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NHU CẦU CHĂM SÓC XÃ HỘI CHO NGƯỜI CAO TUỔI  

THÍCH ỨNG VỚI GIÀ HOÁ DÂN SỐ TẠI VIỆT NAM 
 

 GUYỄ  HỮU DŨ G*  

 

 hực hiện Luật người cao tuổi (2009), Chương trình hành động quốc gia về người cao 

tuổi giai đoạn 2012-2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách hỗ trợ 

người cao tuổi (NCT) và phát triển hệ thống chăm sóc xã hội (CSXH) cho NCT theo hướng toàn 

diện, không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ. Tuy nhiên, việc CSXH cho NCT vẫn còn 

nhiều khó khăn, hạn chế. Năm 2019, Việt Nam có gần 11,5 triệu người cao tuổi (trong đó tỷ lệ 

NCT khuyết tật chiếm tới hơn 43% dân số cao tuổi), với nhu cầu CSXH lên đến hàng triệu 

người. Do đó, nhu cầu CSXH nói chung, cho NCT nói riêng ngày càng tăng cao. Bài viết tổng 

quan về NCT Việt Nam, phân tích nhu cầu chăm sóc xã hội cho NCT tại Việt Nam, đưa ra một 

số khuyến nghị về phát triển hệ thống chăm sóc xã hội cho NCT để đáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao của NCT. 

Từ khóa: Người cao tuổi, Chăm sóc xã hội, Hệ thống chăm sóc người cao tuổi. 

 

1. Tổng quan về ngƣời cao tuổi Việt 

Nam 

 Theo Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 

2019 của Tổng cục Thống kê, cả nước có 

khoảng 11,41 triệu NCT, chiếm khoảng 11,86% 

tổng dân số; cứ 100 người dân có 7,7 người từ 

65 tuổi và 11,86 người từ 60 tuổi trở lên; đặc 

biệt trong đó có hơn 1,91 người từ 80 tuổi trở 

lên (chiếm khoảng 17% tổng số NCT). Đa số 

NCT Việt Nam hiện nay là thế hệ sinh ra và 

trưởng thành trong điều kiện hết sức khó khăn 

của thời chiến tranh, của nền kinh tế kế hoạch 

hoá tập trung và bao cấp, nên họ không có điều 

kiện bảo vệ sức khoẻ và có tới 70% không có 

tích luỹ vật chất cho tuổi già. Chính vì vậy, khi 

đất nước chuyển đổi sang cơ chế thị trường, họ 

là những người đang phải đối mặt với nhiều khó 

khăn trong việc thích nghi với nhiều thay đổi 

chưa từng có trước đây. 

Về đặc điểm nhân khẩu học, xã hội học, 

sức khỏe của NCT
1
, kết quả khảo sát 3.049 

NCT năm 2019 cho thấy tình trạng không lập 

gia đình của NCT khoảng 3,5% và góa là 

31,3%; tình trạng không đi học bao giờ là 8,5%, 

chưa hoàn thành tiểu học là 28,9%, trong đó 

nhóm tuổi 80+ là 44,6%, nhóm tuổi 70-97 là 

34,0%, nhóm tuổi 60-69 là 23,7%; có tới 45,5% 

NCT tự đánh giá sức khỏe yếu, 5,9% rất yếu, còn 

bình thường là 37,2%, tốt là 8,1% và rất tốt là 2%.  

                                                                 
1
 Điều tra người cao tuổi & BHYT 2020 (Giang Thanh Long)  

Nhìn tổng thể có khoảng 3%
2
 NCT không tự 

mình làm được mọi việc trong sinh hoạt hàng 

ngày, cần có sự trợ giúp của người khác hoặc 

chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc NCT, 

viện/trung tâm dưỡng lão; ước tính có khoảng 

20% NCT có nhu cầu CSXH dài hạn bao gồm 

cả CSXH và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng 

hoặc cơ sở chăm sóc tập trung. Theo số liệu 

khảo sát mức sống dân cư Việt Nam (VHLSS) 

2016, khoảng 60% NCT đang sống cùng với ít 

nhất một người con nên họ vẫn có thể chia sẻ 

cuộc sống cả về vật chất và tinh thần; 7,92% số 

NCT sống một mình và 19,65% số NCT đang 

sống với vợ hoặc chồng là NCT. Tỷ lệ NCT 

thuộc hộ nghèo khoảng 25% (năm 2016) và tỷ 

lệ NCT thuộc hộ nghèo đa chiều chiếm 23,2% 

(năm 2017).
3
 

Về mức sống và đời sống của NCT, Việt 

Nam đang trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế liên 

tục và tương đối cao, mức sống vật chất của đa 

số người dân tăng lên, Nhà nước có điều kiện 

chi tiêu nhiều hơn cho phúc lợi xã hội. Từ năm 

2002, ngoài chính sách TCXH cho NCT cô đơn 

không nơi nương tựa, NCT tàn tật nặng sống 

trong gia đình thuộc diện nghèo, Nhà nước còn 

có chính sách TCXH thường xuyên tại cộng 

đồng, và cấp thẻ BHYT miễn phí cho người từ 

90 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp 

                                                                 
2
 Điều tra NCT và bảo hiểm y tế 2019 (N=3049) 

3
 Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam. (2018). “Báo 

cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 
tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018”. 

T 

* TS, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội 
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BHXH (đến năm 2007 đã hạ độ tuổi từ 90 

xuống 85 và năm 2010 hạ độ tuổi từ 85 xuống 

80) và NCT bị nhiễm HIV/AIDS, v.v… Vì vậy, 

NCT cũng được hưởng lợi một phần từ những 

chính sách mới của Nhà nước, từ thành quả nói 

trên của xã hội và gia đình. Kết quả khảo sát 

NCT Việt Nam 2011 cho thấy có tới gần 30% 

NCT cho rằng gia đình của họ cải thiện về mức 

sống so với ba năm trước đó. Khoảng 10% 

NCT có tiết kiệm và mục đích chủ yếu là dành 

cho chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, kết quả từ 

Khảo sát mức sống hộ gia đình (VHLSS) năm 

2016 cho thấy tỷ lệ NCT sống trong hộ nghèo 

và hộ cận nghèo tương ứng là 7,12% và 6,96%.  

2. Nhu cầu chăm sóc xã hội cho ngƣời 

cao tuổi thích ứng với già hoá dân số 

Việt Nam đã bắt đầu bước vào quá trình 

già hoá dân số từ năm 2011 khi tỷ lệ người cao 

tuổi (từ 65 tuổi trở lên) chiếm 7% và rất nhanh 

chóng chỉ mất 25 năm để trở thành một nước có 

dân số già (năm 2036). Theo đánh giá của Ngân 

hàng thế giới, Việt Nam đang bắt đầu trở thành 

một trong những quốc gia có tốc độ già hóa 

nhanh nhất thế giới - chỉ mất khoảng 15 năm để 

chuyển từ giai đoạn dân số trẻ sang giai đoạn dân 

số già ngay từ khi là một nước chưa giàu, trong 

khi các nước trên thế giới phải trải qua nhiều 

thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ. Theo Tổng cục 

Thống kê (2019), chỉ số già hóa năm 2019 là 

48,8%, tăng 13,3 điểm phần trăm so với năm 

2009 và tăng hơn hai lần so với năm 1999. Chỉ 

số này có xu hướng tiếp tục tăng trong 10 năm 

tới và sẽ vượt ngưỡng 100 vào năm 2032, tức là 

thời điểm mà Việt Nam bắt đầu có dân số cao 

tuổi nhiều hơn dân số trẻ em. Theo dự báo của 

TCTK (2019), đến năm 2025 Việt Nam có 

khoảng 14,98 triệu NCT chiếm tỷ lệ 14,75% dân 

số và đến năm 2030 có khoảng 17,89 triệu NCT, 

chiếm tỷ lệ 17% dân số (Xem Bảng 1). 

Bảng 1. Dự báo dân số Việt  am năm 

2025 và 2030 

  2019 2025 2030 

Tổng dân số Việt 

Nam (Tr. người) 
96,209 101,571 105,219 

Tổng số người cao 

tuổi từ 60 tuổi trở lên 

(Tr. người) 

11,409 14,981 17,892 

Tỷ lệ dân số cao tuổi 

(%) 
11.86 14.75 17.00 

Nguồn: Tổng hợp từ Dự báo dân số 2019-

2069 của Tổng cục Thống kê (2019) 

 Thực tế do quá trình phát triển kinh tế - 

xã hội, mô hình gia đình đang có sự thay đổi 

mạnh, chuyển từ gia đình truyền thống sang gia 

đình hạt nhân nên ngày càng nhiều NCT không 

sống chung với con cháu trong khi đa phần 

NCT không có tích lũy vật chất, 70% vẫn phải 

làm việc kiếm sống. NCT cũng là nhóm rất dễ 

bị tổn thương với những rủi ro kinh tế, xã hội, 

các vấn đề già hoá dân số, biến đổi khí hậu. 

Thông thường một NCT có thể có hơn 4 bệnh 

của tuổi già (cao huyết áp, tiểu đường, khớp, 

phì đại tuyến tiền liệt…) cần chăm sóc y tế 

thường xuyên; có khoảng 54,6% người khuyết 

tật là người từ 60 tuổi trở lên; khoảng hơn 2/3 

NCT gặp ít nhất một khó khăn về vận động và 

gần 38% NCT, 50% nhóm 80 tuổi trở lên gặp ít 

nhất một khó khăn trong sinh hoạt cá nhân hằng 

ngày... Báo cáo của Bộ Y tế và Nhóm đối tác Y 

tế (2018)
4
 cho thấy nhiều NCT sống cùng bệnh 

tật trong một thời gian lâu dài, dẫn đến tăng 

những khó khăn về chức năng thể chất, trong 

sinh hoạt cá nhân hằng ngày và trong các hoạt 

động hỗ trợ cuộc sống hằng ngày. Như vậy, 

trong số NCT, số có nhu cầu CSXH là rất lớn, 

nhất là NCT không có nguồn nuôi dưỡng, NCT 

khuyết tật, người từ 75 tuổi trở lên.  

  Dự báo cho thấy, số lượng và tỷ lệ NCT 

cần chăm sóc do bị ảnh hưởng bởi ít nhất một 

chức năng thể chất hoặc tinh thần, sẽ tăng từ 2,5 

triệu người vào năm 2019 lên tới hơn 10 triệu 

người vào năm 2049, trong đó tỷ lệ người ở độ 

tuổi cao (từ 80 trở lên) càng lớn trong số người 

cần chăm sóc so với khoảng 33,5 triệu NCT. 

Thực tế này đòi hỏi cần có sự chăm sóc thường 

xuyên để duy trì các hoạt động, sinh sống hằng 

ngày cho NCT ở gia đình và cộng đồng. 

 Xu hướng già hoá dân số nhanh đặt ra 

thách thức lớn về tính bền vững của các chính 

sách, chương trình và năng lực đáp ứng của hệ 

thống CSXH cho NCT thời gian tới, đặc biệt là 

vấn đề tích hợp giữa chăm sóc sức khoẻ, y tế và 

chăm sóc xã hội NCT. 

 Theo ước tính của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội (Bảng 2), đến năm 2025 

dự kiến số NCT thuộc đối tượng BTXH vào 

khoảng 15,02 nghìn người và năm 2030 khoảng 

20,15 nghìn người, tập trung nhiều ở vùng 

Đông Nam bộ, vùng Bắc trung bộ và Duyên hải 

miền trung, vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  

                                                                 
4
 Bộ Y tế và Nhóm đối tác Y tế. (2018). Báo cáo tổng quan 

ngành Y tế năm 2016: Hướng tới già hóa khỏe mạnh. Hà Nội: 
Bộ Y tế 
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Bảng 2. Dự báo số lƣợng đối tƣợng bảo trợ xã hội đến năm 2025 và 2030 

Đơn vị: 1000 người 

  

1. Vùng 

Trung du 

và  iền 

núi phía 

 ắc 

2. Vùng 

 ắc Trung 

 ộ và 

Duyên hải 

miền 

Trung 

3. Vùng 

Tây 

Nguyên 

4. Vùng 

Đông 

Nam 

 ộ 

5. Vùng 

Đồng 

bằng sông 

 ửu long 

6. Vùng 

Đồng 

bằng 

sông 

hồng 

TỔ G 

 Ộ G 

1.  ăm 2018               

1.1. Tổng số đối 

tượng BTXH 
394 890 120 335 512 767 3.017 

1.2. Tổng số NCT 

chăm sóc tại cơ sở 

TGXH 

0,97 1,83 0,20 3,44 1,74 1,61 9,77 

1.3. Số NCT hưởng 

trợ cấp 
165 442 61 187 313 431 1.600 

2.  ăm 2025 
       

2.1. Tổng số đối 

tượng BTXH 
484 1.094 147 412 630 944 3.711 

2.2. Tổng số NCT 

chăm sóc tại cơ sở 

TGXH 

1,41 2,74 0,69 5,15 2,60 2,43 15,02 

3.  ăm 2030 
       

3.1. Tổng số đối 

tượng BTXH 
561 1.268 170 477 730 1.094 4.302 

3.2. Tổng số NCT 

chăm sóc tại cơ sở 

TGXH 

1,99 3,65 0,91 6,87 3,47 3,24 20,15 

Nguồn: Báo cáo rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở TGXH, Bộ LĐTBXH, 2018 

3. Quan điểm định hƣớng, nhiệm vụ và 

giải pháp cải cách hệ thống chăm sóc xã hội 

cho ngƣời cao tuổi thích ứng với già hoá dân 

số 

3.1. Quan điểm định hướng cải cách hệ 

thống chăm sóc xã hội cho người cao tuổi 

Một là, CSXH cho NCT thông qua hệ 

thống CSXH cho NCT công lập, ngoài công lập 

và tại cộng đồng là trách nhiệm của Đảng, Nhà 

nước trong định hướng phát triển, quản lý hiệu 

quả sự nghiệp CSXH cho NCT để nhanh chóng 

thích ứng với các vấn đề già hoá dân số, phù 

hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN 

và có tính hội nhập. Đồng thời cũng là bổn 

phận, trách nhiệm của mỗi người dân, gia đình, 

cộng đồng và xã hội nhằm chăm lo sức khoẻ, y 

tế, đời sống vật chất, tinh thần NCT và tiếp tục 

phát huy vai trò NCT để NCT sống lâu, sống 

vui, sống khoẻ, sống có ích. 

Hai là, hệ thống CSXH cho NCT được 

thiết lập tiếp cận dựa trên quyền của NCT, bảo 

đảm NCT phải “có nơi chăm sóc, có nơi nương 

tựa và phát huy vai trò của mình”, công bằng, 

hiệu quả, hoà nhập và thân thiện với NCT; ưu 

tiên CSXH cho NCT có có hoàn cảnh khó khăn, 

không nơi nương tựa, tuổi cao, sức yếu; thực 

hiện phương châm “phòng ngừa, nuôi dưỡng, 

chăm sóc NCT và trợ giúp phát huy vai trò 

NCT”. 

Ba là, phát triển hệ thống CSXH cho 

NCT phải phù hợp với trình độ phát triển kinh 

tế - xã hội và khả năng huy động, cân đối nguồn 

lực của đất nước trong giai đoạn 2021 - 2030; 

CSXH cho NCT 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. 

Nhà nước thực hiện chính sách CSXH cho NCT 

và giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thực 

hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ công 

CSXH cho NCT; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến 



5 | KHOA HỌC LAO ĐỘNG    XÃ HỘI, số 68 - Quý 3/2021  

khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân 

tham gia để thực hiện CSXH cho NCT tại gia 

đình, cộng đồng là chính. Đồng thời, tạo điều 

kiện để NCT nâng cao khả năng tự chăm sóc 

mình và vươn lên hoà nhập cộng đồng. 

Bốn là, tiếp tục đổi mới mô hình, cơ chế 

hoạt động của các cơ sở CSXH cho NCT công 

lập và ngoài công lập, chăm sóc tại cộng đồng 

theo hướng hoạt động không vì mục tiêu lợi 

nhuận trong cung cấp dịch vụ công CSXH cho 

NCT được nhà nước uỷ thác hoặc đặt hàng theo 

khung giá dịch vụ do nhà nước quy định. Bảo 

đảm các cơ sở này hoạt động với các hình thức, 

mô hình CSXH cho NCT đa dạng và hiệu quả, 

tích hợp giữa chăm sóc sức khoẻ, y tế và CSXH 

khác, nhất là mô hình nhà dưỡng lão; kết nối cơ 

sở CSXH cho NCT với các cơ sở cung cấp dịch 

vụ chăm sóc sức khoẻ, y tế, các dịch vụ phúc 

lợi khác và với cộng đồng. 

Năm là, hệ thống CSXH cho NCT phải 

được đầu tư phát triển hiện đại, hội nhập. Nhà 

nước bố trí ngân sách hằng năm phù hợp để 

thực hiện chính sách chăm sóc NCT đảm bảo 

cung cấp dịch vụ CSXH toàn diện, bền vững, có 

chất lượng, khả năng ứng phó cao, bảo đảm ổn 

định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống 

và tạo cơ hội cho NCT tự mình nỗ lực vươn lên 

hoà nhập tốt hơn vào cộng đồng, xã hội.  

Sáu là, tăng cường sự lãnh đạo của các 

cấp uỷ Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý của Nhà nước hệ thống CSXH cho 

NCT trên cơ sở áp dụng công nghệ cao, số hoa, 

bảo đảm hệ thống vận hành theo cơ chế tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm trong hoạt động cung cấp 

dịch vụ CSXH cho NCT có chất lượng cao theo 

tiêu chuẩn quốc gia, tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế. 

3.2. Nhiệm vụ cải cách hệ thống chăm 

sóc xã hội cho người cao tuổi 

Thứ nhất, nhiệm vụ chung là thực hiện 

CSXH cho NCT theo hướng toàn diện, coi trọng 

cả CSXH cho NCT và phát huy vai trò NCT 

trong cộng động, xã hội. Nội dung cơ bản của 

nhiệm vụ này là: (1) Thực hiện đa dạng hóa mô 

hình CSXH cho NCT hiệu quả, chuyên nghiệp 

trên cơ sở phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp 

dịch vụ CSXH cho NCT công lập, ngoài công 

lập gắn với chăm sóc tại gia đình, cộng đồng và 

kết nối với các cơ sở TGXH tại địa phương; (2)  

Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống 

cung cấp dịch vụ CSXH cho NCT bao gồm các 

cơ sở BTXH chăm sóc NCT công lập, ngoài 

công lập, các trung tâm CTXH bảo đảm cả năng 

lực tiếp nhận NCT (số lượng cơ sở) và chất 

lượng dịch vụ; (3) Phát triển mô hình, hình thức 

CSXH cho NCT tại gia đình, cộng đồng thông 

qua phát triển các cơ sở CSXH cho NCT dựa 

vào cộng đồng; (4) Thực hiện chính sách hỗ trợ 

có điều kiện đối với NCT trên từng địa bàn và 

thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận 

dịch vụ CSXH và khuyến khích sự tích cực, chủ 

động tham gia, tự vươn lên của NCT. 

Thứ hai, nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu 

dài là tập trung đầu tư cải thiện, nâng cấp, mở 

rộng cơ sở vật chất hoặc đầu tư mới các cơ sở 

CSXH cho NCT để thích ứng cao, kịp thời xu 

hướng già hoá dân số nhanh với số lượng NCT 

có nhu cầu được chăm sóc ngày càng tăng. 

Trong nhiệm vụ này cần thực hiện các nội 

dung: (1)Tập trung đầu tư hệ thống CSXH cho 

NCT theo quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030 

được thiết kế phát triển theo hướng hiện đại bảo 

đảm chức năng chăm sóc toàn diện NCT, tích 

hợp chăm sóc sức khoẻ, y tế và CSXH khác cho 

NCT; ưu tiên nguồn lực của nhà nước đầu tư cơ 

sở vật chất cho các cơ sở BTXH chăm sóc NCT 

công lập (phòng ở, tiện nghi sinh hoạt, trang 

thiết bị kỹ thuật phục vụ chuyên môn đảm bảo 

tích hợp chăm sóc NCT về sức khoẻ, y tế và 

chăm sóc xã hội,...) đạt tiêu chuẩn quy định 

theo thiết kế, tiếp cận chuẩn mực quốc tế; (2) 

Triển khai hiệu quả chính sách khuyến khích 

mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển đa dạng 

cơ sở CSXH cho NCT ngoài công lập hoạt động 

không vì mục tiêu lợi nhuận, nhất là mô hình 

nhà dưỡng lão; (3) Xây dựng Dự án phát triển 

dịch vụ CSXH cho NCT chất lượng cao ở 

những thành phố, trung tâm đô thị lớn (TP. Hà 

Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, TP. Cần 

Thơ, TP. Vũng Tàu, TP. Hạ Long…). 

Thứ ba, nhiệm vụ từng bước nâng cao 

năng lực hoạt động thực hiện cung cấp dịch vụ 

trong các cơ sở CSXH cho NCT. Thực hiện các 

nội dung nhiệm vụ này theo hướng: (i) Phát 

triển và nâng cao năng lực thực hiện về chuyên 

môn, kỹ thuật, nghiệp vụ có tính chuyên nghiệp 

(về kỹ năng, kiến thức, thái độ làm việc) của 

đội ngũ cán bộ, nhân viên CSXH và CTXH với 

NCT, đáp ứng nhu cầu cơ bản và cung cấp dịch 

vụ CSXH có chất lượng cho NCT; (2) Cải tiến 

hoạt động giám sát và đánh giá hệ thống CSXH 

cho NCT như cải thiện công tác thống kê, thông 

tin, báo cáo dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu cập 

nhật, thống nhất; tăng cường ứng dụng công 
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nghệ thông tin trong quản trị các cơ sở CSXH 

cho NCT, trong xây dựng và tiếp cận hệ thống 

cơ sở dữ liệu về lĩnh vực chăm sóc NCT... 

