách mạng này. Bài viết 

này sẽ tập trung vào thảo luận các đặc điểm của Cách mạng công nghiệp 4.0, sự cần thiết phải 

thúc đẩy và hỗ trợ phụ nữ tham gia giáo dục - đào tạo kỹ năng đáp ứng nhu cầu của hội nhập và 

sự liên quan mật thiết giữa giáo dục - đào tạo kỹ năng và đảm bảo an sinh xã hội cho lao động nữ 

trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. 

Từ khoá: APEC 2017, cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo kỹ năng, an sinh xã hội, lao 

động nữ 

Summary: The Industrial Revolution 4.0 has been taking place around the world. Viet 

Nam is among the countries which cannot be excluded by the rotation of the Revolution. During 

the APEC 2017, member economies have been actively engaging in discussing the impact of the 

Industrial Revolution 4.0 and how to make use of the advantages and to mitigate the risks of the 

Revolution. This paper will emphasizes on the characteristics of the Revolution 4.0, the necessity 

of promoting and supporting women to participate in skill education and training to meet the 

demands of integration and the close interactions between skills and capacity building and 

assurance of social protection for female workers in the digital age. 

Key word: APEC 2017, industrial revolution 4.0, skill training, social protection, female 

worker 

 
 

Giới thiệu chung 

Cách mạng công nghiệp 4.0 (Industrial 

Revolution 4.0) đang là một trong những 

chủ đề được bàn luận sôi nổi nhất trong các 

đối thoại của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế 

Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 

2017. Sở dĩ cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 được thảo luận nhiều như vậy vì nó đã 

và đang tác động mạnh không chỉ đối với 

21 nền kinh tế APEC mà hầu hết các quốc 

gia trên thế giới. Các thuật ngữ như kỷ 

nguyên số (digital ages), sáng tạo và công 

nghệ (innovation and technology), STEM 

(khoa học - science, công nghệ - 

technology, cơ khí - engineering, toán học - 

mathematics), v.v. thường xuất hiện trong 

các bài trình bày, tham luận và thảo luận tại 

các buổi họp kỹ thuật giữa các quan chức 

cao cấp (Senior Officials’ Meeting - SOM) 

và tới đây là Hội nghị các Bộ trưởng diễn ra 

từ tháng 9 đến tháng 11 tại Việt Nam với 

các chủ đề khác nhau. 
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Trong khuôn khổ APEC 2017, Diễn 

đàn Phụ nữ và Kinh tế (PPWE) đã đặt ra 

các chủ đề ưu tiên gồm “Sáng tạo và Công 

nghệ” (Innovation and Technology), “Tiếp 

cận Vốn” (Access to Capital); “Tiếp cận Thị 

trường” (Access to Market); “Xây dựng Kỹ 

năng và Năng lực” (Skills and Capacity 

Building) và “Khả năng Lãnh đạo và Tự 

chủ của Phụ nữ” (Women’s Leadership and 

Agency). Từ 5 ưu tiên trên, Việt Nam đang 

đề xuất chủ đề chính của Diễn đàn PPWE là 

“Tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ: 

Vì một APEC thịnh vượng và phát triển” 

và dự kiến lựa chọn 3 nội dung ưu tiên gồm: 

(i) bình đẳng giới, nhân tố chính thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế bao trùm; (ii) nâng cao 

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

siêu nhỏ, nhỏ và vừa (SMSE) do phụ nữ 

làm chủ; và (iii) thu hẹp khoảng cách giới 

trong phát triển nguồn nhân lực trong bối 

cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Cả 3 nội 

dung ưu tiên trên của diễn đàn PPWE đều 

có ý nghĩa chiến lược nhằm nâng cao vị thế 

của phụ nữ trong nền kinh tế APEC, khẳng 

định vai trò đóng góp quan trọng của họ 

trong quá trình phát triển kinh tế nói riêng 

và phát triển toàn diện của thế giới nói 

chung. Ưu tiên thứ 3 của PPWE nhấn mạnh 

vào tính cần thiết của việc xây dựng năng 

lực và kỹ năng cho nguồn nhân lực nữ trong 

bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Đây 

là một ưu tiên có tính chiến lược và kịp thời 

vì cuộc cách mạng đang diễn ra và bắt đầu 

có ảnh hưởng trực tiếp tới nhóm lao động 

phổ thông, đặc biệt là nhóm lao động nữ 

đang làm việc trong các ngành dệt may, da 

giày, lắp ráp điện tử. Báo cáo khảo sát mới 

nhất của Viện Khoa học Lao động và Xã 

hội năm 2016 về Nhu cầu kỹ năng trong kỷ 

nguyên công nghệ thực hiện tại 7 tỉnh/thành 

phố (Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà 

Nam, Hưng Yên, Tp. Hồ Chí Minh và Đồng 

Nai) trong ngành dệt may và điện tử - khu 

vực có tới 70% lao động nữ đang làm việc 

đã chỉ ra rằng, có tới 50% số doanh nghiệp 

áp dụng công nghệ mới nhất đánh giá lực 

lượng lao động hiện tại không có đủ năng 

lực/kĩ năng để đáp ứng công việc (ILSSA, 

2016a). Đây là một thực trạng đáng lo ngại 

vì trong thời gian tới, nếu các nhà máy xí 

nghiệp tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công 

nghệ mới vào sản xuất thì rất có khả năng 

nhóm lao động này sẽ không còn cơ hội 

trong thị trường lao động, và vấn đề đảm 

bảo an sinh xã hội sẽ trở thành gánh nặng 

lớn hơn đối với Chính phủ. 

Để hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh 

hưởng của nó tới lao động nữ tại Việt Nam, 

bài viết này sẽ tập trung vào thảo luận chủ 

đề Giáo dục - đào tạo kỹ năng và an sinh xã 

hội cho lao động nữ tại Việt Nam. Trên thực 

tế, rõ ràng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

không chỉ mang lại những thay đổi tích cực 

cho các nền kinh tế khi khoa học và tự động 

hoá lên ngôi, góp phần giảm bớt hàm lượng 

lao động phổ thông và lao động trình độ 

thấp trong quá trình sản xuất mà kéo theo 

đó là tình trạng mất việc làm của một loạt 

lao động không qua đào tạo, trình độ kỹ 

thuật thấp, không đáp ứng được nhu cầu 

công việc do đổi mới công nghệ. Thực trạng 

chỉ ra rằng, tỷ lệ phụ nữ Việt Nam đang làm 

các công việc không đòi hỏi kỹ năng chiếm 
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tỷ lệ cao và dự đoán họ sẽ chịu ảnh hưởng 

nặng nề từ các phát triển và ứng dụng khoa 

học công nghệ và sáng tạo của cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0 nếu Nhà nước và bản 

thân người lao động không tự nâng cao tay 

nghề và tìm ra biện pháp để đảm bảo an 

sinh cho họ. 

Lịch sử các cuộc cách mạng khoa học 

kỹ thuật và cách mạng công nghiệp 4.0 

Trong lịch sử phát triển của mình, loài 

người đã chứng kiến 3 cuộc cách mạng 

khoa học kỹ thuật lớn. Cuộc cách mạng 

công nghiệp 1.0 (bắt đầu từ 1784) xảy ra 

khi loài người phát minh động cơ hơi nước, 

tác động trực tiếp đến các ngành nghề như 

dệt may, chế tạo cơ khí, giao thông vận tải. 

Động cơ hơi nước được đưa vào ôtô, tàu 

hỏa, tàu thủy, mở ra một kỷ nguyên mới 

trong lịch sử nhân loại. Cuộc cách mạng 

công nghiệp 2.0 (bắt đầu từ 1870) đến khi 

loài người phát minh ra động cơ điện, mang 

lại cuộc sống văn minh, năng suất tăng 

nhiều lần so với động cơ hơi nước. Cuộc 

cách mạng công nghiệp 3.0 (bắt đầu từ 

1969) xuất hiện khi con người phát minh ra 

bóng bán dẫn, điện tử, kết nối thế giới liên 

lạc được với nhau. Vệ tinh, máy bay, máy 

tính, điện thoại, Internet… là những công 

nghệ hiện nay chúng ta thụ hưởng là từ cuộc 

cách mạng này. Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 diễn ra từ những năm 2000 gọi là 

cuộc cách mạng số, thông qua các công 

nghệ như Internet vạn vật kết nối (IoT), trí 

tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương 

tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán 

đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn 

(SMAC)... để chuyển hóa toàn bộ thế giới 

thực thành thế giới số.  

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát 

triển dựa trên 6 nguyên tắc, bao gồm: khả 

năng tương tác (Interoperability); Ảo hoá 

(Virtualization); Phân quyền 

(Decentralization); Khả năng thời gian thực 

(Real-Time Capability); Định hướng dịch 

vụ (Service orientation) và Tính Mô đun 

(Modularity).  

Trong môi trường công nghiệp hiện tại, 

việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao hoặc 

sản phẩm mới với chi phí thấp nhất chính là 

chìa khoá thành công của các nhà đầu tư. Vì 

vậy các nhà máy công nghiệp đang cố gắng 

để đạt được hiệu suất cao nhất có thể để 

tăng lợi nhuận. Chính vì vậy các công nghệ 

thông tin và truyền thông hiện đại như các 

hệ thống không gian mạng, dữ liệu lớn và 

điện toán đám mây sẽ giúp dự đoán được 

khả năng tăng năng suất, chất lượng và sự 

linh hoạt trong ngành sản xuất và do đó họ 

sẽ hiểu được các lợi thế trong cạnh tranh. 

Ngoài ra việc sử dụng rô bốt có trí tuệ nhân 

tạo, áp dụng tự động hoá trong sản xuất nhờ 

công nghệ 4.0 đã và đang dần dần thay thế 

lao động phổ thông trong các khâu sản xuất. 

Việc vận dùng máy móc sẽ tối ưu hoá và 

tiết kiệm rất nhiều chi phí lao động đi theo 

(ví dụ như trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, 

các chế độ đãi ngộ, chế độ nghỉ ốm, tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp…); hơn nữa nó 

còn mang lại tính ổn định cho các ngành sản 

xuất (ILSSA, 2016a). Tóm lại cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 đang “thay da đổi 

thịt” các ngành công nghiệp sản xuất trên 
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thế giới và dự đoán sẽ mang lại nhưng thay 

đổi to lớn cho cuộc sống loài người. 

Giáo dục - đào tạo kỹ năng và an 

sinh xã hội cho lao động nữ Việt Nam 

trong kỷ nguyên số 

Ở Việt Nam, phụ nữ chiếm khoảng một 

nửa lực lượng lao động. Theo Bản tin cập 

nhật thị trường lao động Việt Nam quý IV 

năm 2016, thì số lượng người dân từ 15 tuổi 

trở lên tham gia lực lượng lao động là 56,56 

triệu người, trong đó có 26,41 triệu là phụ 

nữ (chiếm 48,5% tổng lực lượng lao động) 

(MoLISA, 2016). Tỷ lệ này thuộc nhóm cao 

trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, 

trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) của 

lực lượng lao đông nữ Việt Nam rất thấp, 

đồng thời cũng thấp hơn so với lực lượng 

lao động nam. Năm 2015, tỷ lệ lực lượng 

lao động nữ đã qua đào tạo CMKT chỉ 

chiếm 18,82%, thấp hơn đáng kể so với tỷ 

lệ tương ứng của lực lượng lao động nam là 

24,02% (ILSSA, 2016b). Xét riêng về trình 

độ giáo dục nghề nghiệp, lực lượng lao 

động nữ vâñ bất lơị hơn so với nam. Năm 

2015, tỷ lê ̣ lực lượng lao động nữ có trình 

độ giáo dục nghề nghiệp chỉ đaṭ 3,9%, thấp 

hơn đáng kể so với tỷ lê ̣tương ứng của lực 

lượng lao động nam là 11,6% (ILSSA, 

2016b). Chỉ số khoảng cách giới ở trình đô ̣

giáo dục nghề nghiệp năm 2015 là 0,34 - 

thể hiêṇ mức đô ̣bất bình đẳng giới khá lớn.  

Nếu xét về tỷ lệ lao động có trình độ 

cao (tốt nghiệp từ đại học/cao đẳng trở lên), 

thì Việt Nam có tỷ lệ khá thấp. Theo số liệu 

công bố của Viện KHLĐ&XH và ILO 

(2014) thì năm 2014 Việt Nam có gần 5,4 

triệu lao động trình độ cao (chỉ chiếm 

10,2% tổng việc làm cả nước). Trong số 5,4 

triệu lao động đó lại có gần 1,4 triệu người 

(tương đương ¼) không có bằng cấp hoặc 

chỉ có bằng sơ cấp, trung cấp. Người có 

trình độ đào tạo cao đẳng trở lên chỉ chiếm 

74.3% tổng số lao động có trình độ cao. 

Trong khi đó việc phân bổ lao động có trình 

độ cao lại không đồng đều giữa các ngành 

và các thành phần kinh tế. Ngành tập trung 

nhiều nhất lao động có trình độ cao là ngành 

giáo dục - đào tạo (chiếm 30% số lao động 

trình độ cao) trong khi đó các ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo - là ngành chủ lực 

trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá lại chỉ chiếm 9% tổng số lao động trình 

độ cao, trong khi với các nước phát triển thì 

tỷ lệ này lên tới 40-60% (ILO, 2014). 

Hiện không có số liệu cụ thể về tỷ lệ 

lao động nữ trong tổng lực lượng lao động 

có trình độ cao, tuy nhiên theo số liệu báo 

cáo xu hướng bình đẳng giới 2005-2015 do 

Viện KHLĐ&XH thực hiện năm 2016 thì tỷ 

lệ lao động nữ quản lý trong các ngành, các 

cấp và đơn vị thấp hơn tỷ lệ lao động nam 

nắm giữ vị trí tương tự tới 2,5 lần (1,5% so 

với 0,6%). Trong khi đó tỷ lệ lao động nữ 

làm các nghề giản đơn và nhân viên dịch vụ 

bán hàng là 43,6% và 20,8% so với tỷ lệ 

tương ứng của lao động nam là 37,9% và 

12,4% (ILSSA, 2016b). Dựa vào thực tế số 

liệu ở trên là tỷ lệ lực lượng lao động nữ 

qua đào tạo thấp và phụ nữ tập trung ở 

nhiều ngành nghề, công việc không đòi hỏi 

kỹ năng chuyên môn thì có thể kết luận rằng 

tỷ lệ phụ nữ có chuyên môn kỹ thuật trình 

độ cao có khả năng thấp hơn nam giới.  
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Ngoài ra, trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế và khu vực thì hai chỉ số về trình độ ngoại 

ngữ và tin học hết sức quan trọng, tạo lợi thế 

để nguồn nhân lực nắm bắt được các cơ hội 

dịch chuyển tìm kiếm việc làm tốt, thu nhập 

cao ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, theo 

kết quả điều tra của Học viện Phụ nữ Việt 

Nam (2015), có gần 1/3 phụ nữ trong mẫu 

khảo sát biết một ngoại ngữ, tuy nhiên chỉ có 

khoảng 10% có thể sử dụng ngoại ngữ đó 

trong công việc. Tỷ lệ tương ứng của nam 

trong mẫu khảo sát cao gấp đôi nữ. Cũng 

theo kết qua cuộc khảo sát nói trên, chỉ có 

33,1% phụ nữ đáp ứng yêu cầu của tin học 

văn phòng và 15,7% sử dụng được tin học 

chuyên ngành; tỷ lệ tương ứng của nam giới 

trong mẫu điều tra là 49,4% và 20,9%.  

Việc lao động nữ có trình độ chuyên 

môn kỹ thuật thấp, thiếu các kỹ năng mềm 

trong thị trường lao động đã và đang gây ra 

những bất lợi cho họ trong việc tiếp cận và 

thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội. 

Lao động nữ tập trung nhiều hơn ở phân 

khúc thị trường lao động thấp (khu vực phi 

chính thức hầu như không có giao kết hợp 

đồng bằng văn bản, không yêu cầu trình độ 

chuyên môn kỹ thuật cao, mức lương thấp) 

dẫn đến việc lao động nữ không có cơ hội 

tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và 

tự nguyện. Theo ILSSA (2016b), hiện tại 

lao động nữ làm các công việc không ổn 

định, dễ bị tổn thương hơn nam giới. Đặc 

biệt, tỷ lệ lao động nữ làm công việc gia 

đình không hưởng lương là 24,6%, gần gấp 

đôi so với tỷ lệ tương ứng của lao động nam 

là 12,3%. Đây là nhóm lao động dễ bị mất 

việc làm và hầu như không được hưởng một 

loại hình bảo hiểm xã hội nào. 

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt 

Nam (2017), năm 2016, số người tham gia 

BHXH, BHYT và BHTN là 76,1 triệu 

người, trong đó có 12,9 triệu người tham gia 

BHXH bắt buộc, 11,1 triệu người tham gia 

BHTN và 203 nghìn người tham gia BHXH 

tự nguyện và 75,9 triệu người tham gia 

BHYT. Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc và 

tự nguyện mới chỉ chiểm khoảng hơn 20% 

tổng số lượng lực đang hoạt động kinh tế 

của nhà nước. Do các bất cập về thu thập và 

lưu giữ số liệu của ngành BHXH Việt Nam, 

cho đến nay chưa phân tách được tỷ lệ lao 

động nữ và nam tham gia các loại hình bảo 

hiểm xã hội. Tuy nhiên báo cáo của ILSSA 

(2016b) đã chỉ ra rằng lao động nữ “yếu 

thế” hơn lao động nam trong tiếp cận các 

loại hình bảo hiểm nói trên do chủ yếu lao 

động tham gia các loại hình bảo hiểm là lao 

động làm công ăn lương mà trên trên thực 

tế, tỷ lệ này của lao động nữ thấp hơn lao 

động nam. 

Với thực trạng không mấy khả quan về 

trình độ chuyên môn kỹ thuật và sự tham 

gia và thụ hưởng các chính sách an sinh xã 

hội của lao động nữ trong thị trường lao 

động hiện tại thì một khi có sự phát triển 

của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 ở 

Việt Nam, lao động nữ sẽ trở thành nhóm 

đã yếu thế lại càng yếu thế hơn, đã tổn 

thương lại càng tổn thương hơn do họ rất có 

thể bị loại trừ khỏi thị trường lao động vì: 

(i) sự cắt giảm lao động giản đơn ở nhiều 

ngành sản xuất, văn phòng, kế toán, bán 

hàng do áp dụng công nghệ sản xuất tiên 

tiến, sự thay thế của rô bốt trí tuệ nhân 
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tạo,… không đòi hỏi nhiều nhân công và 

các kỹ năng công việc đơn giản; (ii) trình độ 

chuyên môn kỹ thuật thấp, cộng với sự yếu 

kém về ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng 

mềm khác sẽ càng gây khó khăn cho lao 

động nữ tìm được việc làm phù hợp trong 

thị trường lao động. Kết quả là cơ hội để họ 

tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội (vốn 

đang ưu ái chủ yếu cho nhóm lao động khu 

vực chính thức, lao động làm công ăn lương 

và lao động nam) là rất ít. Theo dự báo của 

ILO (2017) thì trong thời gian tới 2/3 trong 

số 9,2 triệu lao động ngành dệt may và da 

giầy tại khu vực Đông Nam Á sẽ có khả 

năng bị đe doạ bởi sự bùng nổ nhanh chóng 

của ứng dụng khoa học công nghệ vào 

ngành ngày. Tại Việt Nam, sẽ có khoảng 

86% lao động ngành dệt may (trong đó 

chiếm 70% là lao động nữ) sẽ bị ảnh hưởng 

nặng nề bởi công nghệ tự động hoá và rô 

bốt trí tuệ nhân tạo. Đây là một dự báo 

không mấy khả quan cho thị trường lao 

động Việt Nam và đặc biệt là lao động nữ.  

Đảm bảo an sinh xã hội cho lao động 

nữ Việt Nam trong kỷ nguyên số 

Sự phát triển của cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0 đi liền với các phạm trù về trí 

tuệ, sáng tạo và công nghệ - các yếu tố rõ 

ràng đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật 

cao, trí thông minh và sự phát triển vượt bậc 

của loài người so với các kỷ nguyên khoa 

học công nghệ trước đây. Nếu nhìn lại cuộc 

cách mạng khoa học công nghệ 1.0, 2.0, và 

3.0, mặc dù các tiến bộ về khoa học công 

nghệ đã góp phần cải thiện sản xuất và chất 

lượng cuộc sống của con người, nhưng 

đồng thời sự tham gia của con người vào 

quá trình sản xuất, tái sản xuất xã hội và 

duy trì các hoạt động chính trị, kinh tế, xã 

hội là vẫn rất cần thiết. Tuy nhiên đến Cách 

mạng công nghiệp 4.0 thì vai trò tham gia 

của con người vào quá trình sản xuất, duy 

trì các hoạt động xã hội sẽ bị giảm đi, thay 

vào đó là vai trò của tự động hoá và rô bốt 

trí tuệ nhân tạo đang lên ngôi. Vì vậy mà 

giải pháp lâu dài để đảm bảo an sinh xã hội 

cho lao động nữ Việt Nam nói riêng và lao 

động nữ trên toàn thế giới nói chung cũng 

như các lực lượng lao động khác chính là 

việc thúc đẩy họ tham gia nhiều và hiệu 

quả hơn vào quá trình giáo dục đào tạo kỹ 

năng của kỷ nguyên công nghệ số. Theo 

báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới 

(2016), thì 10 kỹ năng hàng đầu không thể 

thiếu để có thể hội nhập với nền kinh tế 

công nghiệp 4.0 vào năm 2020 bao gồm:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kỹ năng giải quyết các vấn đề phức 

tạp (complex problem solving) 

2. Tư duy phê phán (critical thinking) 

3. Sáng tạo (creativity) 

4. Quản lý nhân sự (people 

management) 

5. Kỹ năng phối hợp với người khác 

(coordinating with others)  

6. Trí tuệ cảm xúc (emotional 

intelligence) 

7. Kỹ năng đánh giá và ra quyết định 

(judgement and decision making) 

8. Định hướng dịch vụ (service 

orientation) 

9. Kỹ năng đàm phán (negotiation) 

10. Tính linh hoạt về nhận thức 

(cognitive flexibility) 
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Nhìn vào danh sách các kỹ năng trên ta 

thấy rằng hầu hết chúng là kỹ năng mềm. 

Tất nhiên các kỹ năng này được phát triển 

dựa trên một nền giáo dục tiên tiến và có sự 

thực hành liên tục trong quá trình dạy và 

học. Tuy nhiên hiện nay trong hệ thống đào 

tạo và giáo dục của Việt Nam các khái niệm 

về các kỹ năng mềm trên dường như vẫn 

còn rất mới mẻ và các trường vẫn chưa chú 

trọng nhiều vào việc đào tạo các kỹ năng 

mà “thế giới số” đang yêu cầu. 

Đối với lao động nữ, đặc biệt do nhiều 

yếu tố về sự khác biệt giới, định kiến giới, 

phân biệt đối xử giới đang tồn tại ở Việt 

Nam do đặc trưng văn hoá và phong tục lâu 

đời (Đạo giáo và các quy tắc của Đạo giáo 

vô hình đặt vị thế của phụ nữ thấp hơn nam 

giới và khuyến khích họ tập trung vào chăm 

lo công việc gia đình, con cái hơn là phát 

triển sự nghiệp), thì khả năng để họ tiếp cận 

thông tin, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến vẫn 

bị hạn chế hơn so với nam giới. Cơ hội để 

họ bước chân vào kỷ nguyên số cũng gặp 

nhiều trở ngại hơn. Để đảm bảo an sinh xã 

hội cho chính bản thân họ, không chỉ cần sự 

nỗ lực của Nhà nước mà còn chính của bản 

thân họ. Họ cần được nâng cao giáo dục và 

hiểu biết để nắm được các quyền của bản 

thân và tiếp cận được thông tin việc làm, 

giáo dục - đào tạo để trang bị cho mình 

những kiến thức và kỹ năng cần thiết, chuẩn 

bị cho sự hội nhập vào kinh tế khu vực và 

thế giới. 