Thứ tư, nhiệm vụ đổi mới quản lý hệ 

thống cung cấp dịch vụ CSXH, CTXH với NCT. 

Nội dung chủ yếu thực hiện nhiệm vụ này là: 

(1) Thống nhất một cơ quan quản lý nhà nước 

về cung cấp dịch vụ CSXH cho NCT; bảo đảm 

không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa 

các bộ, ngành liên quan về quản lý hệ thống 

CSXH cho NCT và hoạt động cung cấp dịch vụ 

toàn diện theo các loại hình dịch vụ cho NCT; 

(2) Thực hiện hợp tác, điều phối liên ngành 

trong phát triển và quản lý hệ thống CSXH cho 

NCT áp dụng công nghệ cao, công nghệ thông 

tin, số hoá; (3) Nâng cao vai trò và năng lực 

hoạt động của hội NCT ở địa phương, nhất là 

cấp cơ sở, xã phường, thôn, bản sát với NCT; 

(4) Nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo trang 

bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc NCT cho đội 

ngũ cán bộ, nhân viên làm CTXH có nhiệm vụ 

trợ giúp cho NCT... 

3.3. Giải pháp thực hiện cải cách hệ 

thống chăm sóc xã hội cho người cao tuổi 

thích ứng với già hoá dân số 

3.3.1. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao 

nhận thức về chăm sóc xã hội người cho cao 

tuổi thích ứng với già hoá dân số 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quan 

điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về CSXH cho NCT trong tình hình 

mới và xu hướng già hoá dân số nhanh ở nước 

ta giai đoạn 2021-2030 nhằm nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và 

toàn xã hội trong công tác chăm sóc và phát huy 

vai trò của NCT; có giải pháp thu hút sự quan 

tâm, ủng hộ rộng rãi trong xã hội nhân kỷ niệm 

ngày NCT Việt Nam (6/6) và ngày quốc tế NCT 

(01/10) hằng năm. 

 Việc nâng cao nhận thức về vấn đề này 

phải bắt đầu từ đổi mới tư duy coi CSXH cho 

NCT là vấn đề của nhiều thế hệ, có mối liên kết 

theo vòng đời của con người. Đặc biệt, cần 

nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, 

mỗi cá nhân và cộng đồng, toàn xã hội coi NCT 

không phải là gánh nặng mà là một nguồn lực 

của gia đình và cộng đồng, xã hội là một xu 

hướng tất yếu trong một xã hội phát triển và 

trong quá trình già hoá dân số ở Việt Nam giai 

đoạn 2021 - 2030.  

3.3.2. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện khuôn 

khổ pháp luật, cơ chế, chính sách chăm sóc xã 

hội cho người cao tuổi thích ứng với già hoá 

dân số 

- Nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện chính 

sách, pháp luật về NCT trong Dự án sửa đổi, bổ 

sung Luật NCT năm 2009 và các văn bản 

hướng dẫn tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ 

cho việc cung cấp dịch vụ của hệ thống CSXH 

cho NCT, theo hướng: (1)Sửa đổi độ tuổi người 

cao tuổi cho phù hợp với sự thay đổi của Bộ 

Luật lao động (Nam lên 62 và nữ lên 60), hạ độ 

tuổi NCT được hưởng TCXH từ 80 tuổi xuống 

75 tuổi; (2) Có chính sách phát huy vai trò của 

NCT trong hoạt động kinh tế và xã hội, bảo vệ 

NCT tham gia lực lượng lao động khi họ đã 

nghỉ hưu hoặc không nghỉ hưu nhưng còn sức 

lao động; chính sách trợ giúp tạo việc làm phù 

hợp, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân cho NCT 

làm việc; (3) Nâng mức chuẩn TCXH tiếp cận 

dần mức sống tối thiểu; quy định khung pháp 

lý, chính sách bảo hiểm chăm sóc dài hạn, bao 

gồm cả gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ 

xã hội thiết yếu; thực hiện chế độ lương hưu xã 

hội; mở rộng đối tượng thuộc diện thụ hưởng 

chính sách TGXH cho NCT sống ở vùng sâu, 

vùng xa, vùng miền núi, hải đảo và người có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chính sách TGXH 

đối với NCT nghèo, thu nhập thấp, hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, người cao tuổi khuyết tật, 

người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên cư trú ở vùng 

đặc biệt khó khăn, trong đó có người cao tuổi 

dân tộc thiểu số tiếp cận với các dịch vụ xã hội; 

nghiên cứu xây dựng văn bản quy định về quản 

lý trường hợp trong chăm sóc NCT; (4) Bổ 

sung, sửa đổi chính sách trợ giúp NCT tiếp cận 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe, CSXH cho NCT tại 

cộng đồng và cơ sở dưỡng lão; ban hành chính 

sách khuyến khích DN, gia đình, cộng đồng 

tham gia phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy 

vai trò của NCT.  

- Rà soát, để xuất điều chỉnh hoặc bổ sung 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng 

ngân sách nhà nước trong lĩnh vực TGXH cho 

NCT do ngành LĐTBXH quản lý để trình Thủ 

tướng Chính phủ ban hành quy định sửa đổi, bổ 

sung Quyết định 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 

của Thủ tướng Chính làm căn cứ cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm 

vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định. 
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- Nghiên cứu, xây dựng, ban hành các 

định mức kinh tế-kỹ thuật áp dụng các dịch vụ 

sự nghiệp công trong lĩnh vực TGXH đối với 

NCT thuộc ngành LĐTBXH quản lý, làm cơ sở 

ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công khi thực 

hiện đặt hàng, mua hàng, giao nhiệm vụ cung 

ứng dịch vụ sự nghiệp công lập CSXH cho 

NCT. 

- Quy định tiêu chí, xây dựng bộ tiêu 

chuẩn chất lượng (ISO) về các dịch vụ chăm 

sóc NCT; cơ chế giám sát, kiểm định chất 

lượng cung cấp dịch vụ, đánh giá hiệu quả hoạt 

động của cơ sở CSXH cho NCT (cả ở trung tâm 

và cộng đồng). 

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành giá 

dịch vụ CSXH cho NCT từng bước tính đúng, 

tính đủ các chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, 

chi phí quả lý và chi phí khấu hao tài sản cố 

định tiến tới xóa bỏ bao cấp giá, phí dịch vụ 

nhằm tăng tính cạnh tranh và đảm bảo lợi ích 

của các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công 

CSXH cho NCT. 

 - Hoàn thiện cơ chế, chính sách đổi mới 

cơ sở CSXH cho NCT công lập chuyển sang 

hoạt động theo cơ chế tự chủ và tự chịu trách 

nhiệm. Hướng dẫn chuyển đổi mô hình hoạt 

động của các cơ sở BTXH chăm sóc NCT vận 

dụng theo cơ chế tài chính như doanh nghiệp 

hoặc chuyển đổi thành công ty cổ phần. Xây 

dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động 

tổ chức, cá nhân góp vốn dưới dạng góp cổ 

phần, hợp tác, liên kết và được ưu tiên vay vốn 

tại các ngân hàng, quỹ đầu tư phát triển để đầu 

tư nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới cơ sở 

CSXH nói chung, cho NCT nói riêng. 

- Nghiên cứu, đề xuất, trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2030, bao 

gồm các giải pháp để ứng phó với vấn đề già 

hóa dân số, tăng cường hệ thống CSXH cho 

NCT, phát huy vai trò của NCT theo hướng tạo 

điều kiện để NCT còn khả năng lao động được 

tham gia làm việc. 

- Đề xuất trình Dự án Luật CTXH, trong 

đó phát triển mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ 

CSXH cho NCT theo hướng chuyên nghiệp.  

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính 

theo hướng rút ngắn thời gian, quy trình giải 

quyết tiếp nhận NCT vào các cơ sở CSXH cho 

NCT dựa vào nhu cầu của NCT, bảo đảm công 

khai, minh bạch, dễ tiếp cận; Thiết lập hệ thống 

thông tin quản lý NCT gắn với hệ thống dữ liệu 

quốc gia về ASXH trên cơ sở số hoá. 

3.3.3. Tiến hành quy hoạch hệ thống 

chăm sóc xã hội cho người cao tuổi trong tổng 

thể quy hoạch cơ sở TGXH giai đoạn 2021 - 

2020 

Cần quy hoạch lại mạng lưới cơ sở BTXH 

chăm sóc NCT trong hệ thống cơ sở TGXH, 

Viện/Trung tâm dưỡng lão và phát triển các 

hình thức, cơ sở CSXH tại cộng đồng trong Dự 

án quy hoạch mạng lưới cơ sở TGXH giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó quan 

tâm phát triển cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng NCT, 

cơ sở dưỡng lão, cơ sở chăm sóc NCT cận 

tử…bảo đảm quy mô chăm sóc, nuôi dưỡng 

NCT đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng để thích 

ứng với các vấn đề già hoá dân số. Cụ thể là: 

- Tổ chức rà soát, đánh giá sâu về 

chuyên môn, kỹ thuật các cơ sở CSXH cho 

NCT để xây dựng đề án hoặc phương án sắp 

xếp, quy hoạch mạng lưới cơ sở CSXH cho 

NCT công lập phù hợp với hoạt động của lĩnh 

vực này và theo đúng quy định của Luật quy 

hoạch. 

- Phân bố hợp lý mạng lưới các cơ sở 

CSXH cho NCT theo vùng, tại mỗi tỉnh, thành 

phố phù hợp với quy mô, phân bố của đối tượng 

NCT và kết nối trong hệ thống nhằm bảo đảm 

việc tiếp cận của NCT được thuận lợi, có cơ hội 

được cung cấp các dịch vụ chăm sóc kịp thời, 

đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định. 

- Xây dựng đề án lồng ghép nhiệm vụ 

cung cấp dịch vụ CSXH cho NCT vào các quy 

hoạch của các ngành liên quan như Y tế, Giao 

thông, Xây dựng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 

thông tin và truyền thông, pháp lý… 

- Thiết kế cơ sở CSXH cho NCT tuân thủ 

các quy định, tiêu chuẩn xây dựng tại Việt Nam 

đã được ban hành; áp dụng các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn trong thiết kế đảm bảo cho NCT, nhất là 

NCT khuyết tật, tiếp cận sử dụng an toàn, thuận 

lợi; đối với trường hợp các công trình được 

thiết kế trên 2 tầng, phải bố trí thang máy. Các 

khu chức năng phải được thiết kế liên hoàn, bao 

gồm các hạng mục: khu ở (vệ sinh khép kín); 

nhà ăn; bếp; khu y tế; khu sinh hoạt văn hóa; 

nhà làm việc; các hạng mục phụ trợ (sân, cổng, 

tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật). 
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- Về nguồn lực đất đai, trên cơ sở quy 

hoạch tổng thể ngành quốc gia, địa phương về 

đất đai cần bố trí dành quỹ đất phù hợp cho phát 

triển mạng lưới cơ sở CSXH cho NCT theo quy 

hoạch. Trao quyền cho các địa phương chủ 

động, linh hoạt trong quy hoạch đất đai, thực 

hiện chính sách đất đai và ưu tiên dành quỹ đất 

(có dự phòng) để đầu tư, xây dựng, mở rộng các 

cơ sở CSXH cho NCT trong tổng thể quy hoạch 

dài hạn các cơ sở TGXH cho thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến 2050.    

- Đẩy mạnh phân công, phân cấp, thực 

hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực 

hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự làm 

việc tại cơ sở CSXH cho NCT công lập trên cơ 

sở vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề 

nghiệp được phê duyệt đảm bảo tính cạnh tranh 

với khu vực ngoài công lập, thu hút người có tài 

năng, trình độ cao vào làm việc. Quy định rõ 

trách nhiệm, thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra 

trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3.3.4. Tổ chức thí điểm các mô hình đa 

dạng chăm sóc người cao tuổi  

Thí điểm các mô hình CSXH cho NCT 

toàn diện tại một số tỉnh/thành phố, gồm: cơ sở 

BTXH chăm sóc NCT công lập; cơ sở CSXH 

cho NCT do tư nhân đầu tư; tổ hợp tác công tư 

chăm sóc NCT khuyết tật, tâm thần; cơ sở 

CSXH cho NCT do Bảo hiểm xã hội đầu tư... 

Các mô hình đều có điểm chung là hỗ trợ chăm 

sóc NCT tại gia đình và cộng đồng, phát huy 

vai trò của NCT. Các chi tiết đặc thù của các 

mô hình như sau: 

(1) Mô hình chăm sóc người cao tuổi toàn 

diện: Cung cấp các dịch vụ (i) tư vấn (hotline) 

cho NCT và gia đình; (ii) đánh giá nhu cầu về 

khía cạnh xã hội của NCT để cung cấp những 

hỗ trợ tâm lý xã hội và các dịch vụ chăm sóc; 

quản lý trường hợp; (iii) trị liệu tâm lý cho 

NCT; hỗ trợ tiếp cận dịch vụ xã hội cho NCT 

theo quy định của pháp luật; (iv) vận động 

nguồn lực hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn; 

(v) nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, 

viên chức và cộng tác viên CTXH về lĩnh vực 

chăm sóc, phục hồi chức năng cho NCT; (vi) 

cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cho 

NCT; (vii) cung cấp các hỗ trợ khẩn cấp NCT 

liên quan đến rối loạn tâm lý, khủng hoảng tâm 

lý. 

(2) Mô hình hợp tác công - tư trong chăm 

sóc NCT: Xây dựng mô hình hợp tác công - tư 

trong chăm sóc NCT. Nhà nước cấp đất, miễn 

giảm thuế sử dụng đất, nhà đầu tư xây dựng cơ 

sở vật chất, tuyển nhân viên, đào tạo, nâng cao 

năng lực cho cán bộ, nhân viên nhằm cung cấp 

dịch vụ CSXHNCT chuyên nghiệp có thu phí; 

hoặc Nhà nước cho nhà đầu tư thuê cơ sở 

TGXH để cung cấp dịch vụ CSXHNCT.  

(3) Mô hình chăm sóc NCT là người tâm 

thần, người khuyết tật: Đối với các cơ sở này 

đòi hỏi phải có những đặc thù về cơ sở vật chất, 

như diện tích đất, môi trường chăm sóc và trang 

thiết bị chuyên dụng theo quy định tại Nghị 

định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt 

động, giải thể và quản lý các cơ sở TGXH. 

(4) Mô hình cơ sở TGXH tổng hợp: Đối 

với những tỉnh, thành phố mà điều kiện KT-XH 

chưa phát triển, ít đối tượng thì xây dựng mô 

hình cơ sở TGXH tổng hợp, chăm sóc NCT kết 

hợp với chăm sóc người khuyết tật, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt, theo quy định tại Nghị định 

số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, 

giải thể và quản lý các cơ sở TGXH. 

3.3.5. Tăng nguồn lực tài chính đầu tư 

phát triển hệ thống chăm sóc xã hội người cao 

tuổi trong tổng thể mạng lưới cơ sở trợ giúp xã 

hội trên toàn quốc 

Thực hiện đa nguồn, bao gồm: Nguồn từ 

ngân sách của Trung ương và địa phương là chủ 

đạo và quan trọng nhất; nguồn huy động từ 

cộng đồng; nguồn do cơ sở thu từ tăng gia sản 

xuất; nguồn do cá tổ chức và cá nhân hảo tâm 

trong nước và Quốc tế tài trợ dưới dạng các 

chương trình, dự án Chính phủ, đa phương, 

NGO là nguồn cũng không kém phần quan 

trọng.  

Nhà nước cần bố trí đủ nguồn đầu tư từ 

NSNN hàng năm, trung hạn và dài hạn theo 

Luật NSNN chi cho bảo đảm ASXH, trong đó 

cân đối đủ đầu tư cho phát triển và vận hành các 

cơ sở CSXH cho NCT. 

Dành một phần vốn ODA và hợp tác, viện 

trợ quốc tế đầu tư cho phát triển các cơ sở 

BTXH ưu tiên đầu tư vào các cơ sở CSXH cho 

NCT; tăng cường các biện pháp hỗ trợ từ tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư 

nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới cơ sở 
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CSXH cho NCT thông qua các chính sách ưu 

đãi (về đất đai, tín dụng, thuế…) theo quy định 

của pháp luật về chính sách khuyến khích xã 

hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi 

trường. Ưu tiên đầu tư tài chính xây dựng cơ sở 

vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị cho cơ sở này 

cần đảm bảo nghiêm ngặt theo đúng thiết kế 

được duyệt để đạt tiêu chuẩn chăm sóc đối 

tượng theo quy định của pháp luật. 

3.3.6. Phát triển nguồn nhân lực, nâng 

cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên 

chăm sóc xã hội và công tác xã hội với người 

cao tuổi 

Phát triển NNL, nâng cao năng lực của 

đội ngũ cán bộ, nhân viên CSXH cho NCT và 

nhân viên CTXH đủ về số lượng, bảo đảm chất 

lượng; định kỳ bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này làm 

việc tại các cơ sở và hoàn thiện chính sách thu 

hút cán bộ, nhân viên vào làm việc tại các cơ sở 

này. Đặc biệt là nâng cao kỹ năng nghề nghiệp 

(cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm là kỹ năng 

quan hệ xã hội chuyên biệt, có tính đặc thù phù 

hợp với đối tượng NCT) về cung cấp dịch vụ 

CSXH cho NCT và và dịch vụ CTXH theo vị trí 

việc làm đạt tiêu chuẩn KNN quốc gia, từng 

bước đạt tiêu chuẩn KNN khu vực ASEAN, 

quốc tế; coi trọng tăng cường năng lực tiếp cận, 

cập nhật các công nghệ, phương pháp cung cấp 

dịch vụ tiền tiến của các nước trên thế giới vào 

các cơ sở CSXH cho NCT. Cụ thể: 

- Xác định nhu cầu về NNL và xây dựng 

kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên 

CSXH cho NCT và CTXH đáp ứng yêu cầu về 

tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp theo vị trí việc 

làm; quy định vai trò, nhiệm vụ cho các nhân 

viên ngành LĐTBXH làm việc trong lĩnh vực 

chăm sóc NCT. 

- Phát triển NNL, nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, nhân viên CSXH cho NCT và 

CTXH trên cơ sở đánh giá nhu cầu đào tạo cán 

bộ, nhân viên trong lĩnh vực chăm sóc NCT, 

bao gồm cả các khóa tập huần về lãnh đạo, quản 

lý, CTXH.  

- Xây dựng các bộ tài liệu đào tạo, tập 

huấn cho cán bộ, nhân viên CSXH cho NCT và 

CTXH; tổ chức đào tạo cho khoảng 5.000 

người, thời gian đào tạo 3 tháng. Các môn dự 

kiến đào tạo: Tổng quan về CTXH; Trị liệu 

hành vi; Quản lý trường hợp; Phục hồi chức 

năng; Tư vấn, tham vấn; Kỹ năng chăm sóc 

NCT.  

3.3.7. Mở rộng và tăng cường hợp tác 

quốc tế trong hội nhập về lĩnh vực chăm sóc xã 

hội cho người cao tuổi 

Việc mở rộng và tăng cường hợp tác quốc 

tế trong quá trình hội nhập là để tranh thủ sự 

giúp đỡ về kinh nghiệm, kỹ thuật, chuyên môn 

trong hoạt động cung cấp dịch vụ, đào tạo nhân 

lực CSXH cho NCT trình độ cao theo tiêu 

chuẩn quốc tế và tài chính để trợ giúp đối tượng 

NCT thuộc nhóm yếu thế. 
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THÚC ĐẨY MỤC TIÊU XÃ HỘI TRONG THỰC HIỆN  

CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG XANH 
 

 ÙI TÔ  HIẾ  *,  GUYỄ  THỊ H À G  GUYÊ  ** 
 

ăng trưởng xanh không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành xu thế nhằm hướng tới 

phát triển bền vững của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tăng trưởng xanh được 

coi là chìa khóa cho phát triển thịnh vượng, ổn định và bền vững trong mối quan hệ hài hòa 

giữa kinh tế, môi trường và xã hội. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh đã trở 

thành nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội của Việt Nam hiện tại và tương lai. 

Bài viết đề cập đến một số quan điểm, cách tiếp cận các mục tiêu xã hội trong Chiến lược quốc 

gia về tăng trưởng xanh; một số kết quả ban đầu trong thực hiện các mục tiêu xã hội trong tăng 

trưởng xanh, các hạn chế và giải pháp thúc đẩy thực hiện các mục tiêu này trong Chiến lược 

quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam. 

Từ khóa: Tăng trưởng xanh, mục tiêu xã hội, chiến lược tăng trưởng xanh 

1. Quan điểm, cách tiếp cận các mục 

tiêu xã hội trong tăng trƣởng xanh 

Xu hướng chung của thế giới, đặc biệt với 

các nền kinh tế đang phát triển là càng phát 

triển càng đòi hỏi sử dụng, khai thác tài nguyên, 

xâm hại môi trường nên hầu hết các quốc gia 

này đều đang đối mặt với rủi ro và thách thức từ 

tự nhiên và môi trường do biến đổi khí hậu và 

cạn kiệt tài nguyên. Quy luật tất yếu của các 

nền kinh tế đều sẽ hướng đến tăng trưởng xanh 

và phát triển bền vững, sử dụng và khai thác 

hạn chế tài nguyên, giảm thiểu phát thải khí nhà 

kính và thân thiện với môi trường, thích ứng với 

biến đổi khí hậu.  