Kết luận và khuyến nghị 

Kỷ nguyên số đang mở ra với nhiều cơ 

hội và thách thức không chỉ cho các nền 

kinh tế APEC mà tất cả các quốc gia trên 

thế giới. Nếu Việt Nam không chuẩn bị và 

có chiến lược hiệu quả trong việc đào tạo - 

giáo dục kỹ năng cho người lao động để 

bước vào kỷ nguyên này thì rất có khả năng 

sẽ bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt người lao 

động sẽ bị bất lợi hơn rất nhiều ở cả thị 

trường lao động trong nước, khu vực và 

quốc tế. Nhìn vào một thực tế là từ trước 

đến nay lao động nữ Việt Nam luôn yếu thế 

và dễ bị tổn thương hơn nam giới trong thị 

trường lao động thì Nhà nước cần xây dựng 

và thực hiện chính sách nhạy cảm giới tích 

cực và chủ động hơn nữa để thúc đẩy và hỗ 

trợ họ tham gia vào thị trường lao động tốt 

hơn và tiếp cận được các chính sách an sinh 

xã hội. Rõ ràng việc đảm bảo an sinh xã hội 

cần phải đi liền với việc hỗ trợ phụ nữ tham 

gia giáo dục và đào tạo kỹ năng và kiến 

thức. Để làm được những điều trên, chúng 

ta cần phải có cả các giải pháp ngắn hạn và 

dài hạn.  

Thứ nhất, cần đổi mới và nâng cao chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp theo hương mở, 

linh hoạt, chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội 

nhập quốc tế. Để làm được điều này các nhà 

quản lý giáo dục đầu tiên cần phải là người 

có tư duy của hội nhập, biết thị trường đang 

cần kỹ năng gì từ người lao động và cần phải 

định hướng giáo dục - đào tạo theo hướng 

đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. 
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Thứ hai, cần đổi mới mạnh mẽ hệ thống 

giáo dục nghề nghiệp từ chủ yếu trang bị 

kiến thức và kỹ năng sang hình thành và 

phát triển năng lực, nhất là năng lực sáng 

tạo cho người học. Người học không chỉ là 

đối tượng bị động tiếp nhận kiến thức từ hệ 

thống giáo dục mà cần biến họ trở thành 

những người tạo ra kiến thức mới, mạnh 

dạn chia sẻ và có sáng tạo trong việc tư duy 

kiến thức, kỹ năng và thực hành các kiến 

thức, kỹ năng đó. 

Thứ ba, cần hoàn thiện đồng bộ hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật triển 

khai Luật giáo dục nghề nghiệp và các luật 

pháp, chính sách khác có liên quan. Mặc dù 

Luật Giáo dục nghề nghiệp được ban hành 

năm 2014, có hiệu lực từ năm 2015, tuy 

nhiên trong quá trình xây dựng Luật, một số 

vấn đề giới đang tồn tại trong Luật chưa 

được giải quyết triệt để. Vì vậy khuyến nghị 

trong quá trình xây dựng các văn bản hướng 

dẫn thực hiện Luật (Nghị định, Thông tư), 

cần quan tâm cụ thể đến nhu cầu và đặc 

điểm giới của phụ nữ và nam giới để có các 

quy định phù hợp, giúp cả hai giới có cơ hội 

và điều kiện ngang nhau trong việc tiếp cận 

giáo dục và đào tạo nghề nghiệp. 

Thứ tư, cần giao quyền tự chủ đối với 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Việc giao 

quyền tự chủ như vậy sẽ có những lợi ích 

nhất định như các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc xây dựng 

các chương trình đào tạo, tự tìm cơ hội hợp 

tác bên ngoài (các doanh nghiệp, các cơ sở 

giáo dục nước ngoài….) để nâng cao chất 

lượng dạy và học. Việc giao quyền tự chủ 

cũng giúp các trường tự xây dựng kế hoạch 

kinh doanh giáo dục của mình. Chỉ khi họ 

tự chịu trách nhiệm về chất lượng để thu hút 

người học thì chất lượng giáo dục đào tạo 

mới được nâng cao. 

Thứ năm, cần chuẩn hoá các điều kiện 

đảm bảo chất lượng trong hệ thống giáo dục 

nghề nghiệp. Việc chuẩn hoá này cần dựa 

trên các tiêu chí quốc gia, khu vực và quốc 

tế để không chỉ đáp ứng nhu cầu của các 

nhà tuyển dụng trong nước mà còn hỗ trợ 

người lao động có thể gia nhập thị trường 

lao động khu vực và quốc tế. Việc chuẩn 

hoá các điều kiện đảm bảo chất lượng cũng 

cần phải có sự tham gia của hiệp hội người 

sử dụng lao động, các chủ doanh nghiệp 

trong và ngoài nước để nắm bắt nhu cầu kỹ 

năng và tuyển dụng của họ. 

Thứ sáu, để đảm bảo chất lượng đào tạo 

của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì một 

trong những yếu tố không thể thiếu chính là 

nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp. Cả người dạy và người quản lý cần 

phải có tư duy đổi mới, cách tiếp cận giáo 

dục nghề nghiệp tiên tiến, có kỹ năng về 

nghề, tin học, ngoại ngữ, các kiến thức và 

công nghệ đổi mới đáp ứng nhu cầu của thị 

trường lao động. Cần thúc đẩy giảng viên 

các trường tham gia cả nghiên cứu và thực 

hành kỹ năng để nâng cao kiến thức và hiểu 

biết trong quá trình giảng dạy cho sinh viên. 

Thứ bảy, cũng cần đẩy mạnh hợp tác 

quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp. Đây là 
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một chiến lược trọng yếu nếu hệ thống giáo 

dục nghề nghiệp Việt Nam muốn bắt kịp 

với hệ thống giáo dục nghề nghiệp khu vực 

và thế giới. Việc liên kết trong đào tạo, cử 

người dạy và học đi đào tạo ở nước ngoài 

để nắm bắt được các kiến thức và kỹ năng 

mới, đặc biệt các kỹ năng mà cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 cần. Việc tăng cường 

hợp tác này bao gồm cả việc thu hút thêm 

các nguồn vốn ODA và tổ chức các khoá 

học ngắn và dài hạn thông qua các thoả 

thuận hợp tác song phương và đa phương 

trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và các lĩnh 

vực phát triển khoa học, công nghệ khác. 

Thứ tám, Nhà nước cũng cần có các 

chính sách đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 

riêng đối với lao động nữ, đặc biệt hiện nay 

tỷ lệ phụ nữ làm các vị trí có hàm lượng tri 

thức cao, làm việc trong lĩnh vực khoa học 

và công nghệ, công nghệ thông tin còn thấp. 

Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 

toán học, phụ nữ không mấy tham gia. Cần 

có chính sách hỗ trợ thúc đẩy phụ nữ tham 

gia nhiều hơn nữa vào các ngành khoa học, 

ứng dụng, công nghệ thông tin mà cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0. 
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ĐỂ BẢO ĐẢM NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN CÔNG TRÌNH CÔNG 

CỘNG, THAM GIA GIAO THÔNG 

                                                                                  

   Ths Nguyễn Bích Ngọc 

Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

 

Tóm tắt: Người khuyết tật có quyền tiếp cận các công trình công cộng, tham gia giao 

thông bởi đó là những phương tiện để họ hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên tình hình thực hiện 

chính sách bảo đảm người khuyết tật tiếp cận công trình công cộng và phương tiện giao thông 

còn hạn chế, vì vậy cần có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Từ khóa: người khuyết tật, tiếp cận công trìnhcông cộng, tham gia giao thông. 

Abstract: People with disabilities (PWD) have the right to access public facilities and to 

participate in traffic because these are means to help them integrate into the community. 

However, the implementation of policies to ensure accessibility for people with disabilities to 

public facilities and means of transportation is still limited. Therefore, there should be solutions 

to overcome in the forthcoming. 

Keywords: people with disabilities, access to public facilities, access to public traffic. 

 

1. Bảo đảm người khuyết tật tiếp cận 

công trình công cộng 

Công ước quốc tế về quyền của người 

khuyết tật, Điều 9 nêu rõ “Để người khuyết 

tật có thể sống độc lập và tham gia trọn vẹn 

vào mọi khía cạnh cuộc sống, quốc gia 

thành viên phải tiến hành các biện pháp 

thích hợp để bảo đảm cho người khuyết tật 

được tiếp cận trên cơ sở bình đẳng với 

những người khác đối ở tất cả các môi 

trường vật chất, giao thông… và các vật 

dụng và dịch vụ khác dành cho người dân, ở 

cả thành thị và nông thôn”.  

Nội dung trên đã được Luật người 

khuyết tật được cụ thể hóa tại Điều 39: quy 

định về việc phê duyệt thiết kế, xây dựng, 

nghiệm thu công trình xây dựng mới, cải 

tạo và nâng cấp nhà chung cư, trụ sở làm 

việc và công trình hạ tầng kỹ thuật, công 

trình hạ tầng xã hội phải tuân thủ hệ thống 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để 

bảo đảm người khuyết tật tiếp cận. Luật 

Xây dựng năm 2006 cũng đặt ra yêu cầu 

chung đối với những công trình công cộng 

là phải đảm bảo thiết kế theo tiêu chuẩn cho 

người khuyết tật (Điều 52 khoản 1 điểm đ). 

Quy định này tạo bước đột phá mới 

trong việc xóa bỏ rào cản về vật chất, xã hội 

đối với người khuyết tật, bảo đảm quyền 

bình đẳng của người khuyết tật khi tham gia 

các hoạt động xã hội để họ có điều kiện hòa 

nhập cộng đồng. Các quy định về quy 

chuẩn và tiêu chuẩn được xác định trên cơ 

sở các yêu cầu cơ bản của người khuyết tật 

khi sử dụng các công trình xây dựng hoặc 
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dịch vụ công cộng và các tính toán khoa 

học của cơ quan chuyên môn. Các văn bản 

cụ thể được Bộ Xây dựng ban hành quy 

định chi tiết các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu 

bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng công 

trình, nhằm đảm bảo để người khuyết tật 

tiếp cận và sử dụng. 

Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng 

để phê duyệt thiết kế, tiến hành việc xây 

dựng, nghiệm thu xây dựng công trình mới, 

cải tạo và nâng cấp nhà chung cư, trụ sở 

làm việc, công trình hạ tầng kỹ thuật, công 

trình hạ tầng xã hội. Các cơ quan quản lý 

Nhà nước về xây dựng có trách nhiệm tổ 

chức kiểm tra sự tuân thủ các quy định 

trong hoạt động xây dựng, đảm bảo người 

khuyết tật tiếp cận sử dụng trên địa bàn.  

 Đối với nhà ở chung cư phải có bãi để 

xe công cộng, cần dành ít nhất 2% chỗ để 

xe cho người tàn tật; có ít nhất một đường 

ra vào dành cho người khuyết tật (nhất là 

người khuyết tật đi xe lăn) đến được các 

không gian bên ngoài và bên trong công 

trình; phải có một số lượng căn hộ ở không 

dưới 5% tổng số căn hộ đảm bảo người 

khuyết tật có thể tiếp cận sử dụng. Nếu 

trong tòa nhà không đặt thang máy thì căn 

hộ dành cho người khuyết tật phải bố trí ở 

tầng trệt, trong đó phải tính đến điều kiện 

chống ngập lụt vào mùa mưa lũ… Đối với 

các công trình công cộng như trụ sở cơ quan 

hành chính, thư viện, bưu điện, siêu thị, 

ngân hàng…phải bố trí đường dốc ở cửa ra 

vào, chỗ ngồi cho người khuyết tật. 

Đối với các công trình công cộng đã 

được đưa vào sử dụng (nghĩa là đã xây 

dựng xong) nhưng không đảm bảo các tiêu 

chuẩn tiếp cận đối với người khuyết tật, 

việc cải tạo để đáp ứng yêu cầu này cũng 

được pháp luật đặt ra để đảm bảo quyền sử 

dụng của người khuyết tật bình đẳng với 

những người khác.  

Từ ngày 1/1/2025 mọi nhà chung cư, 

công trình công cộng dù mới hay cũ đều 

đảm bảo các điều kiện tiếp cận sử dụng cho 

đối tượng cư dân, đặc biệt là người khuyết 

tật. Cần đảm bảo người khuyết tật có thể thụ 

hưởng hay thực hiện quyền con người và 

các quyền tự do cơ bản trên cơ sở bình đẳng 

như những người bình thường khác.  

Trên thực tế, việc bảo đảm cho người 

khuyết tật tiếp cận các công trình công cộng 

tại Việt Nam còn rất nhiều hạn chế. Hầu hết 

những người khuyết tật cho rằng rào cản 

lớn nhất với họ chính là việc tiếp cận các 

công trình công cộng, đây là một trong 

những nguyên nhân khiến người khuyết tật 

khó hòa nhập và vươn lên trong xã hội.  

Hệ thống cơ sở hạ tầng nước ta còn 

nhiều bất cập, nhiều công trình công cộng, 

đặc biệt là những công trình cũ chưa chú ý 

tới việc xây dựng các làn đường tiếp cận 

dành cho người khuyết tật. Tại nhiều tòa 

nhà, công trình công cộng, nhà ga, bến xe, 

trên các tuyến đường, vỉa hè, cầu vượt dành 

cho người đi bộ thiếu những làn đường 

trượt dốc và hệ thống tay vịn dành cho họ 

hoặc công trình có xây dựng đường dốc cho 

người đi xe lăn nhưng độ dốc quá lớn từ 20-

40 độ, độ rộng của đường dốc không đúng 

tiêu chuẩn, không có tay vịn…Tại nhiều cơ 

quan, văn phòng, nhà chung cư không bố trí 

điểm đỗ xe dành riêng cho xe 3 bánh hoặc 

có hầm để xe nhưng độ dốc lên xuống hầm 

lớn, xe của người khuyết tật khó lên xuống. 

Cửa nhà vệ sinh hoặc diện tích trong buồng 
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vệ sinh quá hẹp, nhiều nơi chỉ có xí xổm, có 

nhiều bậc khi vào khu vệ sinh, khu vệ sinh 

không có tay vịn hỗ trợ người đi xe lăn hoặc 

người dùng nạng, người mù. Nhiều tòa nhà 

thang máy để ở tầng 2, người khuyết tật 

không tiếp cận được vào thang máy… 

Khảo sát của Hội Người khuyết tật Hà 

Nội và một số cơ quan chức năng công bố 

năm 2015 (Cuốn sổ tay dành cho người 

khuyết tật tiếp cận công trình công cộng), 

kết quả nghiên cứu trong năm 2013-2014 về 

mức độ tiếp cận công trình dành cho người 

khuyết tật tại 110 công trình công cộng lớn 

tại Hà Nội, như: Bảo tàng lịch sử Quốc gia, 

Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà tù Hỏa lò, Đền 

Ngọc Sơn, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Rạp 

Tháng Tám, Cung văn hóa Hữu nghị Việt 

Xô, Tràng tiền Plaza, Bưu điện Hà Nội, 

chùa Trấn Quốc, ga Hà Nội, bến xe Mỹ 

Đình… cho thấy phần lớn các công trình 

trên chỉ có thể tiếp cận được 1 phần. Đa số 

các khó khăn chính họ gặp phải là đường 

vào chính, nhà vệ sinh không phù hợp.  

Nguyên nhân chính của bất cập trên là 

do nhận thức và quan tâm của xã hội đối với 

người khuyết tật còn hạn chế, thiếu nguồn 

lực để đầu tư, cải tạo sửa chữa các công 

trình, thiếu chế tài xử phạt và sự giám sát 

của các cơ quan thực thi pháp luật. 

2. Bảo đảm người khuyết tật tham 

gia giao thông 

Nhu cầu tham gia giao thông là hết sức 

cần thiết đối với người khuyết tật bởi đó là 

một trong những phương tiện để họ tiếp cận 

với các cơ hội thông tin, việc làm, vui chơi 

giải trí, đáp ứng nhu cầu hòa nhập xã hội và 

phục hồi chức năng. Pháp luật Việt Nam đã 

có quy định đảm bảo người khuyết tật tham 

gia giao thông như sau:  

- Đảm bảo quyền tham gia giao thông 

cho người khuyết tật thông qua các quy 

định về việc hỗ trợ việc đi bộ của người 

khuyết tật. Về mặt thiết kế của cơ sở hạ 

tầng, đường đô thị xây dựng phải có hè phố, 

phần đường, cầu vượt, hầm và tổ chức giao 

thông cho người đi bộ, người khuyết tật đi 

lại an toàn, thuận tiện. Chẳng hạn trên tuyến 

đường dành cho người đi bộ cần phải hạn 

chế các chướng ngại vật có trên đường (nắp 

hố ga, cây cổ thụ…) và cần phải đặt các tấm 

lát dẫn hướng có cảm giác để dẫn đường 

cho người khiếm thị. Ngoài việc lắp đặt tín 

hiệu đèn giao thông, biển báo, biển chỉ dẫn, 

nên có thêm các tín hiệu âm thanh hoặc chữ 

nổi Braille để chỉ dẫn người khiếm thị khi 

qua đường… 

 - Đảm bảo quyền tham gia giao thông 

cho người khuyết tật thông qua các quy 

định về việc sử dụng phương tiện giao 

thông cá nhân của người khuyết tật.  Điều 

41 khoản1 Luật Người khuyết tật xác định, 

phương tiện giao thông cá nhân do người 

khuyết tật sử dụng phải bảo đảm quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia và phù hợp với điều kiện 

sức khỏe của người sử dụng.  

- Đảm bảo quyền tham gia giao thông 

cho người khuyết tật thông qua các quy 

định về việc sử dụng các phương tiện giao 

thông công cộng của người khuyết tật. Về 

mặt thiết kế, phương tiện giao thông công 

cộng để người khuyết tật tiếp cận sử dụng 

phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về giao thông tiếp cận do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ban hành.  
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   Ngoài ra, khi sử dụng các phương 

tiện giao thông công cộng, người khuyết tật 

được ưu tiên mua vé, được giúp đỡ, sắp xếp 

chỗ ngồi thuận tiện. Người khuyết tật đặc 

biệt nặng và người khuyết tật nặng được 

miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia 

giao thông bằng một số phương tiện giao 

thông công cộng theo quy định của Chính 

phủ (Điều 41, khoản 3, 4, Luật Người 

khuyết tật).  

Từ năm 2012 đến nay, việc thực hiện 

pháp luật về tham gia giao thông của người 

khuyết tật đã có những kết quả nhất định ở 

các thành phố lớn. Một số địa phương như 

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cấp thẻ 

xe buýt miễn phí cho 100% người khuyết 

tật có nhu cầu và có khả năng tự tham gia 

giao thông. Các công trình giao thông mới 

mở đã bảo đảm cho người khuyết tật tiếp 

cận được chú ý hơn, đặc biệt ở thành lớn 

như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hà Nội đã chú ý đến vỉa hè, 

đường trong các khu đô thị mới Ciputra, Mễ 

Trì, Trung Hòa - Nhân Chính, tiến hành lắp 

bảng thông tin điện tử LED trên xe buýt để 

thay thế toàn bộ các bảng lật phục ổ điện 

giúp hiển thị đa dạng các thông tin như số 

hiệu tuyến, tên tuyến, hướng đi của xe, các 

tuyến tăng cường, các tuyến buýt nhanh, số 

điện thoại đường dây nóng. Tại nhà chờ và 

điểm dừng xe buýt cũng được lắp bảng 

thông tin điện tử LED giúp hành khách, đặc 

biệt là người khuyết tật (người điếc, người 

câm) có được đầy đủ thông tin mình cần khi 

tham gia hoạt động buýt như: danh sách 

tuyến đi qua, xe tuyến sắp đến và những xe 

tuyến sắp đi, khoảng cách xe sắp đến cũng 

như thời gian và xe tuyến chuẩn bị xuất bến. 

Trên xe buýt đã thiết kế các ghế ưu tiên cho 

người khuyết tật ở gần cửa lên và có dán 

biển chỉ dẫn người khuyết tật nhận biết.  

Tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 

tháng 4/2016 có 263 xe buýt chuyên dùng 

dành cho người khuyết tật, chiếm hơn 10% 

tổng lượng xe tham gia vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt. Trong đó có 14 xe 

buýt có gắn bệ nâng hạ tự động dành cho 

người khuyết tật sử dụng xe lăn, 43 xe sàn 

thấp và 206 xe sàn bán thấp, thuận tiện cho 

người khuyết tật sử dụng. Có 18 tuyến/105 

tuyến xe buýt có trang bị thiết bị trợ giúp, 

sàn thấp hoặc bán thấp thuận lợi cho người 

khuyết tật tham gia. Có 350/497 nhà chờ xe 

buýt có cải tạo lối lên xuống cho người 

khuyết tật đi xe lăn tiếp cận sử dụng. Có 

2.460/2.600 xe buýt có bố trí ghế dành riêng 

cho người khuyết tật. Đã cấp hơn 11.000 thẻ 

đi xe buýt miễn phí cho người khuyết tật14. 

Tuy nhiên, người khuyết tật vẫn gặp rất 

nhiều khó khăn trong tham gia giao thông. 

Chẳng hạn, vỉa hè, đường rất khó sử dụng 

cho người khiếm thị và người khuyết tật 

vận động vì không có lối dẫn, không có chữ 

nổi Braille và tín hiệu âm thanh trên các chỉ 

dẫn của đèn giao thông cho người khiếm 

thị, không có đường dốc cho người đi xe 

lăn... Rất ít bến xe, nhà chờ xe buýt có 

đường cho người đi xe lăn. Các phương tiện 

giao thông như xe buýt, xe khách, tàu hoả 

chưa có đầy đủ trang thiết bị như quy định 

cho người khuyết tật tiếp cận. Hầu hết các 

xe buýt đều có sàn xe cao hơn 70cm, thậm 

chí tới 1m, không phù hợp với người khuyết 

                                         
14 Sở giao thông vận tải thành phốHồ Chí Minh, Hội 

nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách miễn vé đối 

với NKT 
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tật khi lên xuống. Mặt khác, trên các xe đều 

không bố trí diện tích dành cho xe lăn, 

muốn có vị trí cho xe lăn phải tháo ghế và 

gia cố yếu tố an toàn. Cơ sở hạ tầng tại các 

cảng hàng không chưa thuận lợi cho người 

khuyết tật. Chỉ có 5/22 sân bay có xe nâng 

hỗ trợ người khuyết tật lên/xuống máy bay. 

Các bảng đèn LED, bảng chỉ dẫn, hệ thống 

âm thanh cung cấp thông tin hành trình, chỉ 

dẫn an toàn cho người khiếm thị, khiếm 

thính cũng hạn chế15.  

3. Khuyến nghị 

Để bảo đảm người khuyết tật tiếp cận 

dễ dàng hơn đối với công trình công cộng, 

giao thông, trong thời gian tới cần đẩy 

mạnh các giải pháp sau: 

Một là cần nâng cao trách nhiệm trong 

công tác quản lý Nhà nước của các Bộ xây 

dựng và Bộ giao thông vận tải, tăng cường 

hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra, giám sát 

thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về bảo đảm người khuyết tật tiếp 

cận trong xây dựng các công trình công 

cộng và phương tiện giao thông. 

 Hai là đẩy mạnh sự tuân thủ Bộ quy 

chuẩn tiêu chuẩn tiếp cận công trình cho 

người khuyết tật của các chủ công trình, cơ 

quan quản lý công trình công cộng, giao 

thông.  

Ba là tiếp tục tuyên truyền nâng cao 

nhận thức của các cấp, các ngành, các đối 

tượng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây 

dựng, giao thông. Tổ chức các lớp tập huấn 

kỹ thuật thiết kế, xây dựng công trình bảo 

đảm cho người khuyết tật tiếp cận./. 

                                         
15 Hội Nghị về tiếp cận giao thông hàng không đối với 

người khuyết tật, 18/5/2016, Đà Nẵng. 
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CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI TRONG BỐI CẢNH 

GIÀ HÓA DÂN SỐ: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

TS. Bùi Sỹ Tuấn 

Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

Tóm tắt: Chăm sóc người cao tuổi (NCT) trong bối cảnh già hóa dân số đang đặt ra những thách 

thức nhất định cho Việt Nam như: Áp lực về chính sách trợ giúp xã hội, chăm sóc sức khỏe, các biện 

pháp nhằm phát huy và nâng cao vai trò của NCT. Đồng thời, triển khai chính sách và đa dạng hóa 

nguồn lực để thực hiện còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết được những tiềm năng. Bài viết này sẽ tập 

trung phân tích những hạn chế và đề xuất một số khuyến nghị nhằm giải quyết những tồn tại nêu trên. 

Từ khóa: già hóa dân số, người cao tuổi, an sinh xã hội 

Abstract: Aged care in the context of aging population is posing certain challenges to Vietnam 

in relation to social support policies, health care, and measures to promote and enhance the role of 

aged. Moreover, policy implementation and resource diversification for the aged care services are still 

limted and have not been fully taken off. This paper will focus on analyzing constraints and making 

some recommendations to address these above-mentioned issues. 