 Khái niệm Tăng trưởng xanh lần đầu được 

đưa ra tại Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 

xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 

2050 (quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 

25/9/2012). Theo đó Tăng trưởng xanh là chiến 

lược thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện 

thể chế kinh tế theo hướng sử dụng hiệu quả hơn 

tài nguyên thiên nhiên, nâng cao sức cạnh tranh 

của nền kinh tế, thông qua tăng cường đầu tư vào 

đổi mới công nghệ, vốn tự nhiên, công cụ kinh 

tế. Quan điểm trong chiến lược ngay từ đầu đã 

thể hiện việc hướng đến các mục tiêu xã hội, cụ 

thể là: “Tăng trưởng xanh phải do con người và 

vì con người, góp phần tạo việc làm, xóa đói 

giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của người dân” và xác định tạo việc làm 

cho người lao động từ các ngành công nghiệp, 

nông nghiệp, dịch vụ xanh, đầu tư vào vốn tự 

nhiên, phát triển hạ tầng xanh là mục tiêu và giải 

pháp quan trọng để nâng cao đời sống nhân dân, 

v.v. Qua quá trình triển khai, chiến lược tăng 

trưởng xanh quốc gia bước đầu đã giúp làm giảm 

phát thải khí nhà kính, tạo động lực quan trọng 

thúc đẩy làn sóng đầu tư “xanh” vào các ngành 

tái tạo năng lượng và các ngành sản xuất sạch, 

đổi mới thể chế kinh tế, mô hình tăng trưởng, 

bảo vệ môi trường và góp phần cải thiện các mặt 

đời sống xã hội. Như vậy, chiến lược tăng trưởng 

xanh đang đồng hành thực hiện các mục tiêu 

trong Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng, phát 

triển vì con người, lấy con người làm trung tâm 

và đồng thời còn góp phần thực hiện các mục 

tiêu xã hội trong phát triển bền vững ở Việt 

Nam. 

Mục tiêu xã hội mà chiến lược tăng 

trưởng xanh hướng đến nhằm đem lại cuộc sống 

tốt đẹp hơn cho người dân thông qua: thúc đẩy 

cơ cấu kinh tế theo hướng xanh hóa, cải thiện, 

bảo vệ môi trường đồng thời bảo đảm sự tiếp 

cận công bằng cho các nhóm đối tượng, đặc biệt 

là đối tượng yếu thế trong quá trình chuyển đổi 

xanh. Như vậy, mục tiêu xã hội mà tăng trưởng 

xanh có sự tương đồng hay “tiệm cận” với 

những mục tiêu của phát triển bền vững, đó là 

cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân 

trên các phương diện: sức khỏe, giáo dục, tăng 

cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi.  

Một trong những tác động rõ nét trong 

quá trình tái cấu trúc mô hình phát triển, chuyển 

đổi từ nền kinh tế nâu sang nền kinh tế xanh sẽ 

tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện chất lượng 

việc làm và thu nhập của người lao động. Nhu 

cầu đối với nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng 

của các ngành kinh tế xanh sẽ gia tăng và ngược 

lại có cả nguy cơ lao động trong các lĩnh vực 

“nâu” có thể bị mất việc làm. Việc đóng cửa 

hay di dời các nhà máy, cơ sở sản xuất gây ô 

T 

* TS., Viện trưởng, Viện Khoa học Lao động và Xã hội 
** ThS, Phó Giám đốc, Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo chiến lược, Viện KHLĐ&XH 
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nhiễm môi trường ra khỏi khu vực đô thị sẽ 

khiến một bộ phận lao động bị mất việc hoặc 

phải chuyển việc. Sự phát triển các trang trại 

điện mặt trời qui mô lớn dẫn đến việc phải thu 

hồi đất của các hộ gia đình khiến họ bị mất đi 

sinh kế nông nghiệp. Tăng trưởng xanh sẽ tác 

động bất lợi đến các nhóm lao động có kỹ năng 

tay nghề thấp vì cơ cấu chuyển đổi kinh tế xanh 

cũng theo xu hướng đổi mới công nghệ tiên tiến 

và hiện đại hơn. Đồng thời, những lợi ích tăng 

trưởng xanh đem lại không phải dễ dàng có thể 

chia đều được cho mọi đối tượng. Ví dụ, các dự 

án đầu tư về thành phố xanh, khu đô thị thông 

minh đem đến lợi ích nhiều hơn cho các nhóm 

cư dân đô thị thuộc khu vực dự án, trong khi 

các nhóm dân cư khác không được hưởng lợi 

hoặc chỉ hưởng lợi rất ít. Vì vậy, tăng trưởng 

xanh không chỉ tập trung giải quyết các bài toán 

về phát triển kinh tế xanh, cải hiện môi trường 

mà còn phải bảo đảm hài hòa việc phân chia lợi 

ích cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là đối 

tượng yếu thế. 

Tóm lại, bốn mục tiêu xã hội quan trọng 

trong Tăng trưởng xanh cần hướng đến đó là: 

(i) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào 

tạo kỹ năng nghề phù hợp, đáp ứng yêu cầu của 

các ngành kinh tế xanh; (ii) Khuyến khích tạo 

việc làm trong các ngành kinh tế xanh và hỗ trợ 

lao động bị mất việc chuyển đổi nghề nghiệp từ 

ngành kinh tế nâu sang xanh; (iii) Cải thiện điều 

kiện làm việc, hướng đến đáp ứng các tiêu chí 

việc làm xanh, việc làm bền vững (iv) Cải thiện 

an sinh xã hội và bảo đảm công bằng trong tiếp 

cận về cơ hội tham gia, nguồn lực và phân phối 

lợi ích, thành quả thu được từ tăng trưởng xanh, 

đặc biệt là đối với các đối tượng yếu thế. Việc 

thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh chính 

là góp phần thực hiện thành công các mục tiêu 

phát triển bền vững, gắn kết hài hòa tăng trưởng 

kinh tế với thực hiện tiến bộ, bảo đảm tiếp cận 

bình đẳng các cơ hội và thụ hưởng thành quả 

của sự phát triển, không bỏ ai lại phía sau trong 

quá trình chuyển đổi xanh. 

Trong khu vực Châu Á – Thái Bình 

Dương, nhiều quốc gia đã trú trọng trong xây 

dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh, trong đó Hàn Quốc là điển hình 

(xem Hộp 1) 

Hộp 1. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Hàn Quốc 
Năm 2008, khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra, Hàn Quốc là một quốc gia điển hình đã kết hợp giải quyết 

khủng hoảng kinh tế với gói kích thích quan trọng cho chi tiêu xanh. Gói kích cầu “Hiệp định tăng trưởng xanh mới” triển 
khai từ năm 2009 trị giá 50 nghìn tỷ won (tương đương 38,5 tỷ USD) trong 4 năm dành cho 9 dự án xanh chính và một số 
dự án lớn, tiêu biểu là dự án khôi phục 4 dòng sông chính và xây dựng hệ thống giao thông xanh. Chiến lược Tăng trưởng 
xanh đã tạo ra sự thay đổi lớn từ chính sách kinh tế cho đến lối sống của người dân, thúc đẩy nền kinh tế tri thức và đem 
đến những giá trị lớn hơn, xanh hơn cho đất nước. Chiến lược tăng trưởng xanh thực hiện thành công đã cho thấy đây là 
một hướng đi đúng đắn, một tầm nhìn mới có tính chiến lược tạo nên sự tiếp nối “điều kz diệu trên sông Hàn”. 

10 điểm chính trong Chiến lược Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc 

1. Giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và độc lập năng lượng 

2. Giảm hiệu quả phát thải khí nhà kính 

3. Giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chủ động nguồn năng lượng 

4. Phát triển công nghệ xanh 

5. Xanh hoá các ngành công nghiệp hiện có;  

6. Phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến;  

7. Xây dựng nền tảng cho kinh tế xanh;  

8. Xanh hóa đất nước và xây dựng hạ tầng giao thông xanh 

9. Đưa cách mạng Xanh vào cuộc sống hàng ngày của người dân 

10. Trở thành một mô hình cho cộng đồng quốc tế như là nước tiên phong về tăng trưởng xanh 

Nguồn: Con đường đi tới tương lai: Tăng trưởng xanh-Chiến lược quốc gia và KH 5 năm 2009-2013 của Hàn Quốc 

Tháng 7 năm 2020, Hàn Quốc triển khai sáng kiến xanh “Green New Deal” như là một phần của chiến lược quốc 
gia giúp đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế đồng thời giải quyết các thách thức về môi trường và xã hội với mục tiêu 
tạo ra 659.000 việc làm mới. Hàn Quốc cam kết chi 61 tỷ USD trong 5 năm (2020-2025) để tăng công suất năng lượng tái 
tạo lên 42,7 GW vào năm 2025 và phương tiện giao thông xanh lên 1,33 triệu xe chạy bằng điện và hydro. Sáng kiến cải 
tạo lại các khu nhà ở cho thuê công cộng và trường học thành nơi có lượng phát thải bằng không và chuyển đổi các khu 
đô thị trở thành các thành phố xanh thông minh. 

Ngày 30/5/2021, Hàn Quốc đã chủ trì hội nghị thượng định quốc tế “Đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn 
cầu 2030 -(P4G)5, ra Tuyên bố Seoul gồm 14 điểm nhấn mạnh đến cam kết nỗ lực đạt được trung lập carbon thông qua 
"phục hồi xanh toàn diện", thúc đẩy "chuyển đổi năng lượng bằng cách tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo" như năng lượng 
mặt trời và năng lượng gió. 

                                                                 
5
 P4G là một cơ chế thảo luận toàn cầu, với sự tham gia của cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức dân sự các nước, nhằm 

thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, đối phó với biến đổi khí hậu 
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2. Mục tiêu xã hội trong Chiến lƣợc 

tăng trƣởng xanh ở Việt Nam và kết quả ban 

đầu đạt đƣợc 

2.1. Mục tiêu xã hội trong chiến lược 

tăng trưởng xanh của Việt Nam 

Ngày 1/10/2021 vừa qua, Chính phủ ban 

hành quyết định số 1658 phê duyệt Chiến lược 

quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-

2030 tầm nhìn 2050. Chiến lược đã đưa ra cách 

tiếp cận và quan điểm đổi mới có tính toàn diện 

hơn, theo đó Tăng trưởng xanh được hiểu là  là 
một phương thức quan trọng để thực hiện phát 

triển bền vững, đóng góp trực tiếp vào giảm 

phát thải khí nhà kính để hướng tới nền kinh tế 

trung hòa các-bon trong dài hạn và góp phần 

thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 

mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh 

tranh và khả năng chống chịu trước các cú sốc 

từ bên ngoài. Tăng trưởng xanh thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế hài hòa với các mục tiêu bền 

vững môi trường và công bằng xã hội dựa trên 

khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Cách 

tiếp cận này đã cho thấy sự gắn kết hơn giữa 

các mục tiêu về kinh tế, môi trường và xã hội, 

nhưng vẫn thể hiện sự nhất quán đối với các 

mục tiêu về xã hội mà chiến lược hướng đến là: 

Tăng trưởng xanh lấy con người làm trung tâm, 

việc chuyển đổi, xanh hóa cấu trúc nền kinh tế 

nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, đạt 

được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi 

trường và công bằng về xã hội, cụ thể là đảm 

bảo bình đẳng của người dân về cơ hội tiếp cận 

nguồn lực và thành quả của tăng trưởng, không 

để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát 

triển.  

Chiến lược mới ban hành giao Bộ 

LĐTBXH thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức đào 

tạo nhân lực kỹ thuật trong các ngành nghề 

thuộc các ngành kinh tế xanh theo thẩm quyền; 

xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến 

khích tạo việc làm xanh; xây dựng và thực hiện 

chính sách an sinh xã hội, trợ giúp xã hội cho 

các nhóm dễ bị tổn thương, các chủ thể bị ảnh 

hưởng trong quá trình chuyển đổi xanh. Như 

vậy, so với giai đoạn trước thì nhiệm vụ của 

Bộ LĐTBXH trong chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn 2050 đã mở rộng hơn, không chỉ tập trung 

vào 2 nhiệm vụ về đào tạo nguồn nhân lực và 

khuyến khích việc làm xanh mà còn cần thực 

hiện mục tiêu xã hội quan trọng nữa là bảo 

đảm an sinh xã hội cho những đối tượng dễ bị 

tổn thương, nhóm bị ảnh hưởng trong quá trình 

chuyển đổi xanh.  

2.2. Một số kết quả thực hiện mục tiêu 

xã hội trong chiến lược tăng trưởng xanh 

Công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, 

chính sách đã được chú trọng hoàn thiện các 

văn bản chính sách hướng đến mục tiêu xã hội 

trong tăng trưởng xanh thông qua việc sửa đổi 

các nội dung nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi 

đối với người lao động và cả người sử dụng lao 

động, phù hợp và hài hòa với các thông lệ của 

quốc tế. Tuy nhiên, việc lồng ghép nội dung 

tăng trưởng xanh vào các văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL) cũng mới đang chỉ ở những 

bước đi đầu tiên, đó là xác định được một số 

chính sách có tiềm năng “xanh hóa” còn việc 

triển khai lồng ghép thực tế thì kết quả còn hạn 

chế.  

Công tác đào tạo, phát triển nhân lực cho 

các ngành nghề xanh mới thực hiện bước đầu 

thông qua một số hoạt động, dự án như: Xây 

dựng mô đun về “Bảo vệ môi trường, sử dụng 

hiệu quả năng lượng và tài nguyên” và sử dụng 

tiêu chuẩn của Đức về một số nghề xanh để đào 

tạo thí điểm; xây dựng mô hình về "Xanh hóa" 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN)  - thực 

hiện tại 2 trường trọng điểm. Đây là những kết 

quả quan trọng đặt nền móng cho việc mở rộng 

đào tạo nghề xanh và kỹ năng nghề xanh cho 

giáo viên và học viên của các cơ sở GDNN 

trong thời gian tới. 

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức về tăng trưởng xanh đã được triển khai 

thông qua các hoạt động như: tập huấn kiến 

thức về tăng trưởng xanh cho các cán bộ hoạch 

định chính sách, nhà nghiên cứu, giảng viên, 

giáo viên trong các trường đại học và cao đẳng; 

Tổ chức các cuộc hội thảo và các cuộc vận 

động về bảo vệ môi trường cho học viên trong 

các cơ sở GDNN. Tuy nhiên, hoạt động tuyên 

truyền mới chỉ thực hiện được đối với một bộ 

phận nhỏ cán bộ của ngành, giáo viên và học 

viên của một số cơ sở GDNN nên cũng chưa 

tạo được thay đổi mạnh mẽ về nhận thức về 

tăng trưởng xanh trên diện rộng. 

Các mục tiêu xã hội khác như cải thiện 

điều kiện làm việc và đảm bảo an toàn lao động 

– một trong những yêu cầu của việc làm xanh 

mặc dù được đẩy mạnh (nhất là sau khi Luật An 

toàn, vệ sinh lao động được ban hành và triển 

khai) nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, mức độ 

tuân thủ pháp luật còn kém đặc biệt là ở khu 
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vực không có quan hệ lao động. Công tác tuyên 

truyền, huấn luyện an toàn lao động, kiểm soát 

các yếu tố nguy hiểm, có hại đã được quan tâm 

song còn buông lỏng đối với khu vực lao động 

phi chính thức (làng nghề, hộ kinh doanh, lao 

động tự do). 

Nguồn lực là khó khăn lớn nhất hiện nay 

để các đơn vị thực hiện các mục tiêu của kế 

hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành 

nói chung và mục tiêu xã hội trong kế hoạch 

hành động nói riêng. Qua quá trình tham vấn 

một số đơn vị chủ chốt đã triển khai các nhiệm 

vụ trong kế hoạch hành động về tăng trưởng 

xanh của Bộ đều cho biết, kinh phí cho các hoạt 

động từ nguồn ngân sách hiện đang phải tiết 

kiệm. 

Tóm lại, giai đoạn 2012-2020, mặc dù 

lĩnh vực xã hội cũng đã được xem xét là một 

trong ba trụ cột quan trọng của chiến lược quốc 

gia về tăng trưởng xanh tuy nhiên trên thực tế, 

chiến lược mới chỉ tập trung vào nhiệm vụ là 

tuyên truyền về lối sống xanh thói quen tiêu 

dùng xanh còn các mục tiêu xã hội khác chưa 

thực sự được quan tâm. Các nhiệm vụ về tạo 

việc làm xanh và đào tạo nguồn nhân lực đáp 

ứng nhu cầu các ngành kinh tế xanh kết quả 

thực hiện còn hạn chế. 

3. Bối cảnh và một số nhiệm vụ, giải 

pháp để thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu 

xã hội trong Chiến lƣợc tăng trƣởng xanh 

của Việt Nam trong thời gian tới 

3.1. Bối cảnh 

Tình hình thế giới, khu vực và trong nước 

hiện nay đang phải đối mặt với những thách 

thức và tác động tiêu cực chủ yếu do đại dịch 

Covid 19 gây nên. Bối cảnh đối với việc thực 

hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn sắp 

tới có một số đặc điểm chính sau:      

Một là, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh 

tiếp tục là xu hướng chủ đạo không chỉ của các 

quốc gia phát triển mà trên phạm vi toàn cầu. 

Điều này thể hiện rõ nhất ở cơ cấu năng lượng 

thay đổi mạnh mẽ với tỷ trọng năng lượng tái 

tạo (điện mặt trời và điện gió) ngày càng tăng, 

động cơ điện thay thế động cơ xăng trong các 

phương tiện vận chuyển...). Việt Nam cũng 

không thể nằm ngoài xu hướng này, do đó các 

chiến lược và chính sách cần tiếp tục đẩy mạnh 

sản xuất và tiêu dùng xanh, chuyển dịch nền 

kinh tế theo hướng xanh hóa, phát triển kinh tế 

xã hội hài hòa với môi trường.  

Hai là, biến đổi khí hậu và các hiện tượng 

thời tiết cực đoan diễn biến ngày càng nghiêm 

trọng, tác động tiêu cực đến nhiều khu vực rộng 

lớn trên thế giới. Việt Nam là một trong các 

quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến 

đổi khí hậu và nước biển dâng và đã sớm tham 

gia ký kết Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu 

và việc chiến lược tăng trưởng xanh cũng chính 

là để thực hiện cam kết quốc tế này.  

Ba là, cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư (CMCN4.0), đã làm thay đổi căn bản và 

trên diện rộng phương thức sản xuất, tiêu dùng 

và cả lối sống của con người. Sự bùng nổ về 

công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã tạo ra 

những cơ hội mới về sản xuất phi tập trung. Xu 

hướng xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông 

minh, công nghiệp và nông nghiệp thông minh 

với lối sống mới và hiện đại … tạo điều kiện 

thuận lợi thực hiện các nhiệm vụ của chiến 

lược.  

Bốn là, xu thế hợp tác quốc tế vẫn chiếm 

ưu thế, Việt Nam nằm ở trung tâm khu vực kinh 

tế năng động là ASEAN, những năm qua, Việt 

Nam đã tích cực, chủ động tham gia các hiệp 

định thương mại tự do thể hệ mới như CPTPP 

và EVFTA. Điều này đã làm gia tăng các cơ hội 

đầu tư và công nghệ kỹ thuật mới giúp thúc đẩy 

đổi mới cơ cấu kinh tế theo hướng xanh hóa và 

đem đến cơ hội việc làm trong các ngành kinh 

tế xanh.  

Năm là, Việt Nam vẫn đang có được lợi 

thế cơ cấu dân số vàng nhưng đang già hoá 

nhanh. Dân số trẻ với khả năng học hỏi nhanh 

và thích nghi tốt với công nghệ hiện đại là yếu 

tố thu hút đầu tư về công nghệ mới, tạo điều 

kiện thực hiện những mục tiêu của tăng trưởng 

xanh. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã bắt đầu 

bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ rất 

nhanh, dự báo cấu trúc 25% dân số già vào năm 

2045. Tình trạng dân số già hóa đang đến nhanh 

khiến Việt Nam không chỉ mất đi các lợi thế về 

nhân công giá rẻ, đe dọa đến khả năng tăng tốc 

của nền kinh tế mà còn dẫn đến những xáo trộn 

không nhỏ về mặt xã hội. Người cao tuổi là 

những đối tượng “dễ bị tổn thương” và cũng 

“dễ bị bỏ quên” trong bối cảnh kinh tế - xã hội 

có nhiều biến động và thay đổi. Do đó, chiến 

lược tăng trưởng xanh trong giai đoạn mới cũng 

cần có tầm nhìn, giải pháp phù hợp với sự thay 

đổi của cấu trúc dân số, lao động trong bối cảnh 

già hóa.    
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Sáu là, đại dịch COVID-19 kéo dài không 

chỉ gây tổn hại lớn đối với tăng trưởng kinh tế 

mà còn là nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng 

tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng từ đó cản 

trở việc thực hiện các mục tiêu xã hội trong 

tăng trưởng xanh. Mặc dù Covid được xem là 

có đem lại tác động tích cực làm giảm ô nhiễm 

không khí do hàng triệu người dân phải ở trong 

nhà tự cách ly và các hoạt động sản xuất, giao 

thông vận tải sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, 

đại dịch cũng tạo ra hiểm họa ô nhiễm môi 

trường với nguy cơ rác thải y tế gia tăng đột 

biến nhưng lại thiếu hệ thống thu gom và xử lý 

đạt tiêu chuẩn.  

Ngày 6/4/2020, Chương trình Môi trường 

Liên hợp quốc (UNEP) đã ra Tuyên bố về 

COVID-19 với tiêu đề Phát triển xanh là tương 

lai của chúng ta. Xin dẫn trích tóm tắt nội dung 

trong tuyên bố:  “Sau khi khủng hoảng qua đi, 

khi các chính phủ phê duyệt các gói hỗ trợ tạo 

việc làm, giảm nghèo, phát triển và tăng trưởng 

kinh tế, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia 

thành viên và các đối tác “xây dựng lại tốt 

hơn”, nắm bắt cơ hội đột phá trong đầu tư xanh 

… cho đến tạo việc làm xanh”. Tuyên bố này 

một lần nữa cho thấy vai trò, đóng góp quan 

trọng của tăng trưởng xanh đối với phát triển 

bền vững và tạo lập cơ hội để thế giới vượt qua 

đại dịch Covid 19. 