Key words: aging, aged care, social protection 

 

1. Xu hướng già hóa và người cao tuổi ở Việt 

Nam 

Trước thách thức của già hóa dân số, việc 

tái phân bổ nguồn lực tài chính giữa các thế hệ, 

giữa các nhóm dân cư, đảm bảo thu nhập, phúc 

lợi và an sinh xã hội cho dân số già là vấn đề 

cần được quan tâm và trước hết cần được quy 

định bằng pháp luật, chính sách. Ở Việt Nam, 

quá trình chuẩn bị để ứng phó với xu hướng 

biến đổi dân số nêu trên vẫn chưa hoàn thiện, 

đặc biệt từ góc độ trợ giúp xã hội. Nhiều 

nghiên cứuthực hiện trong thời gian qua cho 

thấy, quá trình già hóa dân số ở Việt Nam diễn 

ra nhanh hơn các quốc gia khác trong khu vực 

như Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc16. Tỷ lệ 

sinh giảm nhanh cùng với tuổi thọ được cải 

thiện đáng kể khiến cho quá trình già hóa dân 

số ở Việt Nam diễn ra với tốc độ nhanh hơn 

nhiều so với các quốc gia khác. Thách thức già 

hóa dân số ở Việt Nam diễn ra ở các lứa tuổi 

già và đặc biệt tăng tốc kể từ những thập niên 

của thế kỷ 21 (Hình 1).  

                                         
16 UNFPA 2011, Viện Lão khoa 2012 
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                  Hình 1. Xu hướng già hóa dân số ở Việt Nam theo nhóm tuổi, thời kỳ 1979-2049 

Việt Nam hiện đang phải đối mặt với 

ba vấn đề lớn liên quan đến quá trình già hóa 

dân số và sự gia tăng về số lượng cũng như tỷ 

trọng người cao tuổi. Đó là: (i) Số lượng 

người cao tuổi tăng nhanh; (ii) Nhiều người 

cao tuổi sống ở mức nghèo và cận nghèo; (iii) 

Hầu hết người cao tuổi có sức khoẻ kém, có 

xu hướng sống đơn thân bởi sự hỗ trợ từ gia 

đình và người thân đang dần thu hẹp lại. Thực 

tế rất ít người cao tuổi ở nông thôn được 

hưởng lương hưu, trợ cấp mà đa phần vẫn 

phải sống bằng sức lao động của chính mình 

và/hoặc hỗ trợ từ gia đình. Gần 40% người 

cao tuổi đang phải tiếp tục làm việc, trong đó 

phần lớn theo hình thức tự làm trong nông 

nghiệp; khoảng 23% người cao tuổi (tương 

đương khoảng 2,2 triệu người) đang hưởng 

lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Chỉ có 

15% người cao tuổi (khoảng 1,1 triệu) tham 

gia bảo hiểm y tế tự nguyện17. Người cao tuổi 

sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, hải đảo chiếm tỷ trong cao trong 

tổng số người cao tuổi; họ rất khó khăn trong 

tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

2. Một số kết quả trong công tác chăm sóc 

người cao tuổi ở Việt Nam 

Cho đến nay, hệ thống văn bản hướng dẫn 

thực hiện Luật Người cao tuổi đã được ban 

                                         
17 Báo cáo giám sát 5 năm thực hiện Luật NCT của Ủy ban 

Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, năm 2016. 

hành khá đầy đủ, bao quát các nội dung liên 

quan đến NCT, tạo hành lang pháp lý cho việc 

triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối 

với NCT. Chính phủ, các bộ, ngành đã tích 

cực triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi; 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương 

để đảm bảo đưa Luật vào cuộc sống. Các địa 

phương đã đẩy mạnh công tác hướng dẫn và 

phối hợp liên ngành, lồng ghép các chương 

trình cùng với thực hiện Luật Người cao tuổi, 

nỗ lực trong bố trí nguồn lực đảm bảo ngày 

một tốt hơn về chăm sóc và phát huy vai trò 

của người cao tuổi. 

Các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và địa 

phương đã áp dụng nhiều biện pháp tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của xã hội để đáp 

ứng tốt hơn các quyền của người cao tuổi. 

Theo kết quả khảo sát của Cục Bảo trợ xã hội 

(Bộ LĐTBXH) năm 2015 về thực hiện Luật 

Người cao tuổi, có tới 78% người cao tuổi và 

72% đại diện các hộ gia đình có người cao 

tuổi biết về Luật Người cao tuổi và các quyền 

của người cao tuổi cũng như các biện pháp 

bảo đảm quyền cho người cao tuổi. Nhờ vậy, 

quyền của người cao tuổi được bảo đảm tương 

đối tốt. Hơn 90% người cao tuổi được bảo 

đảm nhu cầu về ăn, mặc, ở; 87,6% được bảo 

đảm nhu cầu chăm sóc sức khỏe. 
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Bảng 1: Người cao tuổi biết về quyền dành cho mình 

Đơn vị tính: % 
Biết về các quyền 

 

Nhóm tuổi Giới tính Khu vực sống Chung 

60-69 70-79 80+ Nam Nữ TT NT 

Được đảm bảo nhu cầu cơ bản 

về ăn, mặc, ở 
91,0 89,6 90,6 90,9 90,3 89,6 90,9 90,5 

Được đảm bảo các nhu cầu đi 

lại 
80,4 80,9 81,6 80,3 81,2 86,8 78,2 80,9 

Được đảm bảo nhu cầu CSSK 88,2 87,8 86,3 88,5 87,0 94,8 84,4 87,6 

Được quyết định sống chung 

hoặc sống riêng  
82,7 80,9 81,6 82,6 81,5 84,6 80,8 81,9 

Được ưu tiên khi sử dụng dịch 

vụ 
60,0 57,0 68,2 65,6 58,4 68,5 58,0 61,2 

Được tạo điều kiện tham gia 

HĐ văn hoá, giáo dục 
65,5 60,0 68,6 69,3 61,9 69,9 62,5 64,7 

Được tạo điều kiện tham gia 

các HĐ thể thao, du lịch 
60,6 56,1 64,4 64,2 57,8 70,2 55,9 60,3 

Được tạo điều kiện làm việc 

phù hợp với sức khoẻ, nghề 
67,1 59,4 65,7 67,0 63,0 69,9 62,2 64,6 

Miễn các khoản đóng góp cho 

các hoạt động xã hội 
57,1 62,0 72,6 63,4 61,7 70,7 58,7 62,4 

Được chế độ ưu đãi riêng 64,1 59,0 69,2 67,2 61,9 56,2 67,4 64,0 

Được tham gia Hội NCT Việt 

Nam theo quy định 
88,2 86,9 86,6 89,8 85,9 88,8 86,8 87,4 

Các quyền khác theo quy định 

của pháp luật 
55,6 47,6 58,5 56,5 52,6 48,5 56,5 54,1 

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 557 335 299 462 729 365 826 1191 

Nguồn: Kết quả khảo sát “Thực hiện Luật Người cao tuổi”, Cục Bảo trợ Xã hội – Bộ LĐTBXH, 2015

Trợ cấp xã hội là một trong những giải 

pháp bảo đảm đời sống vật chất cho người 

cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi nghèo. 

Hàng năm, đã thực hiện trợ cấp xã hội cho 

trên 1,5 triệu người cao tuổi kịp thời, đúng 

đối tượng và minh bạch, góp phần giảm bớt 

khó khăn cho người cao tuổi. Kết quả khảo 

sát cho thấy, chính sách về trợ cấp xã hội có 

tác động tích cực cả về khía cạnh vật chất 

và tinh thần. Có 29,4% người cao tuổi đánh 

giá chính sách này giá trị vật chất chưa cao 

nhưng có giá trị lớn về tinh thần; 27,0% 

người cao tuổi đánh giá chính sách vừa có giá 

trị về vật chất, vừa có giá trị về tinh thần. 

Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và 

Nhà nước đối với lớp người cao tuổi, nâng 

cao vai trò, vị thế của người cao tuổi.  

Chính quyền và các tổ chức chính trị-xã 

hội rất chú trọng công tác mừng thọ, chúc 

thọ người cao tuổi, coi đây là nguồn động 

viên to lớn về mặt tinh thần đối với người 

cao tuổi. Trung bình mỗi năm đã tổ chức 

chúc thọ, mừng thọ cho từ 1 triệu đến 1,1 

triệu  người cao tuổi, thăm hỏi động viên 

hơn 900 nghìn người cao tuổi khi ốm đau 

bệnh tật, tặng quà trong dịp lễ, tết cổ truyền 

của dân tộc, đặc biệt đối với hộ nghèo, 

người cô đơn không nơi nương tựa. 
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Hình 2: Điểm đánh giá của NCT về mức độ đáp ứng các quyền của NCT 

Đơn vị tính: Điểm (tối đa 4 điểm) 

Nguồn: Kết quả khảo sát “Thực hiện Luật Người cao tuổi”, Cục Bảo trợ Xã hội – Bộ LĐTBXH, 2015.

 

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi 

được quan tâm, tạo điều kiện. Hầu hết người 

cao tuổi thuộc diện hưởng lương hưu, chính 

sách người có công, chính sách bảo trợ xã 

hội, người cao tuổi thuộc hộ nghèo đều 

được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được miễn giảm 

 

viện phí, được khám chữa bệnh và cấp thuốc 

miễn phí theo quy định. Nhiều chương trình 

chăm sóc sức khỏe như “Mắt sáng cho người 

cao tuổi”, khám chữa bệnh miễn phí được 

chính quyền và Hội người cao tuổi ở các địa 

phương thực hiện thường xuyên. 

Hình 3: Tỷ lệ người cao tuổi sở hữu thẻ bảo hiểm y tế 
Đơn vị tính: % 

Nguồn: Kết quả khảo sát “Thực hiện Luật Người cao tuổi”, Cục Bảo trợ Xã hội – Bộ LĐTBXH, 2015. 
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Các cấp, các ngành từ trung ương đến 

địa phương cũng đã quan tâm phát triển các 

hoạt động văn hóa tinh thần, đáp ứng nhu 

cầu, nguyện vọng của đông đảo người cao 

tuổi. Hoạt động văn hóa được tổ chức dưới 

nhiều hình thức, nhiều mô hình, câu lạc bộ 

phong phú, thu hút sự tham gia tích cực của 

người cao tuổi nhằm nâng cao đời sống tinh 

thần, sức khỏe theo phương châm “sống 

khỏe, sống có ích”. 

Một số phong trào của người cao tuổi 

đã được tổ chức có chất lượng và hiệu quả. 

Người cao tuổi có nhiều hoạt động phát huy 

vai trò, tham gia các công tác Đảng, chính 

quyền và đoàn thể tại cơ sở, tham gia các 

câu lạc bộ liên thế hệ giúp đỡ nhau, câu lạc 

bộ dưỡng sinh, thể thao, văn nghệ. 

3. Một số vấn đề đặt ra trong công tác 

chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam 

Về thể chế, chính sách đối với người 

cao tuổi 

Một số văn bản hướng dẫn triển khai 

Luật Người cao tuổi ban hành chậm; một số 

quy định chưa phù hợp, gây khó khăn cho 

các địa phương trong quá trình thực hiện. 

Cụ thể, quy định độ tuổi được hưởng trợ cấp 

xã hội đủ 80 tuổi là quá cao; quy định mức 

chuẩn trợ giúp xã hội 270 ngàn đồng/tháng 

còn thấp18; thiếu chế tài, biện pháp thúc đẩy 

thực thi chính sách miễn giảm phí giao 

thông, cơ sở văn hóa, vui chơi giải trí; cơ 

chế kiểm tra thực hiện chính sách còn lỏng 

lẻo. Quy định về tổ chức thực hiện chăm sóc 

sức khỏe cho NCT phụ thuộc nhiều vào 

                                         
18 Ước tính chỉ chiếm khoảng 23% mức sống tối thiểu, 

bằng 20,7% mức lương cơ sở (tính từ 01/7/2017). 

nguồn kinh phí địa phương, trong khi nguồn 

kinh phí này rất hạn chế. Bên cạnh đó, các 

hướng dẫn, quy trình, biểu mẫu cho thực 

hiện chăm sóc sức khỏe NCT ở cấp cơ sở 

chưa được xây dựng đồng bộ dẫn tới các địa 

phương lúng túng trong thực hiện.  

Về tổ chức thực hiện pháp luật, chính 

sách đối với người cao tuổi 

Trong quá trình thực hiện, còn có nơi 

chính quyền địa phương, cơ sở chưa xác 

định rõ trách nhiệm; thiếu quan tâm, chỉ 

đạo, chưa xây dựng được kế hoạch hoạt 

động cụ thể. Công tác tuyên truyền phổ biến 

chính sách luật pháp chưa kịp thời, thiếu 

chương trình, kế hoạch tổng thể. Nhiều địa 

phương, nhất là cấp cơ sở, cán bộ chưa nắm 

rõ các văn bản liên quan đến NCT. Sự phối 

hợp liên ngành trong triển khai công tác 

NCT còn hạn chế; nhiều nơi còn coi đây là 

nhiệm vụ của riêng của ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội.  

Chế độ miễn giảm phí giao thông, du 

lịch, tham quan, sân, bãi vui chơi, giải trí, 

các công trình xây dựng phục vụ nhu cầu 

cho người cao tuổi chưa thực hiện kịp thời, 

đồng bộ. Nhiều địa phương chưa thực hiện 

miễn giảm giá vé, phí thăm quan tại cơ sở 

văn hóa, thể dục, thể thao nhất là khu vực tư 

nhân cung cấp dịch vụ. Chỉ có khoảng từ 

7% đến hơn 30% người cao tuổi được khảo 

sát đã nhận được chế độ miễn giảm giá vé 

và khoảng 1/3 người cao tuổi đã từng được 

ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi khi sử dụng các 

phương tiện giao thông công cộng. 

Triển khai quy định về khám chữa bệnh 

ban đầu cho NCT ở tuyến cơ sở theo Thông 
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tư số 35/2011/TT-BYT của Bộ Y tế còn 

chậm và gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ người 

cao tuổi đến khám, chữa bệnh, được lập hồ 

sơ quản lý sức khỏe định kỳ tại y tế tuyến cơ 

sở còn rất thấp. Nhiều bệnh viện tuyến 

huyện chưa tổ chức được khoa lão khoa. 

Trạm y tế xã/phường là nơi khám, chữa 

bệnh ban đầu cho người cao tuổi, nhưng tỷ 

lệ người cao tuổi có thẻ BHYT đăng ký 

khám chữa bệnh ở đây còn thấp là những 

rào cản trong việc chăm sóc sức khỏe cho 

người cao tuổi. 

Người cao tuổi gặp nhiều khó khăn để 

tiếp cận các dịch vụ y tế, đặc biệt là người 

cao tuổi nghèo, người cao tuổi ở vùng sâu 

vùng xa, giao thông khó khăn, các cơ sở y 

tế thường thiếu thốn về thiết bị và đội ngũ 

y, bác sỹ, v.v19. Có đến 75% NCT được 

khảo sát cho biết đã gặp ít nhất một khó 

khăn khi sử dụng thẻ BHYT đi khám chữa 

bệnh; trong đó 49,5% phải chờ đợi lâu; 

26,4% khó khăn trong đi đến cơ sở khám 

chưa bệnh; 15,4% đánh giá thái độ của cán 

bộ y tế chưa tốt; 13,3% không được hướng 

dẫn về quy trình, thủ tục. Tỷ lệ người cao 

tuổi ở khu vực thành thị gặp khó khăn khi đi 

khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT cao hơn ở 

khu vực nông thôn (tương ứng là 77,1% và 

58,2%). 

                                         
19  Theo Uỷ ban về Các vấn đề xã hội của quốc hội thì 

khả năng cung cấp dịch vụ y tế cho người cao tuổi còn 

hạn chế: theo quy định của Luật Người cao tuổi, các 

bệnh viện trừ bệnh viện chuyên khoa nhi phải thành lập 

khoa lão nhưng hiện nay chỉ có khoảng 50% các bệnh 

viện đa khoa tỉnh có khoa lão, chủ yếu là ghép khoa lão 

với khoa cán bộ. Nội dung hoạt động của các khoa này 

nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu, thiếu nhân lực được 

đào tạo chuyên sâu về lão khoa, cơ sở vật chất còn rất 

hạn chế. 

Việc chăm sóc đời sống người cao tuổi 

về vật chất, tinh thần chưa đáp ứng yêu cầu 

đặt ra, nhất là ở các xã/phường còn khó 

khăn, phải dựa chủ yếu vào nguồn ngân 

sách hỗ trợ từ cấp trên. Công tác chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi tại một số địa 

phương còn chậm, thiếu kinh phí, do nguồn 

ngân sách để mừng thọ các cụ độ tuổi 70, 

75, 80, 85... trên 100 tuổi do ngân sách 

xã/phường bảo đảm. Chỉ có 56,1% người 

cao tuổi (77,6% người trên 70 tuổi và 87% 

người trên 80 tuổi) trong mẫu khảo sát cho 

biết họ đã được tổ chức mừng thọ. 

Đời sống của người cao tuổi nhận trợ 

cấp xã hội vẫn còn rất khó khăn, gần 74,6% 

sử dụng cho chi tiêu hàng ngày; 12,8% NCT 

phải hỗ trợ cho con cháu; chỉ có 7,1% NCT 

sử dụng trợ cấp xã hội cho hoạt động cho 

vui chơi, giải trí và 15,3% gửi tiết kiệm. 

Về việc tổ chức kiểm tra, giám sát 

Công tác phối hợp, kiểm tra giám sát ở 

địa phương còn hạn chế, chưa được thường 

xuyên, liên tục; các chỉ tiêu, tiêu chí kiểm 

tra, giám sát chưa thống nhất, đồng bộ làm 

cơ sở cho việc đánh giá mục tiêu của Luật 

và Chương trình hành động Quốc gia về 

Người cao tuổi. Bên cạnh đó, các nguồn lực 

bao gồm cả nhân lực và tài chính còn thiếu 

và yếu cũng là những hạn chế trong công tác 

thực hiện và kiểm tra, giám sát. 

Nguyên nhân của hạn chế: 

Thứ nhất, một số cấp ủy, chính quyền 

địa phương, cơ sở chưa xác định rõ trách 

nhiệm trong thực hiện chính sách pháp luật 

đối với NCT, thiếu quan tâm, chỉ đạo, chưa 

xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thể. 
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Sự phối hợp liên ngành trong triển khai 

công tác người cao tuổi còn hạn chế.   

Thứ hai, tình trạng thiếu về số lượng và 

hạn chế về chất lượng nhân lực đã ảnh 

hưởng đến chất lượng công tác người cao 

tuổi. Thiếu cán bộ chuyên trách làm công 

tác người cao tuổi ở cấp tỉnh, huyện, xã. Ban 

công tác người cao tuổi ở địa phương vẫn do 

cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

kiêm nghiệm thực hiện. Cán bộ làm công tác 

tại Ban công tác Người cao tuổi của địa 

phương chưa được hưởng phụ cấp và chưa 

được tập huấn nghiệp vụ đầy đủ.  

Thứ ba, chưa có nhiều chính sách huy 

động nguồn lực nhằm tăng cường các hoạt 

động chăm sóc và phát huy vai trò của NCT. 

Kinh phí cấp cho hoạt động của Ban công 

tác Người cao tuổi, Ban Đại diện Hội Người 

cao tuổi còn rất hạn hẹp; nhiều mô hình, 

kinh nghiệm tốt ở địa phương, cơ sở chưa 

được nhân rộng, triển khai do không có kinh 

phí thực hiện. 

4. Một số khuyến nghị 

* Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính 

sách đối với người cao tuổi 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính 

sách pháp luật liên quan đến thực hiện Luật 

Người cao tuổi, trong đó tập trung nâng cao 

khả năng tiếp cận của NCT đến các dịch vụ 

xã hội cơ bản như y tế, nhà ở, nước sạch, 

thông tin, các dịch vụ về văn hóa, du lịch, 

vui chơi, giải trí, tham gia giao thông; tăng 

cường các chính sách để NCT còn khả năng 

lao động được tham gia hoạt động phát huy 

vai trò của NCT. Sớm thực hiện việc mở 

rộng đối tượng NCT được hưởng trợ giúp xã 

hội theo tinh thần của Quyết định số 

488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới, phát 

triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và 

tầm nhìn đến năm 2030, đặc biệt đối với 

NCT dân tộc thiểu số, ở vùng núi, vùng đặc 

biệt khó khăn, biên giới, hải đảo... 

- Nghiên cứu, rà soát các quy định trong 

Luật người cao tuổi đẩy mạnh hiệu lực thực 

thi quả Luật và các văn bản liên quan 

- Nghiên cứu, rà soát hệ thống pháp luật 

để điều chỉnh chính sách, pháp luật an sinh 

xã hội bao gồm bảo hiểm xã hội và trợ giúp 

xã hội nhằm đảm bảo phát huy vai trò người 

cao tuổi, đảm bảo đời sống người cao tuổi 

- Nghiên cứu, điều chính các quy định 

về trợ giúp và mức trợ giúp, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, đảm bảo mức sống tối 

thiểu cho nhóm NCT dễ bị tổn thương như 

người cao tuổi thuộc hộ nghèo, người cao 

tuổi thuộc hộ cận nghèo, người cao tuổi 

khuyết tật, người cao tuổi là phụ nữ. 

- Tăng cường chính sách huy động cộng 

đồng tham gia chăm sóc và phát huy vai trò 

của người cao tuổi. 

* Tăng cường phối hợp trong tổ chức 

thực hiện chính sách đối với người cao tuổi 

- Cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ 

sở cần xác định rõ trách nhiệm trong việc 

thực hiện chính sách, pháp luật đối với 

người cao tuổi; tăng cường quan tâm, chỉ 

đạo xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, 

xem hoạt động về người cao tuổi chính là 
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thực hiện chính sách xã hội, đảm bảo an 

sinh xã hội quan trọng trên địa bàn;  

- Đẩy mạnh công tác truyền thông phổ 

biến chính sách, pháp luật trên địa bàn; nhất 

là ở cơ sở cán bộ chưa nắm rõ các văn bản 

để triển khai thực hiện.  

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành 

không những để thực hiện công tác người 

cao tuổi mà còn đảm bảo thực hiện tốt chính 

sách an sinh xã hội, phát triển bền vững, 

công bằng.  

- Đổi mới phương thức quản lý, giám 

sát đảm bảo kịp thời, thường xuyên, liên tục 

hơn. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát về thực 

hiện Luật Người cao tuổi, các chính sách về 

người cao tuổi để kịp thời có những phản 

ánh, điều chính chính sách phù hợp, tốt hơn. 

Tăng cường các hoạt động nghiên cứu đánh 

giá độc lập để có đủ các bằng chứng phục 

vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật 

và triển khai các chính sách mới. 

- Nâng cao chất lượng công tác thông 

tin, thống kê, báo cáo đảm bảo kịp thời, chất 

lượng phản ánh đúng tình hình về công tác 

người cao tuổi, đời sống vật chất, tinh thần, 

cũng như chăm sóc và phát huy vai trò của 

người cao tuổi trên địa bàn. 

 

* Đa dạng hóa trong huy động nguồn 

lực 

Cần nghiên cứu các biện pháp huy động 

hơn nữa sự tham gia của cộng đồng, xã hội 

trong chăm sóc và phát huy vai trò của 

người cao tuổi. Nghiên cứu nhân rộng các 

mô hình hoạt động hiệu quả như: mô hình 

câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của 

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của người 

cao tuổi, cũng như đẩy mạnh công tác xã 

hội hóa chăm sóc và phát huy vai trò của 

người cao tuổi, đặc biệt trong việc phát triển 

các mô hình tốt, điển hình để nhân rộng. Đa 

dạng hơn các hình thức hoạt động của Quỹ. 
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BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP  

TRÊN THẾ GIỚI

ThS. Nguyễn Thanh Vân  

Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

 

Tóm tắt: Từ tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển chính sách bảo hiểm tai nạn lao 

động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) được nêu lên trong Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, 

việc thực hiện các nghiên cứu để xây dựng chính sách phù hợp hơn cho bảo hiểm TNLĐ, BNN 

là cần thiết. Bài viết tổng hợp một số đặc điểm, hình thức khác nhau của các mô hình bảo hiểm 

TNLĐ, BNN trên thế giới để phục vụ cho công tác nghiên cứu mở rộng độ bao phủ, tăng cường 

hiệu quả của chính sách. 

Từ khóa: tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh 

nghề nghiệp. 