3.2. Một số nhiệm vụ và giải pháp 

Ngày 23/5/2019 Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội đã ban hành quyết định 710/QĐ-

LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch hành 

động của Bộ LĐTBXH thực hiện Chiến lược 

quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2019-

2020, tầm nhìn 2030. Kế hoạch tập trung vào 

các nhiệm vụ: Hoàn thiện hệ thống chính sách, 

pháp luật; đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu 

khoa học, truyền thông, nâng cao nhận thức và 

hiện đại hóa hệ thống quản lý. Kế hoạch cũng 

xây dựng các hoạt động cụ thể cho 2 giai đoạn 

2019-2020 và 2021-2030. Giai đoạn đầu, các 

đơn vị của Bộ đã triển khai được một số hoạt 

động đem lại những kết quả nhất định. Để đáp 

ứng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ trong Chiến 

lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn 2050, đề xuất những 

nhiệm vụ và giải pháp sau: 

(1). Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính 

sách: rà soát, nghiên cứu và hoàn thiện chính 

sách, pháp luật nhằm xây dựng môi trường pháp 

lý đầy đủ, bảo đảm quyền lợi và khuyến khích 

người lao động, các thành phần kinh tế tham gia 

phát triển các ngành kinh tế xanh. Cần đẩy 

mạnh việc lồng ghép, xanh hóa các văn bản 

chính sách phù hợp của ngành để đóng góp hiệu 

quả hơn vào mục tiêu xã hội trong tăng trưởng 

xanh đó là nâng cao chất lượng nguồn lao động 

phục vụ nhu cầu việc làm của các ngành kinh tế 

xanh, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao 

động. Đồng thời triển khai đánh giá tác động xã 

hội một cách thực chất để tìm được phương án 

khả thi nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực 

và đưa ra các giải pháp hỗ trợ có hiệu quả, đặc 

biệt là nhóm dễ tổn thương.  

(2). Phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực phù hợp, có chất 

lượng đáp ứng kịp thời nhu cầu của các ngành, 

lĩnh vực kinh tế xanh thông qua:  

+Tăng cường tổ chức đào tạo và bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị, điều hành 

trong nền kinh tế xanh, ngành sản xuất xanh 

cho đội ngũ cán bộ quản lý và doanh nghiệp, 

bồi dưỡng kiến thức về tăng trưởng xanh cho 

đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế của địa phương. 

+ Nâng cao chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp, chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng 

nghề trong các ngành kinh tế xanh tiêu biểu 

như: năng lượng tái tạo, dịch vụ môi trường, 

nông nghiệp hữu cơ, du lịch sinh thái và phổ 

biến rộng rãi kiến thức, thông tin về bảo vệ môi 

trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả 

cho đông đảo học viên, thanh niên. 

+ Tập trung đầu tư đào tạo, phát triển đội 

ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có đủ trình độ nắm bắt 

và làm chủ công nghệ mới, tiến tới có khả năng 

phát minh và sáng chế công nghệ.   

(3). Xây dựng các chương trình tạo việc 

làm công trong các ngành kinh tế xanh: (ví dụ 

chương trình trồng rừng và bảo vệ đa dạng sinh 

học, xây dựng các công trình đê kè, nhà cửa 

chống chịu bão lụt, các dự án về bảo vệ đa dạng 

sinh học, xử lý tái chế rác thải, nước thải ...) và 

thúc đẩy việc làm trong các ngành, lĩnh vực 

kinh tế tuần hoàn. 

(4). Cải thiện điều kiện làm việc, hướng 

tới việc làm xanh, bền vững thông qua: thúc đẩy 

áp dụng các tiêu chuẩn “nâng cao” về an toàn 

vệ sinh lao động, triển khai hệ thống quản lý 

ATVSLĐ trong các nhóm ngành có nguy cơ 

cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 

theo tiêu chuẩn quốc tế ISO; Hỗ trợ các giải 

pháp kỹ thuật trong các làng nghề, hộ kinh 
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doanh và với lao động tự do làm các nghề, công 

việc dễ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

(5). Cải thiện hệ thống an sinh xã hội đảm 

bảo hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng 

khi chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đặc biệt là 

các nhóm yếu thế (phụ nữ, trẻ em, người dân 

tộc thiểu số, người nghèo, người khuyết tật); 

Xây dựng các giải pháp an sinh xã hội cho 

người cao tuổi,  bảo đảm cơ hội và khả năng 

tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, 

không để “người già” và người yếu thế bị “đẩy 

lùi” ở phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh.  

(6). Đẩy mạnh các chiến dịch tuyên 

truyền, mở rộng phạm vi, đa dạng về hình thức 

để phổ biển thông tin, nâng cao nhận thức cho 

người lao động, thanh niên, phụ nữ ...về tăng 

trưởng xanh, việc làm thỏa đáng và việc làm 

xanh. Về khía cạnh giới, cần hỗ trợ, trao quyền 

và khuyến khích phụ nữ tham gia mạnh mẽ hơn 

nữa vào các ngành kinh tế xanh thông qua đào 

tạo kiến thức và kỹ năng phù hợp. 

(7). Đối với công tác tổ chức thực hiện, 

cần được đảm bảo các yếu tố cơ bản sau:  

+  Bố trí đầy đủ nguồn lực và các điều 

kiện bảo đảm cơ bản để các đơn vị có thể triển 

khai thực hiện. Bên cạnh đó, các đơn vị được 

giao nhiệm vụ trong chiến lược Tăng trưởng 

xanh cần tích cực tham gia, chủ động phối hợp 

và chia sẻ thông tin trong các hoạt động. 

+ Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, 

năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện đồng 

thời cần phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo để 

triển khai các giải pháp một cách linh hoạt trong 

bối cảnh chứa đựng nhiều biến động và thách 

thức như hiện nay.  

+ Định kỳ tiến hành giám sát đánh giá kết 

quả thực hiện kế hoạch hành động về Tăng 

trưởng xanh của Bộ ở cấp Trung ương và một 

số địa phương 

+ Tăng cường hợp tác với các tổ chức 

quốc tế, những đơn vị đã có kinh nghiệm triển 

khai thành công để tranh thủ hỗ trợ về nguồn 

lực và kỹ thuật cho việc thực hiện các nhiệm vụ 

về tăng trưởng xanh.  

Những diễn biến vừa qua cho thấy đại 

dịch Covid 19 sẽ không thể kết thúc trong 

tương lai gần, thậm chí thế giới sẽ phải chấp 

nhận chung sống trong trạng thái bình thường 

mới. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước đều 

đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, để 

thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xã hội trong 

tăng trưởng xanh, cần bảo đảm lồng ghép được 

mục tiêu xã hội ngay từ trong quá trình xây 

dựng chính sách, cung cấp đầy đủ nguồn lực và 

tạo lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị 

trong quá trình thực thi chính sách. Đặc biệt cần 

quan tâm ưu tiên, hỗ trợ những đối tượng yếu 

thế, bảo đảm công bằng trong quá trình chuyển 

đổi xanh. Tăng trưởng xanh không chỉ mang lại 

giải pháp tạo động lực thúc đẩy sự phát triển 

của nền kinh tế, nâng cao đời sống của người 

dân, cải thiện công bằng xã hội trong trạng thái 

“bình thường mới”. 

  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ KHĐT (2018): Báo cáo về Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình 

Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 

2. CIEM (2018), Việc làm xanh trong bối cảnh thực hiện tăng trưởng xanh tại Việt Nam 

3. GIZ (2019), Báo cáo khoảng trống xã hội và giới trong Tăng trưởng xanh  

4. EC. 2019. The Social Dimensions of „Greening the Economy” 

5. Quyết định Số: 1658/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 Bộ LĐTBXH (2020),  

6. Quyết định 1393/QĐ-TgT:  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2050 

7. Quyết định 403/QĐ-TgT: Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 

8. Quyết định 710/ QĐ-BLĐTBXH: Kế hoạch hành động của Bộ LĐTBXH thực hiện Chiến lược quốc gia 

về tăng trưởng xanh giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn 2030 

9. Viện KHLĐXH (2019), Nghiên cứu và xây dựng các tiêu chí xác định việc làm xanh tại Việt Nam 

 

 

 



16 | KHOA HỌC LAO ĐỘNG    XÃ HỘI, số 68 - Quý 3/2021  

MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC THỰC HIỆN 

MỤC TIÊU 5 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
 

                                                          GUYỄ  KHẮ  TUẤ * 

 

 ột trong những mục tiêu quan trọng trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Việt Nam (VSDGs) đó là: 

“Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái” (mục tiếu số 5) nhằm 

thu hẹp khoảng cách giới, xóa bỏ sự phân biệt đối xử và tăng quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em 

gái trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội để hướng tới một xã hội “KHÔNG AI BỊ BỎ 

LẠI PHÍA SAU” mà Việt Nam đã cam kết. Để thực hiện mục tiêu này,  Chính phủ đã giao nhiệm 

vụ, trách nhiệm cho các ngành, các cấp và xác định cơ chế tổ chức thực hiện theo lộ trình. Tuy 

nhiên, kết quả thực hiện đến 2020 cho thấy còn một số tồn tại thách thức đặt ra cần  khắc phục 

kịp thời mới có thể đạt được  mục tiêu đặt ra trong những năm tiếp theo. Bài viết tập trung  

phân tích thực trạng kết quả thực hiện mục tiêu 5 đến 2020 từ đó nêu rõ những tồn tại thách 

thức và một số khuyến nghị hàm ý chính sách.. 

Từ khóa: Mục tiêu phát triển bền vững, bình đẳng giới, trao quyền cho  phụ nữ và trẻ em 

gái

 

 

Mở đầu 

Chương trình nghị sự 2030 về sự phát 

triển bền vững (SDGs) với thông điệp chính mà 

Liên Hợp Quốc (LHQ) muốn truyền tải tới tất 

cả mọi người và tất cả các quốc gia đó là: 

KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU trong đó 

bao gồm cả phụ nữ và trẻ em gái. Chương trình 

đã đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững có 

quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể tách rời. 

Trong đó Bình đẳng giới và xóa bỏ sự phân biệt 

đối xử là một trong những ưu tiên hàng đầu để 

thực hiện thông điệp tạo ra sự công bằng, bình 

đẳng cho tất cả mọi người; bình đẳng giới được 

xác định là trung tâm của phát triển bền vững
6
. 

Ngoài việc được qui định thành một mục tiêu 

độc lập (SDGs 5), Bình đẳng giới còn được 

lồng ghép xuyên suốt trong các mục tiêu còn lại 

của Chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển 

bền vững. 

Đối với Mục tiêu số 5 (VSDGs 5) đạt 

được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả 

phụ nữ và trẻ em gái. Nhìn chung hiện nay 

trong hệ thống pháp luật, chính sách, chương 

trình liên quan đến bình đẳng giới đang được áp 

dụng thực hiện của Việt Nam là khá tương đồng 

                                                                 
6
 ADB – UN WOMEN. Bình đẳng giới và các mục tiêu phát triển 

bền vững tại châu Á- Thái Bình dương. 2018. 

với mục tiêu SDGs
7
, với nhiều nội dung nhằm 

thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới trên các 

lĩnh vực, phù hợp với mục tiêu chung và các 

mục tiêu cụ thể của SDG 5 của LHQ. Về cơ bản, 

hầu hết những vấn đề liên quan đến bình đẳng 

giới qui định tại VSDG 5 là những vấn đề Việt 

Nam đã và đang trong tiến trình thực hiện trên 

các khía cạnh từ xây dựng luật pháp, chính sách 

đến tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá.   

Việt Nam đã xác định: Đạt được bình 

đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ 

nữ và trẻ em gái là một trong các mục tiêu về 

sự phát triển bền vững ở Việt Nam.Trong mục 

tiêu này, có 8 mục tiêu cụ thể được nêu trong 

Luật Bình đẳng giới (2006). 

1. Các chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện bình 

đẳng giới của mục tiêu số 5 trong Kế hoạch 

hành động quốc gia về sự phát triển bền 

vững 

Về tổng thể, mục tiêu VSDG 5 trong Kế 

hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương 

trình nghị sự 2030 của Việt nam về sự phát triển 

bền vững là một mục tiêu lớn, bao trùm khắp tất 

cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và cũng là 

mục tiêu chủ đạo của Luật bình đẳng giới 2006. 

Mục tiêu nhấn mạnh việc gỡ bỏ các rào cản để 

                                                                 
7
 MPI, (2018), Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện thực hiện các 

mục tiêu phát triển bền vững của  Việt Nam. 

M 

* ThS, Phó Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu lao động Nữ và 
Giới, Viện KHLĐ&XH 



17 | KHOA HỌC LAO ĐỘNG    XÃ HỘI, số 68 - Quý 3/2021  

đạt được Bình đẳng giới. VSDG5 được qui định 

cụ thể bằng 08 mục tiêu và 16 chỉ tiêu cụ thể
8
 

(chi tiết tại Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 

10/5/2017 và Thông tư 03/TT-BKHĐT ngày 

22/1/2019) . 

VSDGs 5 khá tương đồng với hầu hết các 

mục tiêu về bình đẳng giới được thể hiện trong 

Luật Bình đẳng giới (2006) và các luật hiện 

hành như:  Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân
9
, Luật Hỗ trợ 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ
10

, Luật Ban hành văn 

bản qui phạm pháp luật
11

… 

VSDGs 5 cũng phù hợp, tương đồng về 

hướng giải quyết của các mục tiêu và biện pháp 

nhằm giảm khoảng cách giới được qui định 

trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 

giai đoạn 2011-2020 và các Chương trình hành 

động có liên quan đến Bình đẳng giới, Chương 

trình phòng chống bạo lực gia đình, Chương 

trình phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em... 

đều hướng tới mục tiêu tiến dần đến bình đẳng 

giới trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 

2. Kết quả thực hiện mục tiêu 5 theo lộ 

trình  Kế hoạch hành động vì sự phát triển 

bền vững  

Mục tiêu 5.1: Giảm thiểu, tiến tới chấm 

dứt các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ 

và trẻ em gái trong mọi lĩnh vực và ở mọi nơi 

Mục tiêu này được thể hiện cụ thể trong 

03 đề án, đó là: Chiến lược quốc gia về bình 

đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Đề án Phòng 

ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai 

đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và 

Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 

giai đoạn 2016 -2025 (năm 2016). Ngoài ra còn 

có Chương trình hành động quốc gia về bình 

đẳng giới giai đoạn 2016 -2020 với những hoạt 

động cụ thể góp phần thúc đẩy thực hiện thành 

công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai 

đoạn 2011 -2020.  Việc thực hiện chiến lược, đề 

án trên  đã đạt được một số kết quả chính liên 

quan đến mục tiêu  trên như sau: 

                                                                 
8
 Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 và Thông tư 03/TT –

BKHĐT ngày 22/1/2019 
9
 Quy định tỉ lệ nữ ứng cử viên ít nhất 35%. 

10
 Quy định ưu tiên chọn doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ 

làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao đông nữ 
11

 Quy định đầy đủ, chi tiết về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới 
trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Giảm thiểu sự bất bình đẳng đối với phụ 

nữ và trẻ em gái trong bảo đảm giáo dục tối 

thiểu  

Đến 2019,  tỷ lệ đi học chung của cấp tiểu 

học đạt 101,0%; cấp trung học cơ sở đạt 92,8% 

và trung học phổ thông đạt 72,3% so với năm 

2009 (cấp trung học cơ sở là 89,0%; cấp trung 

học phổ thông là 62,5%). Tỷ lệ đi 

học chung theo giới tính, ở cấp học thấp (tiểu 

học và trung học cơ sở), không có nhiều sự 

khác biệt về cơ hội đi học giữa trẻ em trai và trẻ 

em gái. Bậc tiểu học, tỷ lệ đi học chung của trẻ 

em trai là 101,1%, của trẻ em gái là 100,8%; 

bậc THCS tương ứng là 92,2% và 93,5%; bậc 

THPT, tỷ lệ đi học chung của trẻ em trai thấp 

hơn trẻ em gái 7,1 điểm phần trăm
12

, 

Từ năm 1999 đến nay, những nỗ lực đưa 

trẻ em đến trường đã góp phần thu hẹp bất bình 

đẳng giới giữa trẻ em trai và trẻ em gái. Tỷ lệ 

trẻ em gái trong độ tuổi đi học chưa bao giờ đi 

học hoặc bỏ học không những giảm mà còn 

giảm nhanh  hơn tỷ lệ của trẻ em trai,. Số liệu 

thống kê cho thấy. tỷ lệ không đến trường của 

trẻ em trai và trẻ em gái các năm 1999, 2009 và 

2019 lần lượt là: 18,5% so với 23,5%; 17,3% so 

với 15,3% và 9,2% so với 7,5%
13

. 

Như vậy, gần như không có sự khác biệt 

về tỷ lệ đi học giữa trẻ em trai và trẻ em gái. 

Năm 2019, chỉ số bình đẳng giới
14

 đạt mức lý 

tưởng gần bằng 1,00 cho thấy những tiến bộ 

đáng kể về bình đẳng giới ở cấp tiểu học. 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản tối thiểu có 

nhiều tiến bộ  

Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) 

trong cả nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng 

như: Mạng lưới CSSKSS trên toàn quốc đã hình 

thành theo mô hình Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật (CDC), tiếp tục được củng cố. Nhiều văn 

bản quản lý, hướng dẫn chuyên môn thuộc lĩnh 

vực sức khỏe sinh sản được xây dựng, bổ sung 

hoàn thiện và cập nhật nhằm đáp ứng với yêu 

cầu thực tiễn. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng 

chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em thực hiện đều 

cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Năm 2019
15

, tỷ lệ phụ 

nữ có thai được quản lý thai đạt 97,3%; tỷ lệ 

                                                                 
12

 GSO, Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 
13

 Tổng hợp từ các kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở các 
năm 1999, 2009 và 2019. 
14

Chỉ số bình đẳng giới theo các cấp học được tính từ các tỷ lệ 
đi học đúng tuổi. 
15

 Bộ Y tế, Báo cáo Tổng kêt công tác chăm sóc sức khỏe sinh 
sản năm 2019. 
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phụ nữ khám thai từ 3 lần trở lên trong thai kỳ 

đạt 89,7%; tỷ lệ phụ nữ đẻ có cán bộ được đào 

tạo hỗ trợ đạt 98,8%.  

Cũng trong năm 2019, tỷ lệ phụ nữ đẻ 

được quản lý thai từ 3 lần trở lên trong 3 thời kỳ 

duy trì 90,7%. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được quản lý 

thai từ 4 lần trở lên trong 3 thời kỳ tăng từ 

66,7% năm 2018 lên 69,6% năm 2019. Tỷ lệ 

phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ tăng từ 95,6% 

năm 2018 lên 96,1% năm 2019. Tỷ lệ bà mẹ, trẻ 

sơ sinh được chăm sóc sau đẻ tại nhà trong tuần 

đầu duy trì 97,2% (năm 2019). Tỷ số tử vong 

mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống giảm từ 48 năm 

2018 xuống 46 năm 2019. Tỷ suất tử vong trẻ 

em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống giảm từ 

14,3 năm 2018 xuống 14 năm 2019. Tỷ suất tử 

vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống 

giảm từ 21,4 năm 2018 xuống 21 năm 2019. 

Tỷ số giới tính khi sinh đã được kiểm 
soát, tốc độ gia tăng luôn trong ngưỡng cho 
phép 

Mất cân bằng giới tính khi sinh 

(MCBGTKS) là một chỉ số rõ ràng về tình trạng 

nạo phá thai để lựa chọn giới tính (tức là việc 

thai nhi nữ bị loại bỏ do tâm lý chuộng con 

trai). Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh 

vẫn diễn ra theo chiều hướng xấu, bé trai nhiều 

hơn bé gái, tỷ số giới tính khi sinh trên thực tế 

đã vượt ngưỡng tỷ số giới tính khi sinh tự nhiên 

(khoảng 104-106 bé trai trên 100 bé gái) trong 

cả giai đoạn 2010 -2018 từ 111,2% (2010) lên 

mức 114,8%  (2018),  tuy nhiên sang năm 2019 

tỷ số này đã giảm xuống đạt mức 112,1% vẫn 

nằm trong ngưỡng cho phép của Đề án Kiểm 

soát mất cân bằng giới tính khi sinh (không 

vượt quá 115 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái 

vào năm 2020. 

Lao động, tiếp cận việc làm và thu nhập 

của lao động nữ đã được cải thiện rõ rệt 

Về lao động 

Lực lượng lao động Việt Nam (LLLĐ) 

quý 2 năm 2020 là 53,15 triệu người, trong đó 

nữ là 24,93 triệu người, chiếm 46,9%. Tỷ lệ 

tham gia lực lượng lao động của nữ thấp hơn so 

với nam giới, khoảng cách giới về tỷ lệ tham gia 

LLLĐ trong giai đoạn 2011-2019 gần như ổn 

định với chỉ số khoảng cách giới dao động trong 

khoảng 0,88-0,89. 

Giai đoạn 2011-2020, tỷ lệ LLLĐ nữ đã 

qua đào tạo vẫn luôn ở mức thấp hơn so với 

LLLĐ nam. Mặc dù vậy, tỷ lệ lao động nữ và 

nam đã qua đào tạo đang có xu hướng gia 

tăng trong giai đoạn này. Đến Quý 2 năm 

2020, lao động nữ đã qua đào tạo chiếm 20,44% 

trong tổng LLLĐ nữ, tăng thêm 0,18 điểm % so 

với năm 2019, theo đó nhóm có trình độ “giáo 

dục nghề nghiệp” (bao gồm sơ cấp, trung cấp và 

cao đẳng) ngày càng có xu hướng tăng từ 

7,79% (năm 2019) tăng lên 8,76% (quý 2 năm 

2020) góp phần thu hẹp khoảng cách giới xuống 

còn 0,53 điểm % vào quý 2 năm 2020. 

Về việc làm 

Đến quý 2 năm 2020, số người có việc 

làm của cả nước là 51,81 triệu, trong đó lao động 

nữ là 24,28 triệu người, chiếm 46,86% gần 

tương đương với tỷ lệ nữ trong LLLĐ là 46,9%. 