Abstract: From the practical situation and the requirements for the development of 

policies on occupational accident insurance and the occupational diseases which are set out in 

the Law on Occupational Hygiene and Health 2015, the implementation of research to develop 

appropriate insurance policies for occupational accidents work-related injuries are vital. This 

article summarizes the different features and models of occupational accident insurance and 

work-related insurance in the world to serve for the research of expanding the coverage and 

enhancing the effectiveness of the related policies. 

Keywords: occupational accident, occupational disease, insurance fund for industrial 

accidents and diseases. 

 

Mở đầu 

Độ bao phủ bảo hiểm TNLĐ-BNN ở 

Việt Nam còn thấp, tỷ lệ lao động được 

tham gia chế độ TNLĐ-BNN ở Việt Nam 

chỉ chiếm khoảng 20% trong tổng số lao 

động đang làm việc20 giới hạn trong số 

người lao động khu vực chính thức. Bên 

cạnh đó, trong những năm qua, tính đến hết 

năm 2015, số kết dư Quỹ bảo hiểm TNLĐ, 

                                         
20 Nguyễn Hùng Cường (2014), Tính toán cân đối Quỹ 

TNLĐ-BNN- Hội thảo “Mở rộng đối tượng tham 

BHXH tự nguyện và cân đối quỹ BHXH ngắn hạn”. 

BNN là khoảng 26.000 tỉ đồng21, chỉ sử 

dụng hết khoảng dưới 10% mức thu và ít 

biến động trong các năm trở lại đây. Tỷ lệ 

chi thấp cho thấy có bất cập trong các quy 

định và quá trình triển khai. 

Ở Việt Nam, việc bồi thường TNLĐ và 

BNN được quy định trong Bộ luật Lao động 

kể từ năm 1994 (và Bộ Luật sửa đổi vào các 

năm 2002, 2012) và Luật Bảo hiểm xã hội 

(năm 2006, 2014). Nguồn Quỹ bảo hiểm 

TNLĐ, BNN nằm trong hệ thống Quỹ bảo 

                                         
21http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/giam-muc-

dong-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-

20170219215640741.htm 
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hiểm xã hội. Gần đây, Quỹ bảo hiểm 

TNLĐ, BNN được nêu cụ thể hơn trong 

Luật An toàn Vệ sinh lao động và có nhiều 

điểm mới. Do vậy, việc nghiên cứu và phát 

triển chính sách TNLĐ, BNN cho phù hợp 

hơn với các quy định mới lại càng cấp thiết. 

Các chính sách, kinh nghiệm quốc tế đóng 

một vai trò quan trọng cho quá trình nghiên 

cứu và phát triển chính sách này.   

I. Quá trình phát triển hệ thống bảo 

hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp trên thế 

giới 

Hầu hết tại các nước châu Âu, và cả 

Úc, Canada, Mỹ, bảo hiểm tai nạn là một 

công cụ quản lý các nguy hiểm và vấn đề tài 

chính cũng như giảm gánh nặng người bị 

thương tật phải chịu. Ngoài ra, bảo hiểm tai 

nạn còn hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình 

của họ các phương tiện sinh kế. Hệ thống 

bảo hiểm tai nạn đầu tiên mang tên 

Berufsgenossenschaften (Đức) được thành 

lập năm 1884. Qua hơn 100 năm, hệ thống 

bảo hiểm đã phát triển và có các tiếp cận 

mới đối với bảo hiểm tai nạn đã được phát 

triển ở nhiều nước khác nhau. 

Quá trình phát triển của các hệ thống 

bảo hiểm tai nạn 

Các hệ thống bảo hiểm tai nạn bắt đầu 

xuất hiện từ thế kỷ 19, từ sự phát triển nền 

công nghiệp và áp lực từ các tổ chức công 

đoàn. Qúa trình phát triển có thể chia thành 

3 giai đoạn sau: 

- Giai đoạn các các bồi thường TNLĐ, 

BNN được điều chỉnh bởi thông luật 

(common law). Trong giai đoạn này, cơ hội 

để một công nhân bị thương nhận được đền 

bù thực tế cho tai nạn trong lao động là gần 

như bằng không. 

- Giai đoạn các bồi thường TNLĐ, 

BNN được điều chỉnh bởi luật trách nhiệm 

của người sử dụng lao động. Trong giai 

đoạn này đã có các quy định cụ thể hơn về 

trách nhiệm của người sử dụng lao động, 

tuy nhiên các ràng buộc này vẫn yếu ớt, 

chưa đảm bảo hiệu quả. Các luật này được 

đưa ra ở Đức (1871), Thụy Sỹ (1877) và 

Anh (1880).  

- Giai đoạn bồi thường TNLĐ, BNN 

bắt buộc. Từ năm 1884, nước Đức áp dụng 

hệ thống bảo hiểm bắt buộc và bồi thường 

TNLĐ, BNN bắt buộc đầu tiên, bao phủ tất 

cả các loại tổn thương của người lao động. 

Các chính sách tương tự cũng ra đời ở các 

nước Áo (1887), Na Uy (1895), v.v. Ở một 

số nước như Pháp, Anh, luật bắt buộc chủ 

sử dụng lao động phải đền bù cho TNLĐ, 

BNN, nhưng việc tham gia bảo hiểm thì 

không bắt buộc. 

Từ thời điểm đó, các quy định pháp lý 

liên quan đến hệ thống bảo hiểm TNLĐ 

được phát triển. Năm 1964, Văn phòng lao 

động quốc tế ILO thông qua Công ước về 

quyền lợi của lao động thương tật, trong đó 

đề ra các tiêu chuẩn tối thiểu của độ bao 

phủ về quyền lợi cho người lao động và các 

loại thương tật trong quá trình làm việc cần 

phải được bồi thường. Tuy nhiên, chỉ có 

một số ít quốc gia đã phê chuẩn Công ước 

(Đức, Bỉ, Síp, Phần Lan, Ireland, 
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Luxembourg, Hà Lan, Slovenia và Thụy 

Điển) 

Hệ thống bảo hiểm TNLĐ, BNN của 

các quốc gia không giống nhau, chúng được 

phát triển độc lập với các môi trường chính 

trị, xã hội, kinh tế khác nhau. Sự khác nhau 

lớn nhất về chức năng là hệ thống đó dựa 

trên mô hình Bismack hoặc Beveridge. Hầu 

hết các mô hình ở Châu Âu (nhất là Đông 

Âu) gần với mô hình Bismarck hơn, trong 

khi các nước thuộc khối Liện Hiệp Anh, các 

nước thuộc khu vực Scandinavi và một số 

nước phía Nam (Ý, Bồ Đào Nha, đảo Síp, 

Malta) thì gần với mô hình Beveridege hơn. 

Các hệ thống đặc trưng này khác nhau về 

phạm vi, cơ cấu tổ chức, hình thức, hệ 

thống pháp luật, quy tắc tài chính và chi trả 

khi họ có các tiếp cận khác nhau với tình 

trạng phúc lợi và với đền bù TNLĐ, BNN.  

II. Tổng quan các hệ thống bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Ngoài Hà Lan và Hy Lạp, các nước lục 

địa châu Âu, Canada và Úc đều đã có pháp 

luật về bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc. Tại 

tất cả các nước, mục đích ban đầu nhằm đền 

bù, khắc phục hậu quả cho các nạn nhân bị 

TNLĐ. Sau đó, các nước đều mở rộng sang 

đền bù cho các hậu quả của các bệnh liên 

quan đến nghề nghiệp và tai nạn trên đường 

đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về 

nhà. Lợi ích có thể dưới các hình thức như 

chi trả cho chăm sóc sức khỏe / chi phí y tế 

(như ở Đức, Áo, Thụy Sĩ) và đền bù tài 

chính cho các khoản thu nhập bị mất đi (tất 

cả các nước). Cơ sở pháp lý của bảo hiểm 

TNLĐ, BNN là các luật bảo vệ lao động, xã 

hội đã ban hành từ rất lâu ở các quốc gia 

này. 

1. Cơ sở phân loại hệ thống bảo hiểm 

TNLĐ, BNN  

Thứ nhất, mô hình của Đức về hiệp hội 

bảo hiểm tự quản. Quỹ bảo hiểm được đóng 

góp từ người sử dụng lao động nhằm cung 

cấp dịch vụ phòng ngừa, phục hồi chức 

năng và bồi thường toàn diện. Thứ hai là 

mô hình nhà nước quản lý các hệ thống bảo 

hiểm TNLĐ, BNN như là một phần của hệ 

thống an sinh xã hội. Ở nhiều quốc gia ở 

châu Âu hiện nay đang áp dụng hệ thống 

hỗn hợp của hai mô hình trên, với sự tham 

gia của cả nhà nước và người sử dụng lao 

động.  

2. Định nghĩa tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp trong hệ thống 

Tai nạn lao động: Có nhiều định nghĩa 

khác nhau, nhưng đều có điểm chung là đề 

cập đến một sự kiện bất ngờ tại nơi làm việc 

hoặc trong quá trình làm việc gây ra chấn 

thương. Tất cả các hệ thống ở châu Âu đều 

mặc định rằng nếu một chấn thương do một 

tai nạn đã xảy ra tại nơi làm việc và trong 

thời gian làm việc thì nạn nhân được quyền 

nhận đền bù phù hợp. Tuy nhiên ở một số 

quốc gia, hành vi của các nạn nhân như say 

rượu, không tuân thủ quy tắc an toàn, v.v có 

thể ảnh hưởng đến yêu cầu bồi thường của 

họ. Ngoài Vương quốc Anh, hầu hết các hệ 

thống bảo hiểm ở châu Âu đều bao gồm tai 

nạn trên đường đến nơi làm việc và từ nơi 

làm việc về. 
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Bệnh nghề nghiệp: Các quốc gia đều có 

danh sách điều kiện nhận diện bệnh nghiệp. 

Việc phát triển và cập nhật danh sách các 

BNN có thể được thực hiện bằng những 

cách thức khác nhau và do các cơ quan khác 

nhau thực hiện. Tuy nhiên kể từ khi danh 

sách BNN được đính kèm theo văn bản luật 

thì trách nhiệm xây dựng và cập nhật được 

giao cho cơ quan nhà nước. Thành phần Ủy 

ban tư vấn xây dựng và cập nhật danh sách 

BNN ở các nước cũng khác nhau. 

Vai trò của danh sách BNN trong việc 

xác định các trường hợp bồi thường cụ thể 

là khác nhau. Có thể là một "hệ thống mở" 

trong đó mỗi yêu cầu cho lợi ích cho một 

tác hại BNN được xử lý trên giá trị riêng 

của nó, chẳng hạn như ở Thụy Điển, danh 

sách các BNN chỉ đề cập bệnh truyền nhiễm 

và các điều kiện khác có thể phát sinh tại 

nơi làm việc. Trái lại, danh sách BNN của 

Pháp liệt kê 112 BNN đính kèm luật an sinh 

xã hội chỉ rõ triệu chứng hoặc các tổn 

thương bệnh lý phải được nhận diện, các 

loại công việc gây ra các BNN và thời hạn 

yêu cầu bồi thường.  

Về lý thuyết, tất cả các bệnh phù hợp 

với các tiêu chí y tế, việc làm… đưa ra 

trong danh sách thì đều được coi là có 

nguồn gốc nghề nghiệp, không cần phải 

chứng minh. Trong 15 nước Châu Âu, chức 

năng của danh sách BNN pha trộn giữa hai 

trường hợp của Thụy Điển và Pháp. Trong 

những năm gần đây, xu hướng ngày càng 

nhiều quốc gia áp dụng hệ thống BNN mở. 

Tuy nhiên hơn 90% các BNN được công 

nhận vẫn là dựa vào danh sách quốc gia. 

3. Nguồn quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN 

Bảo hiểm TNLĐ, BNN được đóng góp 

từ người sử dụng lao động và những người 

lao động tự làm trong 15 nước thuộc Cộng 

đồng Châu Âu. Ở một số nước, Nhà nước 

cũng tham gia đóng góp trong một số 

trường hợp, ví dụ liên quan đến bệnh 

amiăng ở Pháp, hoặc cho những người tự 

làm trong nông nghiệp ở Đức và Phần Lan. 

Tại Na Uy, người sử dụng lao động chỉ 

đóng góp một phần ba, hai phần ba còn lại 

từ Quỹ Bảo hiểm Quốc gia đóng (Quỹ này 

do tất cả các đối tượng nộp thuế và nhà 

nước đóng góp). Tuy nhiên, tại các tổ chức 

tư nhân về Bảo hiểm TNLĐ và BNN, người 

sử dụng lao động phải đóng góp toàn bộ. 

4. Xác định mức đóng bảo hiểm 

TNLĐ, BNN  

Có 2 cách tính mức đóng bảo hiểm 

TNLĐ, BNN đối với người sử dụng lao 

động/doanh nghiệp: 

-  Cách thứ nhất, chỉ áp dụng một tỷ 

lệ duy nhất cho tất cả các doanh nghiệp, 

không phân biệt loại hình hoạt động và rủi 

ro. Tỉ lệ này do Nhà nước quy định và thay 

đổi tùy thuộc vào điều kiện kinh tế-xã hội 

và nguồn ngân sách hiện tại. Ví dụ ở 

Malaysia, áp dụng mô hình bảo hiểm xã hội 

(SOCSO) gồm 2 hệ thống (khác nhau về 

mức đóng và lợi ích) đối với việc bồi 

thường TNLĐ, BNN để người người sử 

dụng lao động và người lao động lựa chọn 

tham gia, gồm: (i) Hệ thống Bồi thường 

thương tật nghề nghiệp (employment 

injury), chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các 

chi phí để bồi thường cho TNLĐ, BNN 
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(gồm chi phí y tế, trợ cấp thương tạm thời, 

trợ cấp phục vụ, mai táng phí, phục hồi khả 

năng lao động, trợ cấp đào tạo...). Tỷ lệ 

đóng là 1,25% tổng quỹ lương do người sử 

dụng lao động chịu toàn bộ. Mức phí này 

không thay đổi từ 1971 đến nay. (ii) Hệ 

thống trợ cấp thương tật (invalidity pension) 

chi trả một một số các chi phí xác định cho 

các tổn thương do ốm đau, tai nạn, chết mà 

không cần biết nguyên nhân có phải do lao 

động hay không. Tỷ lệ đóng là 1% tổng quỹ 

lương (người sử dụng lao động chịu 0,5%), 

áp dụng từ năm 1974. Riêng trường hợp bị 

chết áp dụng từ năm 1985. Thành viên tham 

gia hệ thống ngày một tăng. Doanh thu 

trung bình hàng năm là 1,2 tỷ ringgit. Đầu 

tư phòng ngừa là 59 triệu ringgit (4,9%). 

-  Cách thứ hai, tỷ lệ đóng góp của 

người sử dụng lao động thay đổi tùy theo 

bản chất loại hình sản xuất kinh doanh của 

họ và khả năng xảy ra vụ việc TNLĐ, BNN 

ở doanh nghiệp.  

- Ví dụ ở Mỹ, công thức mức đóng 

cho doanh nghiệp tính như sau: 

Mức đóng (premium) = Quỹ lương 

(Payroll) x Hệ số phân loại ngành nghề 

(Classification Rate) x Hệ số kinh nghiệm 

(Experience Modifier) 

Trong đó: Hệ số phân loại ngành nghề 

thể hiện mức độ rủi ro của ngành nghề; Hệ 

số kinh nghiệm phụ thuộc vào các vụ việc 

an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp gần đây 

của doanh nghiệp đó. 

Tại Trung Quốc: Theo Luật an sinh xã 

hội, tỷ lệ đóng bảo hiểm TNLĐ được xác 

định cho các ngành công nghiệp khác nhau 

phù hợp với mức độ rủi ro TNLĐ trong 

ngành đó, có xem xét đến việc sử dụng quỹ 

bảo hiểm TNLĐ và tần suất xuất hiện 

TNLĐ, BNN.. Trước đây, ở nhiều nơi như 

Bắc Kinh và Quảng Châu, các doanh nghiệp 

được chia thành ba loại theo cấp độ khác 

nhau của rủi ro TNLĐ, BNN theo đó tỷ lệ 

đóng góp cũng được chia làm ba cấp khác 

nhau. Ở một số nơi khác như Thượng Hải 

và Tô Châu, áp dụng tỷ lệ đóng góp cố định 

cho tất cả các doanh nghiệp không phân biệt 

ngành nghề. Hiện nay, theo thông tư liên 

tịch giữa Bộ Nguồn nhân lực và an sinh xã 

hội với Bộ Tài chính ngày 1 tháng 10 năm 

2015 về việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm 

TNLĐ, BNN, các doanh nghiệp sẽ áp dụng 

tỷ lệ đóng góp (contribution rates) chia làm 

8 nhóm khác nhau dao động từ 0,2% đến 

1,9% tùy thuộc vào các ngành nghề SX-

KD-DV của doanh nghiệp. Cho đến nay, 

một số địa phương như Thượng Hải và 

Thiên Tân đã thông qua chính sách mới đó 

bằng cách áp dụng tám mức tỷ lệ phí bảo 

hiểm TNLĐ, BNN. Một số khu vực khác 

như Quảng Châu và Tô Châu chưa thay đổi 

nhưng dự kiến sẽ áp dụng trong tương lai. 

5. Chi trả bảo hiểm TNLĐ, BNN 

Chi phí đền bù BNN lớn hơn so với chi 

phí đền bù cho TNLĐ. Trên ba phần tư tổng 

chi phí đền bù là cho BNN ở đầu hết các 

nước châu Âu. Bệnh hô hấp, đặc biệt bệnh 

hô hấp do amiang có chi phí bồi thường cao 

nhất ở các quốc gia, sau đó đến các bệnh về 

cơ xương, bệnh ngoài da và bệnh điếc nghề 

nghiệp. Chi phí hành chính khoảng 5-10% 

tổng quỹ, trong khi đó một số nước chi cho 
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hoạt động phòng ngừa TNLĐ, BNN khoảng 

1% đến 5%. 

  6. Phòng ngừa, phục hồi chức năng, 

đào tạo lại và quay trở lại làm việc 

Ở nhiều nước, một số cơ quan, tổ chức 

tham gia vào giúp đỡ các nạn nhân TNLĐ, 

BNN trở lại làm việc và cải thiện môi 

trường làm việc để ngăn ngừa, giảm thiểu 

TNLĐ, BNN. Ở Đức, các hoạt động này rất 

phát triển, thậm chí được đưa vào quy định 

và hoạt động thanh kiểm tra. Ở các nước 

khác với các hệ thống mô phỏng theo Đức, 

việc tham gia các sáng kiến phòng ngừa và 

phục hồi chức năng cũng ở mức tương tự 

nhưng chưa đưa vào các quy định và thanh 

kiểm tra. 

 

III.  Khuyến nghị 

- Cần nghiên cứu cụ thể tình hình thực 

tế của Việt Nam về khả năng mở rộng đối 

tượng, các giải pháp, các bước phát triển 

chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN.  

- Xây dựng các tiêu chí hợp lý để xác 

định TNLĐ, BNN, nhất là đối với BNN để 

hạn chế tối đa việc bỏ sót đối tượng được 

thụ hưởng. 

 

- Tham khảo các mô hình quản lý, cách tính 

toán mức đóng của doanh nghiệp hướng đến 

sự công bằng và đảm bảo tính khả thi trong 

điều kiện của Việt Nam. 
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1. Hội thảo: An sinh xã hội hướng tới 

phát triển bền vững và tương lai tươi sáng cho 

mọi người  

Trong chương trình tổng thể tổ chức Năm 

APEC 2017 tại Việt Nam, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội được giao chủ trì tổ chức 

Đối thoại Chính sách cao cấp về đào tạo nguồn 

nhân lực trong kỷ nguyên số. Hội thảo về  “An 

sinh xã hôị hướng tới phát triển bền vững và 

tương lai tươi sáng cho mọi người” là một 

trong 4 hoạt động cụ thể được tổ chức trước 

thềm Đối thoại cấp cao, nhằm (1) Nhận dạng các 

vấn đề về ASXH trong bối cảnh toàn cầu hóa, 

hội nhập khu vực và kỷ nguyên số và khả năng 

mở rộng ASXH đến mọi người dân hướng tới 

phát triển bền vững và tương lai tươi sáng; (2) 

tìm hiểu tác động của quá trình này đến ASXH 

cho một số nhóm đối tượng đặc thù trong các 

nước thành viên APEC; (3) xây dựng sự đồng 

thuận về định hướng hoàn thiện chính sách 

ASXH của các nước thành viên APEC và xác 

định các can thiệp công cần thiết trong thời kỳ 

tới.  

Bà Lê Kim Dung - Vu ̣ trưởng Vu ̣ Hơp̣ tác 

quốc tế, Ông Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện 

Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đồng chủ trì Hội thảo. 

Tới dự Hội thảo có đại diện của các tổ chức 

quốc tế, các chuyên gia trong và ngoài nước. 

Các bài tham luận được trình bày tại Hội 

thảo: An sinh xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, 

hội nhập và kỷ nguyên số hóa; Vai trò của An 

sinh xã hội và thực hiện mục tiêu phát triển bền 

vững (SDGs) và sàn an sinh xã hội (SPF); An 

sinh xã hôị cho trẻ em, phu ̣nữ và gia đình: Kinh 

nghiệm quốc tế; An sinh xã hôị đối với phu ̣nữ, 

trẻ em và gia đình họ trong bối cánh di chuyển 

lao đôṇg toàn cầu; An sinh xã hôị cho Người cao 

tuổi; An sinh xã hôị cho người di cư và gia đình 

họ. Định hướng hoàn thiện chính sách An sinh 

xã hội trong bối cảnh kỷ nguyên số: Kinh 

nghiệm quốc tế; Các nhóm yếu thế và định 

hướng hoàn thiện chính sách An sinh xã hội 

trong bối cảnh kỷ nguyên số: trường hợp của 

Việt Nam.Tại Hội thảo các vấn đề được đưa ra 

thảo luận đều xoay quanh những cơ hội và thách 

thức, các giải pháp thúc đẩy ASXH cho mọi 

người trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập khu 

vực và kỷ nguyên công nghệ mới trong các nền 

kinh tế thành viên APEC nói chung và Việt Nam 

nói riêng.  

 

2. APEC 2017: Hội thảo giáo dục, đào tạo 

kỹ năng nghề và an sinh xã hội  

Nối tiếp chuỗi sự kiện Đối thoại Chính sách 

cao cấp APEC về Phát triển nguồn nhân lực 

trong kỷ nguyên số, sáng 12/5/2017, tại Hà Nội 

đã diễn ra Hội thảo Giáo dục, đào tạo kỹ năng 

nghề và an sinh xã hội.  

Tham dự Hội thảo có TS. Doãn Mậu Diệp - 

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Bà Mary Morola - Điều phối viên Mạng lưới 

Lao động - An toàn xã hội (LSPN) cùng đại biểu 

các nền kinh tế, các học giả, các cơ quan, doanh 

nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học.  

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Doãn 

Mậu Diệp chia sẻ, đối với giáo dục nghề nghiệp, 

cùng với sự bùng nổ của Công nghệ 4.0 sẽ có 

một sự dịch chuyển lớn nguồn lực lao động, 

nhiều nghề nghiệp cũ sẽ mất đi và thay vào đó là 

sự xuất hiện của nhiều nghề nghiệp mới. Đồng 

thời, các yêu cầu về trình độ và kỹ năng của 

người lao động để đáp ứng yêu cầu việc làm 

cũng tăng lên và đặt ra các vấn đề phát triển giáo 

dục, đào tạo đáp ứng những yêu cầu thay đổi 

trong tương lai. 

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, trong 

cuộc cách mạng này, thị trường lao động gặp 

những thách thức lớn giữa chất lượng cung và 

cầu lao động cũng như cơ cấu lao động. Do đó, 

việc làm của những lao động trình độ thấp và 

ngay cả lao động có kỹ năng bậc trung cũng sẽ bị 

ảnh hưởng nếu họ không trang bị các kiến thức 

mới - kỹ năng sáng tạo cho nền kinh tế 4.0. 

Với mục tiêu tìm ra những cơ hội và thách 

thức trong giáo dục, đào tạo nghề và an sinh xã 

hội trong bối cảnh số hóa cũng như sự phát triển 

nhanh chóng của công nghiệp,Thứ trưởng Doãn 

Mậu Diệp ghi nhận và đánh giá cao sự tiếp tục 

đóng góp tích cực của các đại biểu tại Hội thảo, 

qua đó tìm ra những hành động ưu tiên trong hợp 

tác của APEC để giải quyết những thách thức 

này và thúc đẩy việc áp dụng các khung trình độ 

quốc gia, công nhận kỹ năng lẫn nhau cho lao 

động bậc trung và bậc cao cũng như các giải 

pháp an sinh phù hợp cho các nền kinh tế.
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