Lao động có việc làm của nữ có xu hướng tăng 

trong giai đoạn 2011-quý II/2020, tốc độ tăng 

việc làm bình quân hàng năm của nữ đạt 0,27% 

góp phần duy trì khoảng cách giới dao động 

trong khoảng 0,86 -0,89
16

 (Bảng 1) 

Về thu nhập, tiền lương 

Trong giai đoạn 2011-2018, tiền lương của 

lao động nữ có nhiều cải thiện đáng kể, tốc độ 

tăng tiền lương của nữ ở mức +8,43%/năm cao 

hơn so với +8,35%/năm của nam,  như vậy đã có 

sự thu hẹp khoảng cách giới, tiến tới xóa bỏ dần 

những bất bình đẳng giới trong tiền lương. Xét 

cả giai đoạn 2011 đến quý II năm 2020, khoảng 

cách giới trong tiền lương đang có xu hướng thu 

hẹp dần từ 0,87 (năm 2011) giảm xuống còn 

0,89 (quý II năm 2020) (Bảng 2). 

Mục tiêu 5.2. Giảm đáng kể mọi hình 

thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nơi 

công cộng hoặc nơi riêng tư, bao gồm cả việc 

mua bán, bóc lột tình dục và các hình thức 

bóc lột khác  

Các chính sách cốt lõi về BĐG liên quan 

đến việc thực hiện mục tiêu này được quy định 

cụ thể trongLuật phòng chống mua bán người 

(2013), Luật phòng chống bạo lực gia đình 

(2007), Luật trẻ em (2016) và đề án Phòng ngừa 

và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 

2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết 

định 1464/QĐ-TTG ngày 22/7/2016), Chiến 

lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 

2011– 2020. 

                                                                 
16

 ILSSA, Báo cáo xu hướng bình đẳng giới trong lao động việc 
làm 2020.  
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Bảng 1.  ao động có việc làm theo giới tính, 2011-2020 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Cả nước 

(nghìn người) 
50.679 51.422 51.64 52.745 52.84 53.303 53.703 54.249 54.659 53.609 

Nam 26.252 26.585 26.646 27.026 27.217 27.443 27.814 28.329 28.792 28.324 

Nữ 24.427 24.837 24.994 25.719 25.623 25.86 25.89 25.920 25.867 25.285 

2. Tỷ lệ LĐ có 

việc làm trên 

dân số từ 15 

tuổi trở lên 

(%) 

75,5 75,4 76,0 77,5 75,8 75,1 74,7 74.7 74.7 72.1 

Nam 80,3 80,0 80,4 82,1 80,6 79,8 79,4 80 79.5 76.6 

Nữ 70,9 71,1 71,8 73,2 71,3 70,7 70,2 69.7 70.0 66.8 

 . Ch nh lệch 

th   giới t nh  

%, (nữ-nam) 

-9,3 -9,4 -8,9 -8,6 -8,9 -9,3 -9,2 -10.3 -9.56 -10.79 

 . Ch   ố 

 h ảng c ch 

giới   ữ  a   

0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,89 0,88 0,88 0,87 0,86 

Nguồn: TCTK, Điều tra Lao động và Việc làm từ 2011-2020. 

 

Bảng 2. Tiền lƣơng bình quân tháng theo giới (Đơn vị: nghìn đồng) 

 ă  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Chung 3,119 3,758 4,099 4,471 4,637 4,979 5,372 5,776 6,610 6,237 

Nam 3,291 3,922 4,260 4,642 4,840 5,209 5,622 6,074 6,962 6,556 

 ữ 2,862 3,517 3,869 4,233 4,360 4,664 5,032 5,377 6,141 5,810 

Ch nh lệch th   

giới t nh  nữ -

nam) 

-429 -405 -391 -409 -480 -545 -590 -697 -821 -746 

Ch   ố  h ảng 

c ch giới 

 nữ na   

0.87 0.90 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.89 0.88 0.89 

Nguồn: TCTK, Điều tra Lao động và Việc làm từ 2011-2020. 

 

Về Bạo lực gia đình 

Sau gần 10 năm kể từ cuộc điều tra quốc 

gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ lần thứ 

nhất (2010) được thực hiện, tình hình bạo lực 

gia đình đến năm 2019 cho thấy có nhiều thay 

đổi tích cực, tỷ lệ bạo lực do chồng gây ra đối 

với phụ nữ có xu hướng giảm ở hầu hết các 

hình thức bạo lực ngoại trừ hình thức bạo lực 

tình dục. Kết quả điều tra quốc gia về bạo lực 

đối với phụ nữ ở Việt Nam 2019 cũng cho thấy, 

tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ có 

nhiều thay đổi tích cực diễn ra ở nhóm phụ nữ 

trẻ tuổi, họ không cam chịu và mạnh mẽ hơn 

trong đấu tranh với bạo lực, những người có 

trình độ học vấn cao có tỷ lệ bị bạo lực cũng 

thấp hơn; tuy nhiên nhiều phụ nữ vẫn có nguy 

cơ cao bị bạo lực, tình trạng bạo lực với phụ nữ 

vẫn được che giấu do định kiến giới vẫn còn 

khá phổ biến trong xã hội, sự im lặng, kỳ thị 

của cộng đồng và “văn hóa đổ lỗi” là những rào 

cản khiến người bị bạo lực không dám lên tiếng 

và tìm kiếm sự giúp đỡ.  

 

 

* ThS., Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lao động nữ và Giới, Viện KHLĐ&XH 
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Bảng 3: Tỷ lệ bạo lực do chồng gây ra cho phụ nữ đã từng kết hôn (%) 

 oại hình  

bạo lực 

2010  2019 

Hiện thời 

(12 tháng qua) 

Trong đời 

(Bất cứ thời điểm 

nào trong đời) 

Hiện thời 

(12 tháng qua) 

Trong đời 

(Bất cứ thời điểm 

nào trong đời) 

Thể xác 6 32 4.6 26.1 

Tình dục 4 10 5.7 13.3 

Tinh thần 25 54 19.3 47 

Thể xác, tình dục 

và  tinh thần 
27 58 21.8 52.9 

Nguồn: Báo cáo quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam 2010, 2019. GSO-UNFPA-

MOLISA   

Xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em 

Năm 2016, cả nước có 1.724 trẻ em bị 

xâm hại; năm 2017 con số này giảm còn 1.642. 

Số lượng trẻ em bị xâm hại cao nhất ở vùng 

ĐBSCL, tiếp theo là 2 vùng ĐNB và 

TDMNPB, thấp nhất là vùng TN (Hình 1). 

 

 

Hình 1. Số trẻ em bị xâm hại chia theo vùng, 2016-2017 

Nguồn: Bộ Công an 

Xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình 

dục trẻ em có những diễn biến mới, phức tạp. 

Năm 2017, số vụ bạo lực xâm hại trẻ em được 

can thiệp, xử lý tuy giảm so với 2016 nhưng số 

trẻ em nạn nhân xâm hại tình dục lại tăng. Điều 

này cho thấy: một trẻ em có thể bị bạo lực, xâm 

hại nhiều lần trong một thời gian dài hoặc một 

thủ phạm xâm hại tình dục nhiều em
17

.Trẻ em 

bị xâm hại chủ yếu là nữ, chiếm 78,9% năm 

2016 và 92,4% năm 2017. Đa số trẻ em bị xâm 

hại ở độ tuổi 13 đến dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, 

năm 2016-2017 trẻ em nhỏ hơn cũng vẫn bị 

xâm hại khá nhiều: 7-8 trẻ bị xâm hại trên 100 

trẻ dưới 6 tuổi và 28-35 trẻ bị xâm hại trên 100 

trẻ từ 6 đến dưới 13 tuổi. Xâm hại tình dục 

chiếm tỷ lệ cao trong các tội danh bị xâm hại: 

                                                                 
17

 http://laodongxahoi.net/du-bao-tinh-trang-tre-em-bi-
bao-luc-xam-hai-1309147.html 

67% và 85% tương ứng trong 2 năm 2016 và 

2017. 

Một số tồn tại liên quan đến mục tiêu 

5.2. 

Theo qui định của VSDGs, vấn đề BĐG 

được thực hiện ở mục tiêu này thông qua 03 chỉ 

tiêu cụ thể bao gồm (5.2.1; 5.2.2 và 5.2.3) trong 

đó đối với 02 chỉ tiêu 5.2.1.(Tỷ lệ phụ nữ và trẻ 

em gái từ 15 tuổi trở lên đã từng bị bạo lực bởi 

chồng hoặc bạn tình hiện tại hoặc trước đây 

trong 12 tháng qua) và chi tiêu 5.2.2 (Tỷ lệ phụ 

nữ và trẻ em gái từ 15 tuổi trở lên đã từng bị 

bạo lực tình dục bởi những người không phải 

chồng hoặc không phải bạn tình trong 12 tháng 

qua) theo lộ trình công bố là 10 năm. Tuy 

nhiên, thưc tế nhiều năm thực hiện những vấn 

đề phòng, chống bạo lực giới (BLGĐ) vẫn còn 

tồn tại một số hạn chế. Chỉ tính riêng vấn đề 
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BLGĐ đã có nhiều diễn biến phức và mức độ 

ngày càng nghiêm trọng, nhưng việc tổng hợp 

thông tin về BLGĐ vẫn còn khác biệt giữa các 

cơ quan có liên quan. Tổng hợp số liệu từ các 

địa phương trong 10 năm qua nhìn chung tình 

hình BLGĐ có xu hướng giảm về số vụ, năm 

sau thấp hơn năm trước, song con số tổng hợp 

chưa phản ánh đúng, đầy đủ về thực trạng 

BLGĐ hiện nay.. Việc xác định rõ trách nhiệm 

của người đứng đầu trong PCBLGĐ, các chính 

sách đầu tư nguồn lực từ nhà nước và huy động 

xã hội hóa cũng chưa rõ, dẫn đến vướng mắc 

trong quá trình hướng dẫn, triển khai thực hiện. 

Đối với việc thực hiện chỉ tiêu 5.2.3 (Tỷ 

lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát 

hiện và tư vấn) được tổng hợp từ 02 nguồn đó 

là nguồn từ các vụ bạo lực gia đình được tổng 

hợp từ báo cáo của các địa phương và nguồn 

tổng hợp từ các vụ bạo lực xảy ra ngời phạm vi 

gia đình. Tính đến năm 2017 chỉ tiêu này có thể 

tổng hợp thu thập được từ báo cáo các vụ bạo 

lực gia đình của các địa phương; số liệu bạo lực 

xảy ra ngoài gia đình hiện nay không thể có dữ 

liệu chính xác do phạm vi xảy ra bạo lực giới 

rất rộng từ nơi làm việc đến trường học và nơi 

công cộng, trên phương tiên giao thông công 

cộng… Bên cạnh đó Việt Nam còn thiếu một 

định nghĩa chính thức qui định về các hành vi 

bạo lực giới xảy ra ngoài phạm vi gia đình. 

Mục tiêu 5.3. Hạn chế tiến tới xóa bỏ 

các thủ tục như tảo hôn, kết hôn sớm và hôn 

nhân ép buộc 

Luật hôn nhân gia đình (2014), và Nghị 

định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; Đề án 

"Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2015 – 2020 là những văn bản cốt 

lõi liên quan để thực hiện mục tiêu này. 

Kết quả chung cho thấy, năm 2017 tình 

trạng nữ kết hôn trước 18 tuổi ở Việt Nam đã có 

xu hướng giảm nhẹ về số lượng so với năm 

2009. Năm 2017, tỷ trọng nữ 15, 16 và 17 tuổi 

đã từng kết hôn tương ứng là 0,9%, 2,3% và 

5,5%. Tức là, cứ 100 nữ 15 hoặc 16, hoặc 17 

tuổi thì có tương ứng 1 hoặc 2 hoặc 5 người đã 

từng kết hôn. 

 

 

Hình 2. Tỷ trọng dân số nữ vị thành niên (15-19 tuổi) đã từng kết hôn theo độ tuổi và tuổi kết 

hôn trung bình lần đầu, 2009 và 2017 

Nguồn: TĐTDS 2009 và ĐTBĐDS&KHHGĐ 2017. GSO. 

Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân 

tộc thiểu số năm 2015 của Ủy ban Dân tộc cũng 

cho thấy, tỷ lệ tảo hôn chung của các dân tộc 

thiểu số rất cao, lên đến 26,6%. Đặc biệt, một 

số dân tộc có tỷ lệ tảo hôn trên 30% như: Mông 

59,7%, Xinh Mun 56,3%, La Ha 52,7%, Gia 

Rai 42%, Raglay 38,3%, Bru-Vân Kiều 

38,9%... Hôn nhân cận huyết thống có tỷ lệ 

0,65%, tồn tại chủ yếu ở một số dân tộc có điều 

kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và sống 

biệt lập như Mạ (4,41%), Mảng (4,36%), 

Mnông (4,02%), Xtiêng (3,67%)… Để chấm 

dứt hoàn toàn hủ tục này vào năm 2030 – như 

đề ra trong VSDGs thì cần đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các đề án phát triển liên quan đến 

người dân tộc thiểu số tránh tình trạng chỉ tập 

trung vào công tác truyền thông trên các 

phương tiện thông tin đại chúng như truyền 

hình, truyền thanh, báo chí… đã thực hiện trong 

thời gian vừa qua. 

Mục tiêu 5.4. Bảo đảm bình đẳng trong 

việc nội trợ và chăm sóc gia đình; công nhận 

việc nội trợ và các chăm sóc không được trả 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-126-2014-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-bien-phap-thi-hanh-luat-hon-nhan-gia-dinh-262379.aspx
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phí; tăng cường các dịch vụ công cộng, cơ sở 

hạ tầng và các chính sách bảo trợ xã hội, các 

dịch vụ hỗ trợ gia đình, chăm sóc trẻ em 

Nhìn chung, các số liệu thống kê về chăm 

sóc không lương ở Việt Nam là rất ít. Hiện mới 

chỉ có các Báo cáo về Công việc chăm sóc 

không lương (CVCSKL) do Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội phối hợp với Action 

Aid Việt Nam xây dựng năm 2016, dựa trên các 

khảo sát quy mô nhỏ. Mặc dù vậy, các Báo cáo  

đã đưa ra một số đánh giá về thực trạng này tại 

Việt Nam. 

Theo đó, kết quả chỉ ra: phụ nữ ở mọi 

nhóm tuổi, dân tộc, vùng thành thị hay nông 

thôn, đều thực hiện công việc chăm sóc không 

lương nhiều hơn nam giới. Phụ nữ dành thời 

gian cho các CVCSKL nhiều hơn so với  nam 

giới, cũng như dành nhiều thời gian cho các 

công việc tính vào GDP không được trả lương, 

và do vậy có ít thời gian cho những công việc 

có lương hoặc nghỉ ngơi. Phụ nữ dành nhiều 

thời gian hơn nam giới 105 phút mỗi ngày để 

làm CVCSKL, tương đương với 275 phút mỗi 

ngày (4,5 giờ), 32 giờ/tuần và 207 ngày/năm. 

Như vậy có nghĩa là mỗi năm, mỗi phụ nữ đóng 

góp gần 7 tháng cho CVCSKL và phần lớn 

không được ghi nhận hay chia sẻ với chồng 

con, con trai và các thành viên khác trong gia 

đình và cộng đồng. 

Khối lượng công việc chăm sóc không 

lương có thể khác nhau đáng kể tùy thuộc vào 

nhóm dân tộc
18

, cụ thể: người Kinh thường 

dành ít thời gian nhất cho CVCSKL (nữ giới là 

248 phút/ngày và nam giới là 134 phút/ngày) 

trong khi người H’Mong dành thời gian nhiều 

nhất cho CVCSKL (nữ giới là 420 phút và nam 

giới là 293 phút/ngày). Nghiên cứu đã ước tính 

rằng CVCSKL có thể chiếm hơn 20% GDP của 

Việt Nam. 

Mục tiêu 5.5. Đảm bảo sự tham gia đầy 

đủ, hiệu quả và cơ hội bình đẳng tham gia 

lãnh đạo của phụ nữ ở tất cả các cấp hoạch 

định chính sách trong đời sống chính trị, kinh 

tế và xã hội   

Các số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ phụ 

nữ trong hệ thống chính trị đã tăng lên trong 

những năm gần đây, nhưng tỷ lệ nữ trong các vị 

trí quản lý cao nhất vẫn duy trì ở mức thấp. Số 

                                                                 
18

 Molisa – Action AID, công việc chăm sóc không được trả công 
2016. 

lượng nữ tham gia còn quá ít cho nên tiếng nói 

của họ không đủ mạnh. Thêm vào đó, đại đa số 

không ở vị trí chủ chốt, hay các mảng công việc 

ít mang tầm chiến lược cho nên phụ nữ tham 

chính có tiếng nói, song không thực sự mang 

tính quyết định. 

 Nhiệm kỳ 2016-2020 đánh dấu số lượng 

nữ ủy viên Bộ Chính trị nhiều nhất kể từ trước 

tới  2019, chiếm 15,78%. Về ủy viên Ban chấp 

hành Trung ương Đảng (BCH TW Đảng), 

nhiệm kỳ 2016-2020 có 17/200 ủy viên là nữ 

giới, chiếm 8,5%. Số lượng phụ nữ là ủy viên 

BCH TW Đảng khóa XII đã tăng hơn so với 

khóa XI cả về số lượng và tỷ lệ. Số lượng phụ 

nữ nắm trọng trách trong Ban bí thư Trung 

ương Đảng thay đổi không nhiều qua các kì đại 

hội, với khoảng trên dưới 10% mỗi kỳ. Trong 

số 63 tỉnh thành phố, có 3/63 tỉnh thành có phụ 

nữ được bầu giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 

2016-2020, chiếm 4,76%. Như vậy, nhiệm kỳ 

này ghi nhận một bước đột phá về vị trí chủ 

chốt mà phụ nữ Việt Nam được giao trong hệ 

thống Đảng, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so 

với nam giới. 

Tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội 

Việt Nam tiếp tục là một trong số ít nước 

trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có tỷ 

lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt trên 25% trong giai 

đoạn 1997 – 2021. Số nữ đại biểu giữ các trọng 

trách quan trọng trong các cơ quan của Quốc 

hội đã tăng lên trong những khóa gần đây, đặc 

biệt lần đầu tiên Việt Nam có nữ Chủ tịch Quốc 

hội; có ba ủy viên nữ trong Bộ Chính trị (nhiệm 

kỳ 2016 -2021). Tỷ lệ phụ nữ Việt Nam tham 

gia vào Quốc hội trong nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 

26,8%, tăng hơn nhiệm kỳ trước tới 2,4%, tuy 

nhiên tỷ lệ trên vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra 

trong Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới 

giai đoạn 2011-2020 là trên 35%. Điều này cho 

thấy các Nghị định và Nghị quyết nhằm tăng tỷ 

lệ đại diện của phụ nữ trong chính trị chưa thực 

sự phát huy hiệu quả. 

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng 

Kết quả rà soát cho thấy, chỉ tiêu tỷ lệ nữ 

tham gia các cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2016 -2021 

chưa đạt chỉ tiêu đề ra (25% trở lên) trong 

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 

2011 -2020. Một trong những yếu tố rào cản 

quan trọng ảnh hưởng đến thực hiện chỉ tiêu 

này đó là công tác qui hoạch cán bộ nữ nguồn 

cho việc tham gia cấp ủy đảng chưa được quan 
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tâm đúng mức; chính sách tuổi về hưu (nữ 55 

tuổi, nam 60 tuổi) một mặt tạo điều kiện để phụ 

nữ có thêm thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức 

khỏe. Mặt khác đang tạo ra những áp lực đối 

với phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý phấn đấu 

vào các vị trí nghề nghiệp của mình. Những quy 

định về độ tuổi này đang đặt nam và nữ trên 

những mặt bằng so sánh khác nhau, và trong 

tương quan so sánh này nam giới đang ở vị thế 

có lợi hơn. 

 

Bảng 4. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng theo các nhiệm kỳ (%) 

 ấp ủy 

 hiệm kỳ 

2001-2006 2006-2010 2011-2016 2016-2020 

Ban chấp hành Trung ương 8.6 8.13 8.57 8.64 

Tỉnh 11.32 11.75 11.37 13.3 

Huyện 12.89 14.7 15.01 14.3 

Xã 11.88 15.08 18.01 19.07 

Nguồn: Báo cáo kết quả đảng bộ, chi bộ cở qua các nhiệm kỳ, Ban Tổ chức TW; Website: 

http://dbqh.na.gov.vn 

Mục tiêu 5.7. Đảm bảo tất cả phụ nữ, 

đặc biệt là phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ 

người dân tộc thiểu số có quyền bình đẳng với 

các nguồn lực kinh tế, được tiếp cận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu các tài sản khác, các 

dịch vụ tài chính, quyền thừa kế và tài nguyên 

thiên nhiên, phù hợp với pháp luật quốc gia  

Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình 

dân cư 2018 - Tổng cục thống kê (GSO) cho 

thấy tỷ lệ phụ nữ đứng tên trong giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất chỉ chiếm 20% thấp 

hơn rất nhiều so với nam giới đứng tên trong 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (62%). Kết 

quả cũng cho thấy có 18% phụ nữ đồng đứng 

tên sở hữu quyền sử dụng đất.Việc phụ nữ có ít 

quyền về đất đai hơn đã cản trở họ tiếp cận với 

các nguồn tín dụng, hạn chế các quyền liên 

quan đến định đoạt, cầm cố thế chấp … đối với 

đất đai hơn so với nam giới.  

Mục tiêu 5.8. Nâng cao việc sử dụng các 

công nghệ tạo thuận lợi, đặc biệt là công nghệ 

thông tin và truyền thông để thúc đẩy việc trao 

quyền cho phụ nữ tạo điều kiện cho phụ nữ 

được tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin 

và truyền thông  

Theo báo cáo về “thị trường ứng dụng di 

động 2021”
19

 Việt Nam hiện có khoảng 70% 

dân số sử dụng điện thoại di động, trong đó có 

64% các thuê bao đã kết nối 3G và 4G. Tỷ lệ 

dân số sử dụng Internet cũng chiếm 70%, lượng 

người dùng sử dụng Internet qua thiết bị di 

động chiếm khoảng 95%. 

3. Một số tồn tại, thách thức trong việc 

thực hiện, quản lý và thu thập thông tin liên 

quan mục tiêu 5 

Mặc dù Chính phủ đã giao việc thực hiện, 

theo dõi, đánh giá và báo cáo các mục tiêu và 

chỉ tiêu VSDGs 5 cho từng Bộ, ngành cụ thể. 

Ngoài ra còn quy định rõ cơ chế phối hợp trong 

việc thực hiện, lồng ghép và báo cáo các chỉ 

tiêu đối với cơ quan chịu trách nhiệm thống kê, 

tổng hợp (MPI) để báo cáo trình Quốc Hội và 

Chính phủ. Tuy nhiên trong quá trình đánh giá 

việc thực hiện mục tiêu này theo lộ trình qui 

định cho thấy còn nhiều tồn tại khó khăn, thách 

thức trong thực hiện, quản lý và thu thập thông 

tin. Cụ thể: 

- Hiện nay việc phân tách số liệu của bộ 

chỉ tiêu VSDGs theo giới tính chưa được thực 

hiện đồng bộ, nguyên nhân là do thiếu dữ liệu 

hoặc dữ liệu không được cập nhật theo các năm. 
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  Appota Entertainment Ecosystem. 
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Một số chỉ tiêu phải dựa trên số liệu điều tra 

quốc gia định kỳ (2 năm/lần, 5 năm/lần, 10 

năm/lần) và khi điều tra thực hiện xong, phải 

mất nhiều thời gian sau mới có số liệu công bố, 

vì vậy mà số liệu được công bố chậm. 

- Hệ thống thống kê hiện nay của các Bộ, 

Ngành còn nhiều bất cập, chưa hoàn thiện, mặc 

dù đã có phần mềm thống kê hỗ trợ lưu giữ số 

liệu trên máy tính, tuy nhiên quá trình lưu trữ và 

tính toán vẫn mang tính thủ công, chưa có số 

liệu xâu chuỗi toàn diện cho các năm. 

- Triển khai công tác bình đẳng giới tại 

một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình 

thức, chưa được quan tâm thực chất để đạt được 

hiệu quả mong muốn. 

- Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong 

xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch và 

dự án phát triển kinh tế - xã hội tại các bộ, 

ngành, địa phương còn ở mức độ hạn chế, thực 

hiện còn mang tính hình thức và chưa đi vào 

thực chất.  

- Về kinh phí, ngân sách thường xuyên bố 

trí cho triển khai hoạt động bình đẳng giới vẫn 

còn hạn chế, các hoạt động chủ yếu được thực 

hiện qua ngân sách chương trình mục tiêu và 

các đề án, chương trình khác do vậy không đảm 

bảo tính bền vững. 

- Về nhân lực,đội ngũ người làm công tác 

bình đẳng giới tại các bộ, ngành, địa phương 

còn mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm do vậy hạn 

chế về kiến thức, kinh nghiệm trong triển khai 

thực hiện và tham mưu công tác bình đẳng giới 

tại các địa phương.  

- Về công tác thống kê, báo cáo, vẫn chưa 

được quan tâm đúng mức. Cụ thể: (i) việc sử 

dụng nguồn số liệu tách biệt giới còn bất cập,  

mặc dù có số liệu gốc nhưng số liệu công bố 

phân tích theo giới vẫn còn hạn chế và người sử 

dụng không dễ dàng tiếp cận được; (ii) hệ cơ sở 

dữ liệu quốc gia về giới mặc dù đã được xây 

dựng, nhưng chưa được thống kê đầy đủ, đặc 

biệt còn thiếu cơ sở dữ liệu phân tách giới dẫn 

đến việc xác định vấn đề giới, nhận diện giới 

gặp nhiều khó khăn (iii) Hoạt động phối hợp, 

chia sẻ thông tin thống kê, đặc biệt sự phối hợp 

giữa các bộ ngành còn hạn chế; nhân lực làm 

thống kê về giới vẫn còn thiếu về số lượng và 

hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Nhận thức về pháp luật về BĐG của 

người dân còn chưa đầy đủ; định kiến về vai trò 

phụ nữ, về giới, về trẻ em vẫn tồn tại phổ biến ở 

nhiều nơi nhất là những khu vực khó khăn, 

vùng sâu vùng xa; thách thức khi bất bình đẳng 

giới còn tồn tại rõ rệt trong nhiều lĩnh vực của 

đời sống xã hội. Nhiều vụ bạo lực và xâm hại 

tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái xảy ra có 

diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên,việc xử lý 

và can thiệp các vụ việc bạo lực này vẫn còn 

gặp khó khăn và đôi khi chưa được xử lý kịp 

thời, thỏa đáng đã gây ra bất bình trong xã 

hội… 

- Hầu hết các chính sách về lao động -

việc làm, an sinh xã hội, giảm đói nghèo của 

Việt Nam trong thời kỳ vừa qua đã và đang 

triển khai mới đặt ra mục tiêu đến 2020 chưa có 

nhiều mục tiêu đến 2030. 

4. Hàm ý chính sách 

Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên 

quan đến thể chế và cơ chế thực hiện VSDG5 

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung khổ 

pháp lý thông qua việc đẩy mạnh công tác xây 

dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật pháp 

chính sách, đặc biệt các quy định liên quan đến 

khái niệm thuật ngữ như bạo lực trên cơ sở giới, 

công việc gia đình không được trả công …làm 

cơ sở cho việc xác định các hành vi bạo lực, 

hành vi làm công việc gia đình không được trả 

công để có thể thực hiện thống kê, kiểm đếm và 

tính toán các chỉ tiêu liên quan VSDGs 5.2 và 

5.4. 

- Khắc phục ngay hiện tượng xung đột, 

chưa đồng bộ giữa các luật liên quan với Luật 

BĐG năm 2006 như: Luật BĐG năm 2006 qui 

định cơ hội bình đẳng giới về việc làm và tự do 

lựa chọn ngành nghề cho lao động nữ. Tuy 

nhiên, Bộ luật Lao động (2019) tuy đã có những 

điều chỉnh về tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đối với 

lao động nam và nữ (nam đủ 62 tuổi vào năm 

2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035). Tuy 

nhiên vẫn có sự khác biệt về tuổi nghỉ hưu đồng 

nghĩa với việc phần nào hạn chế quyền làm việc 

của lao động nữ, quy định tuổi nghỉ hưu chưa 

thực sự đồng bộ với Luật BĐG và hạn chế 

nhiều cơ hội làm việc của nữ. 

- Khắc phục hiện tượng nhiều chính sách, 

thể chế chưa được lồng ghép giới, đặc biệt 

những chính sách riêng như chính sách bảo đảm 

quyền bình đẳng của người khuyết tật trong 

việc kết hôn, quyết định sinh con, nuôi con 

chưa được hướng dẫn thực hiện theo đúng tinh 
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thần của Công ước về quyền của NKT (CRPD) 

cũng như Luật NKT 2010 của Việt Nam.    

- Các Bộ, Ngành, địa phương cần tăng 

cường chỉ đạo việc lồng ghép giới vào trong 

thực hiện các luật pháp, chính sách, chương 

trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án của ngành 

nhằm thực hiện BĐG trong mọi lĩnh vực mà 

VSDGs đang hướng tới. 

- Tăng cường công tác thống kê các dữ 

liệu có phân tách theo giới tính, đặc biệt chú 

trọng việc thực hiện bộ chỉ tiêu thống kê quốc 

gia về bình đẳng giới (2019). Xây dựng năng 

lực cho cán bộ thống kê, đào tạo kiến thức và 

nhận thức về giới cho các cán bộ thống kê. 

Về thúc đẩy thực hiện Bình đẳng giới 

trong VSDGs 5 

- Tuyên truyền và huy động, sử dụng hiệu 

quả các nguồn vốn ngân sách, xã hội để thực 

hiện mục tiêu phát triển bền vững đảm bảo bình 

đẳng giới. 

- Cần thống nhất và hoàn thiện phương 

pháp đo lường nghèo đói theo khái niệm quốc 

tế. Xây dựng các chính sách phù hợp bảo đảm 

hỗ trợ những người dễ bị tổn thương như: phụ 

nữ dân tộc thiếu số, người khuyết tật,… trong 

việc thực hiện bình đẳng giới trong VSDGs. 

- Xây dựng kế hoạch theo dõi, đốc thúc, 

giám sát đánh giá thực hiện hệ thống các mục 

tiêu VSDGs và các chỉ tiêu đối với từng bộ 

ngành chịu trách nhiệm được phân công đã đề 

ra trong Kế hoạch hành động quốc gia về 

SDGs.  

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, huy 

động sự tham gia của người dân trong việc thực 

hiện các mục tiêu phát triển bền vững đảm bảo 

bình đẳng giới. 

Các Bộ, ngành liên quan được đề cập cụ 

thể trong Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT quy 

định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững 

của Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ KHĐT ban 

hành như Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội, Tổng cục Thống kê, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam… và 

các ban ngành khác. Các cơ quan này cần chỉ 

đạo sát sao các đơn vị thuộc ngành dọc kiện 

toàn công tác thu thập, hoàn thiện hệ thống 

thống kê trong ngành mình, xây dựng phần 

mềm lưu trữ và tính toán dữ liệu có phân tách 

theo giới tính, đáp ứng việc thu thập,quản lý dữ 

liệu, báo cáo đảm bảo các chỉ số mà từng Bộ, 

Ngành được giao theo các VSDGs và cần có 

quy định rõ về trách nhiệm của người đứng đầu 

về vấn đề này. 
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HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP MỞ VÀ LINH HOẠT 

-  KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 
 

 Ạ  VĂ  TIẾ *  

 

 iáo dục nghề nghiệp (GDNN) là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân (GDQD).    

Một nền GDNN gọi là mở, khi xóa bỏ được các “rào cản” cả về tài chính, pháp lý và kỹ 

thuật cho hệ thống này phát triển. Một nền GDNN mở, bao gồm mở cả về đối tượng đào tạo, 

chương trình đào tạo; mở cả phương pháp đào tạo và mở cả hình thức đào tạo, mở cả về học liệu 

với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin (CNTT). Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm quốc 

tế về hệ thống GDNN mở: đi từ những quan điểm của thế giới về GDNN mở đến hình mẫu GDNN 

mở điển hình rất đáng để Việt Nam học tập, qua đó bài viết đưa ra một số bài học đối với hệ thống 

GDNN của Việt Nam. 

Từ khóa: Giáo dục nghề nghiệp,  Giáo dục nghề nghiệp mở, Hình mẫu GDNN mở 

 

 

1. Quan niệm của thế giới về giáo dục 

nghề nghiệp mở  

Trước khi bàn đề hệ thống giáo nghề 

nghiệp mở, cần xem quan niệm của thế giới về 

giáo dục mở và hệ thống giáo dục mở. 

a) Theo định nghĩa về giáo dục mở của 

Bộ Giáo dục Mỹ: “Giáo dục mở là việc loại bỏ 

các rào cản tài chính, pháp lý và kỹ thuật để 

truy cập được tới các tài nguyên giáo dục, các 

tài nguyên phục vụ cho việc dạy, việc học và 

việc nghiên cứu, và rộng lớn hơn là để truy cập 

tới được tri thức của nhân loại. Bằng việc loại 

bỏ các rào cản truy cập tới tri thức đó, cơ hội 

được giáo dục sẽ là sẵn sàng cho tất cả những 

người học, bất kể họ là ai, bất kể tình trạng kinh 

tế của họ ra sao”.  

Từ định nghĩa nêu trên, có thể thấy một 

nền giáo dục gọi là mở, khi hầu như không còn 

các “rào cản” cả về tài chính, pháp lý và kỹ 

thuật. Tuy nhiên, cần lưu ý là tất cả sự mở đó 

đều hướng tới tiếp cận được nguồn tài nguyên. 

Như vậy, có thể thấy, cốt lõi của giáo dục mở 

chính là có nguồn tài nguyên cho dạy và học. 

Tiếp theo đó là làm thế nào để tiếp cận được 

các nguồn tài nguyên này. Giáo dục mở là mô 

hình giáo dục được thiết kế để mở rộng sự tiếp 

cận việc học tập so với giáo dục chính quy 

thông thường, bằng nhiều biện pháp, trong đó 

đặc biệt nhấn mạnh sự phát triển nguồn tư liệu 

giáo dục mở trong mọi môi trường học tập. 

b) Ở Vương quốc Anh, giáo dục mở được 

hình thành dựa trên 4 nguyên tắc cốt lõi:  

Mở cho người học (Open to People). Mọi 

người có nhu cầu đề được học tập, bất kể tuổi 

tác, giới tính, tình trạng sức khỏe, tôn giáo và 

sắc tộc. 

 Mở về địa điểm (Open to Places). Người 

học có thể được học ở bất kỳ đâu nếu như học 

có nhu cầu và điều kiện. 

Mở về phương pháp (Open to Methods). 

Việc giảng dạy được thực hiện bởi nhiều 

phương pháp khác nhau, phù hợp với các nhóm 

đối tượng khác nhau. 

Mở về ý tưởng (Open to Ideas). Việc học 

tập là của sinh viên, sinh viên có thể đề xuất ý 

tưởng về bài giảng, về nội dung học tập. 

 Tính chất mở nói trên nhấn mạnh sự linh 

hoạt của hệ thống, giảm thiểu những rào cản đối 

với người học gây nên bởi tuổi tác, địa điểm, 

thời gian, địa vị xã hội và tình trạng kinh tế. 

Điều này có nghĩa, khi bàn tới mở, cũng có 

nghĩa là có sự linh hoạt trong đó. Nếu mở mà 

không linh hoạt thì mở đó cũng có nghĩa là 

đóng. 

 c) Khi dự báo sự phát triển của giáo dục 

thế kỷ 21, Hội đồng quốc tế về Giáo dục của 

UNESCO đã khẳng định: "Học tập suốt đời nổi 

lên như là một trong các chìa khóa mở cửa đi 

vào thế kỷ 21". Hội đồng cũng đã nêu một ý 

tưởng quan trọng khác: "cần phải tiến tới một 

xã hội học". Với ý tưởng học tập suốt đời và xã 

G 

* TS., Viện Khoa học giáo dục và Quản lý kinh tế 
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hội học tập, tính phổ quát của ý tưởng giáo dục 

mở đã được nâng lên, làm cho khái niệm đó 

không những chỉ liên quan đến một mô hình 

giáo dục, mà còn mở rộng ra cho một hệ thống 

giáo dục. Các khái niệm về học tập suốt đời và 

giáo dục cho mọi người đã nhấn mạnh rằng mọi 

con người cần có được cơ hội học tập và tiếp 

nhận một nền giáo dục suốt đời. UNESCO đã 

nêu rõ quan điểm liên quan đến giáo dục mở: 

"Giáo dục là một quyền con người cơ bản, là 

một giá trị con người phổ quát, và cần được sẵn 

sàng thực hiện suốt cuộc đời của mỗi cá nhân" .  

d)  Khi bàn đến giáo dục mở, thường có 

sự gắn kết với phương pháp học tập từ xa 

(Distance Learning). Sự gắn kết này đã tạo 

thành một hệ thống giáo dục mềm dẻo, linh 

hoạt và có hiệu quả cao. Chính vì vậy hiện nay 

khi bàn tới giáo dục mở đã bao hàm giáo dục từ 

xa. Tuy nhiên, các nhà giáo dục học cũng khẳng 

định, giáo dục mở không chỉ là giáo dục từ xa.  

Giáo dục từ xa dựa trên công nghệ ( thông tin) 

và những học liệu (bài giảng, hệ thống video 

clip và các học liệu khác) đã được tiêu chuẩn 

hóa. Giáo dục từ xa vừa tạo cơ hội tăng khả 

năng tiếp cận giáo dục, vừa thỏa mãn nhu cầu 

độc lập của người học. Giáo dục mở xuất hiện 

đầu tiên ở bậc đại học, nhưng ngày nay đã mở 

rộng ra các bậc học khác trong đó có GDNN. 

 Trong  giáo dục mở hai yếu tố quan trọng 

nhất là phương pháp và học liệu. Hiện nay, với 

sự ứng dụng rộng rãi của CNTT và truyển 

thông đã tạo điều kiện để phát triển giáo dục 

mở. Việc truyền tải thông tin giữa người dạy và 

người học, nhờ CNTT đã được thực hiện rất 

thuận lợi.  Sinh viên có thể giao tiếp với thày, 

thảo luận nhóm, làm các dự án học tập và trả 

bài thi qua mạng. Năm 2002, UNESCO  đưa ra 

khái niệm tài nguyên giáo dục mở “là bất kỳ 

dạng tư liệu giáo dục nào nằm trong phạm vi 

công cộng hoặc được cấp một giấy phép mở. 

Các tư liệu mở đó ngụ ý bất kỳ ai cũng có thể 

hợp pháp và tự do sao chép, sử dụng, tùy biến 

thích nghi và sử dụng lại chúng. Tài nguyên 

giáo dục mở gồm nhiều loại từ sách giáo khoa 

đến chương trình đào tạo, bài giảng, bài tập, bài 

kiểm tra, báo cáo, âm thanh, hình ảnh và 

chương trình mô phỏng”. 

đ) Quan niệm về hệ thống giáo dục mở. 

Khi bàn tới giáo dục mở, có nhiều tranh luận về 

hệ thống giáo dục. Nếu như một hệ thống 

GDQD đóng thì liệu có nền giáo dục mở không 

và ngược lại. Theo các quan điểm quốc tế, bao 

gồm cả UNESCO, hệ thống giáo dục mở là hệ 

thống giáo dục linh hoạt, liên thông giữa các 

yếu tố (nội dung, phương pháp, phương thức, 

thời gian, không gian, chủ thể giáo dục…) của 

hệ thống và liên thông với môi trường bên 

ngoài hệ thống, bảo đảm tính sáng tạo cho việc 

xây dựng, tổ chức các nội dung, hình thức giáo 

dục; tạo cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi 

người; tận dụng các nguồn lực cho giáo dục và 

bảo đảm tính hiệu quả, phát triển bền vững của 

hệ thống. Nói cách khác, hệ thống giáo dục mở 

là hệ thống tạo tính mở cho các thành tố của hệ 

thống, tạo ra cơ hội phát triển chương trình giáo 

dục theo hướng linh hoạt, tạo cơ hội học tập 

phù hợp cho mọi đối tượng có nhu cầu, không 

phân biệt lứa tuổi, trình độ học vấn và nghề 

nghiệp, địa vị xã hội, giới tính trong mọi thời 

gian khác nhau và không gian khác nhau. Nhờ 

đó, việc học tập của con người có điều kiện để 

thực hiện không ngừng suốt đời.  

2. Giáo dục nghề nghiệp mở 

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là một bộ 

phận của hệ thống GDQD. Từ những quan niệm 

nêu trên về giáo dục mở, có thể thấy một nền 

GDNN gọi là mở, khi xóa bỏ được các “rào 

cản” cả về tài chính, pháp lý và kỹ thuật cho hệ 

thống này phát triển. Một nền GDNN mở, bao 

gồm mở cả về đối tượng đào tạo, chương trình 

đào tạo; mở cả phương pháp đào tạo và mở cả 

hình thức đào tạo, mở cả về học liệu với sự ứng 

dụng mạnh mẽ của CNTT. Hệ thống GDNN mở 

là hệ thống được thiết kế để mở rộng sự tiếp cận 

việc học nghề của người dân, người lao động, 

không còn sự cản trở bất kể họ ở lứa tuổi nào, 

nam hay nữ; bất kể họ muốn đào tạo ở đâu (địa 

điểm), đào tạo như thế nào (thời gian), bất kể họ 

thuộc dân tộc nào, tôn giáo nào và tình trạng 

kinh tế ra sao. Một hệ thống GDNN mở cũng 

bao gồm mở cho tất cả những ai có điều kiện, 

đáp ứng được yêu cầu, đều được tổ chức đào 

tạo cho người học có nhu cầu, nhất là đối với 

doanh nghiệp và khu vực tư nhân. 

Hình mẫu GDNN mở rất đáng để học tập, 

đó là hệ thống đào tạo nghề ở Cộng Hòa Liên 

Bang Đức. Học sinh ở Đức được lựa chọn và có 

thể thay đổi loại hình đào tạo nếu có đủ khả 

năng cũng như trình độ.  

Thứ nhất, tính mở của hệ thống giáo dục 

Đức nói chung cũng như hệ thống đào tạo nghề 

ở Đức nói riêng thể hiện từ sự phân luồng rất 

bài bản và tính liên thông trong chương trình 
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đào tạo. Hệ thồng giáo dục của Đức được chia 

ra 5 bậc học là: 

Mẫu giáo và mầm nondie Elementarstufe 

mit den Kindergärten 

Tiểu học (Primarbereich) học tại các 

trường tiểu học (Grundschulen) 

Trung học cơ sở (Sekundarbereich I) học 

tại các loại trường Hauptschule (loại trường cơ 

bản dành cho học sinh trung bình và kém), 

Realschule (trường thực hành, dành cho học 

sinh khá) Gesamtschulen (trường dành cho mọi 

đối tượng học sinh)và Gymnasien(dành cho học 

sinh khá giỏi). 

Trung học phổ thông và trung học nghề 

(der Sekundarbereich II) Cấp học  này học sinh 

học tại các trương dạy nghề (berufliche 

Ausbildung) trong hai loại cả buổi (Vollzeit-) 

hoặc vừa học vừa làm (Teilzeitschulen) hoặc 

học tiếp lên lớp 11 tới 13 trong các trường 

Gymnasien(dành cho học sinh khá giỏi) 

Giáo dục chuyên nghiệp (Tertiären Stufe) 

là nói đến cấp độ tại các trường đại học, cao 

đẳng (Hochschulen) và dạy nghề nâng cao 

(Weiterbildung). 

Trong các cấp này, có hai cấp học quan 

trọng là: 

a) Giáo dục trung học cơ sở theo tuyến 

giáo dục dạy nghề bao gồm giáo dục cơ bản và 

chuẩn bị cho học sinh tiến vào các chương trình 

giáo dục dạy nghề cấp trung học phổ thông.  

Các học sinh học tại Realschule và 

Hauptschule sau khi tham gia học các trường 

học nghề có thể học tại các lớp học bổ túc để 

lấy bằng tốt nghiệp phổ thông. Và nếu có bằng 

tốt nghiệp phổ thông thì có thể nộp đơn vào bất 

kì trường đại học hoặc cao đẳng nghề nào do 

tính liên thông của chương trình hoặc ra các 

doanh nghiệp làm việc. 

Giáo dục trung học phổ thông - Giáo dục 

dạy nghề “Hệ kép” 

Nước Đức có rất nhiều chương trình giáo 

dục dạy nghề khác nhau tại bậc trung học phổ 

thông. Có loại đào tạo toàn phần tại các trường 

nghề và loại đào tạo một phần tại trường và một 

phần tại doanh nghiệp. Tham gia vào hệ thống 

đào tạo nghề, học sinh có thể lựa chọn hình 

thức đào tạo toàn bộ tại trường hoặc hệ thống 

đào tạo nghề kép. Hiện nay, 2/3 học sinh trong 

nhóm độ tuổi này đã chọn hình thức đào tạo 

nghề kép. Tiêu chuẩn được lựa chọn vào hệ 

thống đào tạo nghề kép phụ thuộc vào chất 

lượng học nghề của học sinh. Các học sinh 

tham gia hệ thống này, được dạy các kỹ năng cơ 

bản cho ngành nghề đã chọn và sau đó được 

đào tạo chuyên sâu. Đây được gọi là “Chương 

trình đào tạo Kép”, một chương trình kếtt hợp 

lý thuyết trên lớp học với huấn luyện thực tế 

ngoài đời trong môi trường làm việc thật sự. 

Học sinh theo học “Chương trình Kép” được 

nhận vào sau khi hoàn thành bậc trung học cơ 

sở. Hệ thống này được gọi là kép hay song hành 

khi mà học sinh tham dự trường dạy nghề với 

thời gian khá linh hoạt, có thể trong một vài 

tuần liên tiếp hoặc một vài ngày trong tuần. 

Thời gian còn lại học sinh sẽ thực tập tại nơi 

làm việc. Những công ty tham dự vào chương 

trình này bắt buộc phải huấn luyện học sinh 

theo các chuẩn chung đã được quy định đối với 

mỗi nghề. Các chương trình này kéo dài từ 2 tới 

3 năm rưỡi, và kết thúc với buổi kiểm tra cuối 

kì và được chấm thi bởi các cơ quan có thẩm 

quyền trong lĩnh vực đó, thường là những hiệp 

hội nghề nghiệp trong khu vực như Phòng 

Thương mại và Công nghiệp và Phòng Thủ 

Công nghiệp. 

Đa số các trường dạy nghề còn cung cấp 

cho học sinh một chương trình học lên thẳng 

giáo dục đại học thông qua các khóa học kép. 

Những học sinh đi theo tuyến này sẽ nhận được 

bằng “Zeugnis der Fachhochschschulreife” 

(giấy chứng nhận hoàn thành trường đại học 

khoa học ứng dụng), một giấy phép cho phép 

các em nộp vào một nhóm các trường đại học, 

hay còn gọi là các trường đại học khoa học ứng 

dụng, cũng như các trường đại học khác ở một 

số bang.  

Thứ hai, về mặt quản lý, tính mở của hệ 

thống đào tạo của Đức còn thể hiện từ việc phân 

quyền và tính tự chủ của các cơ sở đào tạo. 

Chính phủ Liên Bang Đức cho phép 16 Bang 

thành viên rất nhiều quyền tự quyết trong những 

chính sách giáo dục. Mặt khác, Đức rất chú 

trọng đến phát triển GDNN. Bộ Giáo dục Liên 

bang có vai trò cấp vốn, hỗ trợ tài chính và quản 

lý việc GDNN và các yêu cầu cơ bản của nghề 

nghiệp. Còn lại hầu hết các khía cạnh khác của 

giáo dục đều thuộc về thẩm quyền của từng 

Bang. Luật đào tạo nghề của Đức có quy định 

rất rõ thẩm quyền của các Bang, cũng như trách 

nhiệm của các doanh nghiệp trong việc đào tạo 

nghề cho người dân Đức.  
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Tên mô hình đào tạo nghề kép còn gắn 

liền với cơ chế quản lý vừa mở, vừa linh hoạt 

của hệ thống đào tạo nghề ở Đức. Chẳng hạn, 

Chính quyền Bang chịu trách nhiệm quản lý 

trường nghề và Chính phủ Liên bang chịu trách 

nhiệm quản lý đào tạo nghề tại công ty. Việc 

dạy nghề tại công ty đều do các công ty trực 

tiếp tổ chức, song việc kiểm soát hoạt động và 

chất lượng đào tạo lại do Công đoàn cùng với 

sự tham gia của các giám sát viên và hội đồng 

công nhân tại công ty thực hiện. Trên thực tế, 

công đoàn tham gia vào mọi công đoạn của hệ 

thống đào tạo kép trong công ty, từ quá trình 

lựa chọn học sinh cho đến duy trì một chương 

trình học hiện đại, kiểm soát chất lượng và bảo 

vệ công nhân khỏi nguy cơ như bị trả lương 

thấp hoặc không được đào tạo đầy đủ. Luật đào 

tạo nghề năm 1969 ở CHLB Đức được coi là 

nền tảng cơ bản của sự phát triển hệ thống đào 

tạo nghề kép.  Luật này đã có các quy định chi 

tiết về học và thực hành nghề tại doanh nghiệp, 

nhấn mạnh trách nhiệm của xã hội của doanh 

nghiệp đối với việc đào tạo nghề. Đồng thời bảo 

đảm quyền lợi cho các doanh nghiệp khi tham 

gia hoạt động đào tạo nghề. Bên cạnh đó, Luật 

này còn là cơ sở pháp lý cho hệ thống đào tạo 

kép thành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng nghề 

chủ chốt ở CHLB Đức.   

Thứ ba, tính mở, tính linh hoạt trong hệ 

thống đào tạo nghề ở CHLB Đức thể hiện ở 

việc các trường nghề phải và chỉ đào tạo theo 

nhu cầu của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. 

Cụ thể: 

- Đào tạo nghề kép được thực hiện bởi 

nhu cầu nhân lực theo từng vị trí làm việc của 

các công ty. Các công ty là người quyết định số 

lượng công nhân được đào tạo và đào tạo theo 

chuyên ngành nào và thời gian đào tạo nào. 

Công ty được quyền tự do lựa chọn các ứng cử 

viên được tham gia đào tạo. Tuy nhiên, trong 

việc thực hiện những chức năng như vậy, công 

ty phải tuân thủ hàng loạt những quy chế do 

Chính phủ Liên bang đặt ra với sự tư vấn và 

giám sát của các đoàn thể xã hội.  

- Do đào tạo theo nhu cầu, nên sau khi 

học sinh tốt nghiệp từ hệ thống đào tạo nghề 

kép, phần lớn học sinh có được việc làm ngay 

tại doanh nghiệp tham gia đào tạo hoặc các 

doanh nghiệp có ngành nghề tương ứng. Một số 

ít có nhu cầu học lên cao cũng được tạo điều 

kiện, nếu như học sinh đáp ứng được yêu cầu. 

Theo báo cáo về hệ thống đào tạo kép của Bộ 

Giáo dục và Khoa học CHLB Đức cho biết, sau 

6 tháng học sinh tốt nghiệp từ hệ thống đào tạo 

nghề kép, khoảng 60% học sinh nhận được việc 

làm với hợp đồng có thời hạn ( trong thời gian 

3-4 năm), sau đó ký tiếp hoặc hợp đồng vĩnh 

viễn nếu cả hai bên mong muốn, 17% nhận hợp 

đồng ngắn hạn (từ 6 tuần cho đến 5 năm) và 

13% tham gia đào tạo tiếp ở bậc cao hơn. Trong 

số những học sinh có việc làm ngay, 78% học 

sinh được làm việc theo đúng chuyên ngành đào 

tạo. Thông thường, các học sinh theo học các 

khóa đào tạo nghề trong các công ty lớn có cơ 

hội việc làm lớn hơn so với học sinh theo học 

các khóa đào tạo trong các công ty nhỏ. Theo số 

liệu thống kê, có khoảng 80% học sinh tốt 

nghiệp học nghề trong các công ty lớn được ở 

lại làm việc tại công ty đã đào tạo. Việc thường 

xuyên có sự trao đổi giữa các doanh nghiệp có 

tổ chức đào tạo kép và các doanh nghiệp không 

tổ chức đào tạo, nên đã có sự điều chỉnh về đầu 

vào phù hợp (số lượng sinh viên và ngành nghề 

đào tạo).  

- Một nhân tố rất quan trọng góp phần 

nâng cao chất  lượng và hiệu quả của hệ thống 

đào tạo nghề kép ở Đức là chất lượng và chế độ 

đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên cả ở trường 

nghề và ở công ty. Các trường và các công ty 

được toàn quyền lựa chọn những giáo viên có 

chất lượng, sa thải những người không đáp ứng 

được yêu cầu đào tạo. Khả năng cung cấp các 

giáo viên có chất lượng cao là một tiêu chuẩn 

chính yếu, cho phép các doanh nghiệp  thực hiện 

quá trình đào tạo trong hệ thống đào tạo kép. Các 

giáo viên đào tạo tại doanh nghiệp được lựa chọn 

từ các xưởng và phòng làm việc của công ty và 

phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc. Họ 

còn phải là những người có đủ năng lực sư phạm 

và chuyên môn để tham gia giảng dạy. Đối với 

những người được lựa chọn làm giáo viên tại các 

doanh nghiệp, họ có quyền lợi đi kèm là được 

chuyển hẳn từ vị trí sản xuất như là “công nhân 

cổ xanh” sang vị trí làm việc của tầng lớp nhân 

viên cổ trắng, với 20 giờ dạy trong một tuần, 

thay cho khoảng thời gian  khoảng 40 giờ làm 

việc tại nơi sản xuất và được trả lương tương 

đương. Những quyền lợi này là động cơ thực sự 

cho phép lớp trẻ tham gia đội ngũ giảng dạy tại 

hệ thống đào tạo nghề kép. 

3.  ột số hàm ý cho Việt Nam 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm giáo dục mở 

của thế giới và giáo dục đào tạo nghề của 
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CHLB Đức, có thể rút ra một số bài học đối với 

hệ thống GDNN của Việt nam như sau: 

- Thứ nhất, GDNN mở là xu thế khách 

quan của giáo dục mở và do vậy phải nằm trong 

tổng thể hệ thống GDQD mở và linh hoạt. Điều 

này đã được nêu trong Nghị quyết số 29-

NQ/TW. Tuy nhiên, phải làm rõ hệ thống giáo 

dục quốc dân mở là như thế nào và mỗi bậc đào 

tạo có những đặc thù riêng cần được làm rõ. 

Chẳng hạn, đối với giáo dục đại học, tính mở 

phải thể hiện ở hai nhóm vấn đề là tự do và dân 

chủ. Còn đối với GDNN, mở và liên thông phải 

chăng là phân quyền/trao quyền và tự chủ. Để 

có nền GDNN mở và liên thông cần mạnh mẽ 

phân quyền và trao quyền cho các ngành, các 

địa phương và cho các cơ sở GDNN. Cơ quan 

QLNN ở cấp trung ương, chỉ tập trung hoạch 

định chiến lược, chính sách phát triển hệ thống 

và xây dựng các chuẩn đào tạo phù hợp với tiêu 

chuẩn nghề nghiệp của sử dụng lao động; đồng 

thời thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát 

chất lượng đào tạo và những vi phạm trong hoạt 

động đào tạo. Việc quy hoạch mạng lưới cơ sở 

GDNN nên phân quyền cho các ngành và các 

địa phương, vì họ biết rõ nhu cầu nhân lực của 

ngành mình, địa phương mình nhất. Đồng thời 

với phân quyền và vấn đề trao quyền cho các cơ 

sở GDNN, nói cách khác đảm bảo tính tự chủ 

cho các cơ sở GDNN từ việc tổ chức đào tạo, 

quy mô đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, 

đến việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho mình. 

Nhà nước cũng phải có cơ chế đảm bảo quyền 

bình đẳng giữa trường công lập và ngoài công 

lập, kể cả về tài chính, đất đai và chính sách xã 

hội; đảm bảo quyền bình đẳng của người học 

giữa các phương thức đào tạo tại chỗ và từ xa, 

giữa học chính quy với vừa học vừa làm, v.v. 

- Thứ hai, về mặt nhận thức, cần phải thấy 

rõ GDNN mở không phải là một sự bổ sung, 

đứng bên cạnh hệ thống truyền thống, không 

chỉ là đào tạo từ xa, mà tư duy mở phải được 

kết hợp nhuần nhuyễn vào hệ thống GDNN, tạo 

ra sự phát triển mới của toàn bộ hệ thống với sự 

ứng dụng mạnh mẽ của CNTT cả trong đào tạo 

và quản lý. Hệ thống GDNN mở thể hiện ở sự 

đa dạng, linh hoạt và dân chủ về loại hình và 

phương thức, mô hình đào tạo, kết hợp nhuần 

nhuyễn giữa yếu tố truyền thống và yếu tố hiện 

đại. Tính mở của thể hiện ở sự chia sẻ tri thức 

và áp dụng công nghệ quản trị tiên tiến của thế 

giới, bao gồm cả kiểm định chất lượng. 

- Thứ ba, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, 

hệ thống mở là hệ thống tạo điều kiện cho mọi 

người có nhu cầu dễ dàng thực hiện quyền được 

học nghề của mình. Các cơ quan quản lý cả ở 

cấp vĩ mô và cấp cơ sở cần xóa bỏ các rào cản 

để người học có thể lựa chọn được phương thức 

học tập thích hợp với điều kiện cá nhân về sức 

khỏe, về năng lực học tập, về năng lực tài 

chính, về địa điểm học, thời gian học, học tập 

trung hay từ xa, học liên tục hay gián đoạn, học 

toàn bộ chương trình hay chỉ học một số mô 

đun để hành nghề. Tuy nhiên, để xóa bỏ được 

các rào cản này, thì việc trao quyền tự chủ cho 

các cơ sở GDNN phải được triển khai mạnh mẽ 

và triệt để; đồng thời với cơ chế trao quyền là 

trách nhiệm giải trình và cơ chế giám sát của 

doanh nghiệp và xã hội. Tự chủ hoá GDNN là 

một xu hướng chung của nền giáo dục mở, tạo 

ra dân chủ hoá trong quản lý và xã hội hoá về 

nguồn lực; tạo điều kiện và bắt buộc các trường 

phải tự đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Thứ tư, gắn với nền GDNN mở là hệ 

thống văn bằng chứng chỉ có tính “mở”. Khái 

niệm ai đào tạo người đó cấp văn bằng, dường 

như không còn phù hợp với GDNN mở. Kinh 

nghiệm của Đức cho thấy, để người học sau khi 

tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của công việc 

được ngay, việc cấp văn bằng không phải do 

Hiệu trưởng cấp mà do Phòng thương mại và 

Công nghiệp- nơi đại diện cho doanh nghiệp, 

cấp. Nên chăng, ở Việt nam cũng có thể thí 

điểm giao cho VCCI hoặc Hội đồng kỹ năng 

ngành (nếu được thành lập), cùng với nhà 

trường đánh giá và cấp bằng, chứng chỉ cho 

người học. Văn bằng, chứng chỉ này vừa là 

minh chứng cho việc người học đã qua khóa 

đào tạo, vừa minh chứng cho trình độ kỹ năng 

nghề nghiệp được doanh nghiệp công nhận, qua 

đó có thể làm việc với vị trí tương xứng và 

được trả lương tương xứng. 
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TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG NGỪA, GIẢM 

THIỂU LAO ĐỘNG TRẺ EM Ở VIỆT NAM 
 

 GUYỄ       ƢỜ G*, TỐ G THỊ   I HỒ G**  
 

 

 ao động trẻ em để lại những hậu quả nặng nề đến sự phát triển thể chất, tâm lý, cản   trở  

việc tiếp cận và thụ hưởng nền giáo dục phù hợp đối với trẻ em, tác động tiêu cực đến 

chất lượng nguồn nhân lực tương lai, cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia. Lao 

động trẻ em trở thành vấn đề toàn cầu, đặt ra cho tất cả các quốc gia trên thế giới một thách thức, 

một trách nhiệm cần phải thúc đẩy thực hiện có hiệu quả việc xóa bỏ lao động trẻ em. 

Kinh nghiệm từ thực tế triển khai các chương trình, hoạt động  phòng ngừa, giảm thiểu 

lao động trẻ em trong những năm qua cho thấy để ngăn chặn và xóa bỏ lao động trẻ em đòi hỏi 

có chiến lược toàn diện, huy động sự tham gia của nhiều Bộ, ngành chức năng và tổ chức liên 

quan nhằm mục đích tập hợp đối tác để hợp tác, xây dựng chiến lược, chia sẻ kiến thức, nhân 

rộng các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đổi mới, phát huy và tối đa hóa tác động của các nguồn 

lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện mới có thể đảm bảo được mục tiêu xóa bỏ lao động trẻ em 

bền vững. 

Bài viết này có mục đích chỉ ra các cơ quan, tổ chức chủ chốt liên quan đến công tác 

phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan, tổ chức và phân công trách nhiệm về phòng ngừa lao động trẻ em theo quy định của luật 

pháp; trên cơ sở đó đề xuất việc phối hợp của các bộ ngành, cơ quan, tổ chức chủ chốt về 

phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong bối cảnh, xu hướng xóa bỏ lao động trẻ em ở 

phạm vi toàn cầu. 

Từ khóa: Lao động trẻ em, phòng ngừa lao động trẻ em, giảm thiểu lao động trẻ em, ngăn 

chặn lao động trẻ em, xóa bỏ lao động trẻ em 
 
 

1. Tổng quan về vấn đề lao động trẻ em 

ở Việt  am 

Trên thế giới lao động trẻ em tồn tại phổ 

biến và là vấn đề có tính chất phức tạp. Theo 

báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO, 

2017), có khoảng 152 triệu lao động trẻ em trên 

khắp thế giới, trong đó hơn 70% số lao động trẻ 

em tập trung trong ngành nông nghiệp, gần 20% 

số trẻ làm việc trong ngành dịch vụ, số còn lại 

trong ngành công nghiệp.
21

 

 Theo kết quả điều tra quốc gia về lao 

động trẻ em năm 2018 của Việt Nam, cả nước 

có  1.031.944 em được xác định là lao động trẻ 

em (LĐTE), chiếm 5,4% tổng số trẻ em 5-17 

tuổi và chiếm 58,8% tổng số trẻ em 5 – 17 tuổi 

tham gia hoạt động kinh tế.  Đặc biệt, có 

519.805 em được xác định là lao động trẻ em 

làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

(chiếm gần 50,4% tổng số lao động trẻ em). 

                                                                 
21

 Các ước tính toàn cầu về lao động trẻ em: Kết quả và xu 
hướng 2012-2016, ILO 2017. 

Theo khu vực kinh tế, có 553.355 em, làm 

việc trong khu vực nông nghiệp (chiếm 53,6% 

tổng số LĐTE); 244.465 em làm việc trong khu 

vực công nghiệp, xây dựng (chiếm gần 23,7% 

tổng số LĐTE) và 215.093 em làm việc trong 

khu vực dịch vụ (chiếm gần 21% tổng số 

LĐTE).  

Lao động trẻ em tham gia 89 công việc 

khác nhau, tuy nhiên tập trung phần đông 

(chiếm 85,6% tổng số LĐTE) vào 24 công việc 

trong các ngành sau, cụ thể: 9 công việc thuộc 

khu vực nông nghiệp (chiếm 62,2% tổng số 

LĐTE); 7 công việc thuộc khu vực công 

nghiệp, xây dựng (chiếm 18,3% tổng số LĐTE) 

và 8 công việc thuộc khu vực dịch vụ (chiếm 

19.5% tổng số LĐTE). 

Theo tình trạng đi học, có 501.905 em 

(chiếm hơn 48,6% tổng số LĐTE) đã thôi học, 

không đi học, đặc biệt có 15.055 em (chiếm gần 

1,5%  tổng số LĐTE) chưa bao giờ đi học. 

Lao động trẻ em vẫn tồn tại ở những nơi 

khó can thiệp nhất và tiềm ẩn nguy cơ cao tham 

gia vào chuỗi cung ứng. Đó là tình trạng lao 

L 

* ThS., Phó Giám đốc ** ThS., Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Lao động nữ và Giới, Viện KHLĐ&XH 
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động trẻ em xuất hiện phổ biến trong khu vực 

phi chính thức, tham gia vào quá trình sản xuất 

kinh doanh của các các hộ gia đình, các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, trực tiếp tạo ra 

hàng hóa, sản phẩm dịch vụ, góp mặt trong 

chuỗi cung ứng. 

Tham gia lao động có ảnh hưởng tiêu cực 

đến tiếp cận với giáo dục của trẻ em, ảnh hưởng 

đến sự phát triển bình thường của trẻ em, chất 

lượng nguồn nhân lực tương lai. Đồng thời, lao 

động trẻ em tiềm ẩn nguy cơ cao tham gia vào 

chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến việc đảm bảo 

tuân thủ các cam kết về lao động, xóa bỏ lao 

động trẻ em, lao động cưỡng bức, đảm bảo 

không có lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng 

trong Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà 

Việt Nam ký kết. 

Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt 

Nam đã nỗ lực giải quyết vấn đề lao động trẻ 

em thông qua việc ban hành hệ thống luật pháp, 

chính sách về phòng ngừa, giảm thiểu lao động 

trẻ em hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế; xây 

dựng và tổ chức triển khai các chương trình 

quốc gia về bảo vệ trẻ em, chương trình phòng 

ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; phát triển hệ 

thống nhân lực bảo vệ trẻ em, phòng chống lao 

động trẻ em các cấp; tổ chức truyền thông, vận 

động xã hội về phòng ngừa và xóa bỏ lao động 

trẻ em. Giải quyết vấn đề lao động trẻ em đã có 

sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

cơ quan chức năng, doanh nghiệp và xã hội, 

quy mô và xu hướng lao động trẻ em đã có 

chiều hướng giảm mạnh.  

Tuy nhiên do tính chất phức tạp của vấn 

đề, sự tồn tại của lao động trẻ em ở những nơi 

khó kiểm soát nhất: trong khu vực kinh tế phi 

chính thức, khu vực nông nghiệp, nông thôn, 

nơi mà lao động trẻ em xuất hiện phổ biến trong 

các xưởng sản xuất nhỏ, kinh tế hợp tác xã, 

kinh tế hộ và có thể tham gia vào các chuỗi 

cung ứng – trong nông nghiệp, công nghiệp, 

xây dựng và các sản phẩm dịch vụ. Bên cạnh 

đó, hệ thống luật pháp liên quan đến lao động 

trẻ em còn chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, nguồn 

nhân lực bảo vệ trẻ em còn thiếu và năng lực 

hạn chế, tình trạng nghèo còn tồn tại và nhận 

thức của cộng đồng về vấn đề lao động trẻ em 

còn hạn chế,… khiến cho công tác phòng ngừa, 

giảm thiểu và tiến đến xóa bỏ lao động trẻ em 

vẫn tiếp tục là thách thức lớn trong thời gian 

tới, đòi hỏi phải có các giải pháp ứng phó phù 

hợp, đặc biệt là sự phối hợp tham gia chặt chẽ 

của các biên liên quan trong cả hệ thống chính 

trị xã hội.  

2.  ác cơ quan, tổ chức chủ chốt về 

phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em ở 

Việt  am 

2.1.  ăn cứ xác định  

Các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức (sau đây 

gọi là các đơn vị) có liên quan đến vấn đề lao 

động trẻ em là các đơn vị có vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ cụ thể về bảo vệ, phòng ngừa và giảm 

thiểu lao động trẻ em theo quy định của pháp 

luật và các đơn vị được trách nhiệm, phân công 

nhiệm vụ tham gia vào các hoạt động bảo vệ, 

phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, 

giám sát thực hiện luật pháp, chính sách về lao 

động trẻ em 

Cơ sở để xác định các đơn vị dựa trên các 

văn bản chủ yếu dưới đây: 

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2013 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 

kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 

2013 

 Điều 37 Hiến pháp nước cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “Trẻ 

em được nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các 

vấn đề của trẻ em. Nghiêm cấn xâm hại, hành hạ, 

ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột lao động 

và những hành vị khác vi phạm quyền trẻ em” 

- Luật trẻ em 2016 (Luật số: 

102/2016/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 

11 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016. 

Luật Trẻ em năm 2016 quy định 25 quyền 

của trẻ em, trong đó có Quyền được bảo vệ để 

không bị bóc lột sức lao động (Điều 26); Quyền 

được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh 

tráo, chiếm đoạt (điều 28) 

Chương VI, Luật Trẻ em quy định trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục 

trong việc thực hiện quyền trẻ em và bổn phận 

trẻ em, bao gồm: Quốc hội, Chính Phủ, Tòa án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Bộ Công an, Bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 

cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội và 

tổ chức kinh tế. 
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- Quyết định Số 1023/QĐ-TTg ngày 07 

tháng 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm 

thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 và 

Quyết định Số 782/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 

chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao 

động trái quy định của pháp luật giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

Điều 2 của Quyết định  số 1023/QĐ-TTg 

và Quyết định Số 782/QĐ-TTg đều quy định rõ 

trách nhiệm thực hiện Chương trình của các Bộ, 

ngành, tổ chức, bao gồm:  Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. Các Bộ, ngành khác 

(theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có 

trách nhiệm thực hiện Chương trình); Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung 

ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các tổ 

chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và 

các tổ chức xã hội; Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt 

Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

Căn cứ vào các quy định của pháp luật 

nêu trên có thể thấy công tác bảo vệ trẻ em, 

phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em có sự 

tham gia của nhiều Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức 

có chức năng khác nhau với trách nhiệm và 

nhiệm vụ khác nhau theo sự phân công của 

Chính phủ. Như vậy, công tác bảo vệ trẻ em, 

phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em có sự 

tham gia của cả hệ thống chính trị, bao gồm: (i) 

Khối các cơ quan Đảng và cơ quan dân cử; (ii) 

Khối các cơ quan hành pháp; (iii) Khối các cơ 

quan Tư pháp; (iv) Khối các tổ chức Chính trị - 

Xã hội và (v) Khối các tổ chức kinh tế (doanh 

nghiệp, cơ sở SXKD). 

Ngoài ra, trong công tác phòng ngừa, 

giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam còn có 

sự hỗ trợ, phối hợp tham gia của các tổ chức 

quốc tế, tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là sự 

phối hợp tham gia của một số tổ chức như ILO, 

UNICEF,… với vai trò hỗ trợ kỹ thuật và nguồn 

lực cho các đơn vị chức năng của Việt Nam 

triển khai các chương trình, hoạt động với mục 

tiêu phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em 

ở Việt Nam. 

 Hình 1 dưới đây mô tả sơ đồ các đơn vị 

có liên quan đến công tác phòng chống lao động 

trẻ em ở Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

 

Hình 1. Sơ đồ các đơn vị có liên quan đến lao 

động trẻ em 

Một số nghiên cứu, đánh giá về các cơ 

quan, tổ chức có liên quan đến lao động trẻ 

em
22

 gần đây đã xác định ở Việt Nam có ít nhất 

30 tổ chức đóng vai chủ chốt liên quan đến lao 

động trẻ em. Đa phần các tổ chức này có hệ 

thống ngành dọc đến cấp tỉnh, huyện và xã, còn 

lại một số ít chỉ có hệ thống tổ chức ngành dọc 

đến cấp tỉnh và huyện.  

Với số lượng cơ quan, tổ chức và vai trò, 

trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công liên 

quan đến lao động trẻ em, nếu các cơ quan, tổ 

chức này có sự cam kết mạnh mẽ về phòng 

ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, xóa bỏ các 

hình thức lao động trẻ em và áp dụng tất cả các 

biện pháp lập pháp, hành pháp, tư pháp và các 

biện pháp phù hợp khác, đồng thời có sự liên 

kết, phối hợp chặt chẽ trong quá trình công tác 

thì vấn đề lao động trẻ em ở Việt Nam sẽ được 

giải quyết triệt để và bền vững. 

2.2. Xác định các cơ quan, tổ chức chủ 

chốt tham gia phòng ngừa, giảm thiểu  lao 

động trẻ em  

a. Tiêu chí lựa chọn 

- Các Bộ, ngành, đơn vị được Chính phủ 

phân công trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể về 

phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong 

các chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao 

động trẻ em giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 

2021-2025; 

- Các đơn vị có chức năng quản lý nhà 

nước về các lĩnh vực, ngành nghề hoặc các đơn 

vị sản xuất kinh doanh đối với các lĩnh vực, 

ngành nghề trên thực tế có tỷ trọng lớn lao động 

trẻ em tham gia (căn cứ số liệu điều tra quốc gia 

LĐTE 2012). 

                                                                 
22

 Báo cáo đánh giá năng lực của các tổ chức liên quan đến 
phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam, ILO 2018. 
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- Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị liên 

quan đến bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu 

lao động trẻ em; 

- Đã và đang tham gia phối hợp với Bộ 

LĐTB&XH, các đơn vị có liên quan để thực 

hiện xóa bỏ lao động trẻ em ở Việt Nam. 

- Các lĩnh vực ưu tiên trong việc giải 

quyết vấn đề  lao động trẻ em Việt Nam giai 

đoạn 2021-2025, bao gồm: (i) Giáo dục, (ii)  Di 

cư và buôn bán người; (iii) Nông nghiệp, nông  

thôn; và (iv) Chuỗi cung ứng hàng hóa/sản 

phẩm. 

b. Danh sách các cơ quan, tổ chức chủ 

chốt trong phòng ngừa, giảm thiểu lao động 

trẻ em  

Với các tiêu chí trên, danh sách các đơn vị 

được xác định là cơ quan, tổ chức chủ chốt 

trong công tác phòng nừa, giảm thiểu lao động 

trẻ em bao gồm: 

1. Bộ LĐTB&XH và các đơn vị trực thuộc 

2. Bộ Công An 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

4. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

5. Phòng Thương mại & Công nghiệp VN 

6. Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam 

7. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

8. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

9. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam 

10. Liên minh hợp tác xã Việt Nam 

 

Hình 2. Sơ đồ các Bộ, ngành, tổ chức tham 

gia phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em 

Hiện nay, trong tổng số 183 nước thành 

viên của ILO, đã có 173 nước cam kết giải 

quyết vấn đề lao động trẻ em.  Đến thời điểm 

hiện nay thế giới đã có nhiều sáng kiến xóa bỏ 

lao động trẻ em được áp dụng và cho thấy hiệu 

quả tích cực về xóa bỏ lao động trẻ em, số lao 

động trẻ em phải làm các công việc nguy hiểm 

và độc hại đã giảm 26% trên toàn thế giới. Năm 

2016, Liên minh toàn cầu nhằm xóa bỏ lao 

động cưỡng bức, nô lệ thời hiện đại, buôn bán 

người và lao động trẻ em - hay còn gọi là Liên 

minh 8.7 - được khởi động có mục đích hỗ trợ 

các quốc gia hoàn thành điều 7 trong Mục tiêu 

Phát triển Bền vững số 8: một thế giới không 

còn lao động cưỡng bức, nô lệ thời hiện đại, 

buôn bán người và lao động trẻ em dưới mọi 

hình thức. Liên minh toàn cầu 8.7 thiết lập cơ 

chế phối hợp liên ngành chặt chẽ, thúc đẩy sự 

tham gia, trách nhiệm, vai trò và nhiệm vụ cụ 

thể của các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu 

quả xóa bỏ lao động trẻ em. Đến nay đã có 15 

nước tiến hành thiết lập liên minh xóa bỏ lao 

động trẻ em quốc gia. 

Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 

vững, giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã 

hội chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, các tổ 

chức thực hiện Mục tiêu 8.7. Năm 2018, Bộ 

Trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 

ban hành Kế hoạch hành động thực hiện 

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 

vững ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, 

trong đó có nhiệm vụ thực hiện Mục tiêu 8.7 về 

xóa bỏ lao động dưới mọi hình thức ở Việt Nam 

vào năm 2025. 

2.3.  ột số vấn đề cần quan tâm trong 

phối hợp thực hiện phòng ngừa, giảm thiểu 

lao động trẻ em 

Hiện tại, các đơn vị chủ chốt phòng ngừa, 

xóa bỏ lao động trẻ em đều được phân công 

trách nhiệm, nhiệm vụ về bảo vệ trẻ em, phòng 

chống lao động trẻ em ở mức độ khác nhau, 

trong đó ngành LĐTB&XH là đơn vị đầu mối, 

thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực trẻ em, 

bao gồm xóa bỏ lao động trẻ em. Tuy nhiên, 

ngoại trừ nhiệm vụ phân công đối với ngành 

LĐTB&XH, việc phân công nhiệm vụ phòng 

chống lao động trẻ em đối với các đơn vị còn lại 

chưa rõ ràng, cụ thể. Về phối hợp, các chương 

trình có liên quan đến phòng ngừa, xóa bỏ lao 

động trẻ em đều có đề cập đến việc phối hợp 

đối với các đơn vị tham gia, đặc biệt là phối hợp 

với Bộ LĐTB&XH trong quá trình triển khai, 

tuy nhiên chưa nêu rõ cơ chế phối hợp, phối 

hợp như thế nào và trách nhiệm phối hợp. Do 

đó, rất khó khăn trong việc phối hợp và đánh 

giá mức độ phối hợp để có sự điều chỉnh phù 

hợp. Kết quả, công tác phối hợp giải quyết vấn 

đề lao động trẻ em ở nước ta được đánh giá là 

còn rất hạn chế, hiệu quả thấp. 

LĐTE với 
DN, Chuỗi 
cung ứng, 

Giáo dục và 
Nông 

nghiệp 
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Để tăng cường sự phối hợp và hiệu quả 

phối hợp của các cơ quan, tổ chức chủ chốt 

trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động 

trẻ em cần quan tâm đến một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, trên phạm vi toàn cầu, xu 

hướng chung là huy động sự tham gia và phát 

huy tối đa vai trò của các bên liên quan với vai 

trò chủ đạo của một cơ quan chuyên trách để 

xóa bỏ lao động trẻ em. Việt Nam cũng không 

ngoài xu thế này, do đó rất cần thiết tăng cường 

hợp tác liên ngành trong công tác bảo vệ trẻ em, 

đặc biệt là sự tham gia phối hợp giữa ngành 

LĐTB&XH với Giáo dục – Đào tạo, Công an,  

các tổ chức xã hội và đặc biệt là sự tham gia của 

doanh nghiệp từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh, 

huyện và địa phương. 

Thứ hai, nghèo đói và thất học ở trẻ em là 

nguyên nhân chính dẫn đến lao động trẻ em, do 

vậy việc giảm nghèo và hỗ trợ trẻ em đến 

trường là biện pháp rất quan trọng để phòng 

ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Ngoài ra, 

lao động trẻ em có thể tham gia vào các 

khâu/công đoạn/hoạt động trong chuỗi giá trị, vì 

vậy các doanh nghiệp có vai trò quan trọng 

trong việc đưa ra các giải pháp kiểm soát để 

đảm bảo lao động trẻ em không tham gia trong 

chuỗi giá trị của doanh nghiệp. 

Thứ ba, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ 

chức trong phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ 

em cần xác định rõ vai trò, có sự phân công rõ 

ràng trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể, bao gồm 

các hoạt động mà các bên liên quan chịu trách 

nhiệm thực hiện, tuân thủ chế độ báo cáo và 

chịu sự giám sát của một đơn vị chức năng để 

đảm bảo các hoạt động được thực hiện có sự 

phối hợp đồng bộ. 

Thứ tư, phối hợp liên ngành trong công 

tác phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em dựa 

trên các nguyên tắc:  

(i) Tuân thủ các quy định của pháp luật, 

đảm bảo phù hợp với các chủ trương, chính 

sách của Đảng và nhà nước;  

(ii) Có sự phân công trách nhiệm cụ thể 

trong các cơ quan phối hợp nhằm phát huy thế 

mạnh về chuyên môn của từng cơ quan và sức 

mạnh tập thể đối với công tác này;  

(iii) Các cơ quan phối hợp phải cung cấp 

đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu 

khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì và chịu trách 

nhiệm về sự chính xác của các thông tin, tài liệu 

đó đồng thời phải cử cán bộ có năng lực công tác, 

am hiểu các chính sách, pháp luật có liên quan 

tham gia xử lý, giải quyết các công việc cụ thể;  

 (iv) Tăng cường trách nhiệm của Thủ 

trưởng các cơ quan có cử cán bộ tham gia phối 

hợp, phải có biện pháp theo dõi đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ được 

phân công phối hợp, nếu có vấn đề vướng mắc 

phát sinh hoặc vi phạm của cán bộ... kịp thời 

phối hợp với cơ quan chủ trì xem xét giải quyết; 

(v) Cơ quan chủ trì cần tổ chức sinh hoạt 

trao đổi rút kinh nghiệm trong việc thực hiện 

nhiệm vụ được phân công phối hợp, kịp thời 

động viên khen thưởng những cán bộ có thành 

tích và phê bình các cán bộ thiếu trách nhiệm 

hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. 
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HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI VIỆT 

NAM: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 
 

               TRẦ  VIỆT DŨ G*  

 

 iệc làm luôn là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp con người tạo thu nhập để 

đảm bảo các nhu cầu vật chất, tinh thần của mỗi cá nhân và các thành viên trong gia 

đình, đồng thời là điều kiện để con người tham gia vào các hoạt động xã hội, thiết lập các quan 

hệ xã hội, qua đó khẳng định vị trí, vai trò, giá trị xã hội của mình, góp phần tạo ổn định và 

phát triển xã hội. Thực tiễn cho thấy, để có được công việc làm phù hợp, đáp ứng nhu cầu và 

năng lực cá nhân với nguồn thu nhập ổn định luôn là một điều khó khăn đối với người khuyết 

tật (NKT) bởi họ luôn phải chịu thiệt thòi về thể chất, tinh thần hơn những người khác. Bài viết 

này tập trung làm rõ thực trạng tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ tạo việc làm, đáp 

ứng nhu cầu hòa nhập và phát triển bình đẳng trong xã hội của NKT ở Việt Nam. Trên cơ sở đó 

đề xuất một số giải pháp tăng cường hỗ trợ tạo việc làm cho NKT tại Việt Nam. 

Từ khóa: người khuyết tật, việc làm 

 

1.  gƣời khuyết tật, một số đặc điểm 

của ngƣời khuyết tật liên quan đến việc làm 

Mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa và tư 

tưởng khác nhau sẽ có những định nghĩa khác 

nhau về NKT. Các thuật ngữ để chỉ tình trạng 

khuyết tật cũng rất nhiều như: tàn tật, tật 

nguyền, tàn phế, khuyết tật, thiểu năng trí tuệ, 

dị dạng, ... Nhưng chỉ có các thuật ngữ “tàn tật” 

và “khuyết tật” được sử dụng một cách chính 

thức trong văn kiện, văn bản pháp luật, sách 

báo, phương tiện thông tin đại chúng; các thuật 

ngữ còn lại thường được sử dụng trong giao tiếp 

văn nói hàng ngày. Với sự tiến bộ của khoa học 

kỹ thuật và sự phát triển của đời sống kinh tế xã 

hội, người ta đã có sự quan tâm hơn, những 

nghiên cứu sâu rộng hơn về NKT, thì thuật ngữ 

“người khuyết tật” đã được thay thế thuật ngữ 

“người tàn tật” trong các văn kiện, tài liệu. Điều 

này thể hiện sự tôn trọng, tính nhân văn và cách 

nhìn tiến bộ hơn đối với NKT. 

Theo Luật Người khuyết tật Việt Nam
37

, 

người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một 

hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm 

chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến 

cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. 

Tính đến cuối năm 2020
38

, cả nước có gần 

6,2 triệu NKT, chiếm khoảng 7,1% tổng dân số, 

trong đó khoảng 62% NKT ở độ tuổi lao động 

và có khả năng lao động. Trong số NKT trong 
                                                                 
37

 Luật Người khuyết tật, Quốc hội, 2010. 
38

 Ủy ban quốc gia về Người khuyết tật, báo cáo tổng kết 2020. 

 

độ tuổi lao động và có khả năng lao động, tỷ lệ 

NKT có việc làm tạo thu nhập chỉ chiếm 

32,76%, trong đó, tập trung chủ yếu ở nhóm 

tuổi 18-40 tuổi (46,30%) và nhóm 41-64 tuổi 

(57,12%). Tỷ lệ NKT ngoài độ tuổi lao động (từ 

60 tuổi trở lên) phải làm việc để tạo thu nhập 

cho bản thân chiếm khoảng hơn 20% thể hiện 

mức độ khó khăn trong đảm bảo an sinh của 

NKT. Bên cạnh đó, vẫn còn 67,24% NKT trong 

độ tuổi lao động có khả năng lao động nhưng 

không tham gia lực lượng lao động, điều này 

đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan chức năng 

cần phải có những giải pháp tích cực, quyết liệt 

nhằm tạo cơ hội việc làm cho NKT. 

 

Hình 1. Tỷ lệ ngƣời khuyết tật tham gia 

   Đ trong tổng số ngƣời khuyết tật từ 15 

tuổi trở lên, có khả năng lao động 

Nguồn: Báo cáo tổng điều tra về NKT 

năm 2016, TCTK, công bố năm 2019. 

Những đặc thù về bản thân nên NKT gặp 

nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, các 

công việc của họ vẫn chủ yếu là làm trong khu 

vực nông nghiệp, một lĩnh vực có năng suất lao 

v 

* ThS, Nghiên cứu viên, Phòng Nghiên cứu CS AXSXH, Viện KHLD&XH 



38 | KHOA HỌC LAO ĐỘNG    XÃ HỘI, số 68 - Quý 3/2021  

động và tạo ra giá trị thặng dư thấp nhất trong 

các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Lao 

động khuyết tật làm việc trong nông nghiệp 

chiếm tỷ lệ rất cao (72,3%) so với nhóm không 

khuyết tật (53%). Tỷ lệ này còn cao hơn ở 

nhóm đa khuyết tật. Tỷ lệ NKT sống ở nông 

thôn cao có đóng góp một phần cho kết quả 

này. Tỷ lệ lao động làm trong công nghiệp 

chiếm tỷ lệ thấp (9,8%), gần bằng một nửa so 

với nhóm không khuyết tật (20,8%), điều này 

cho thấy lao động khuyết tật rất khó tìm được 

việc trong khu vực công nghiệp. Lao động 

khuyết tật ở khu vực thành thị có tỷ lệ làm việc 

trong khu vực dịch vụ cao nhất (53,6%)
39

. 

Bên cạnh đó, NKT chủ yếu làm các nghề 

giản đơn (46,9%), tỷ lệ này lớn hơn so với 

nhóm không khuyết tật, do trình độ chuyên môn 

thấp và khó kiếm việc làm hơn.
40

 

 

Nguồn: Viện KHLĐ&XH (2016), Điều tra 

tình hình LĐKT tiếp cận chính sách ASXH 

Về thu nhập của NKT Việt Nam, cho đến 

nay chưa có con số thống kê cụ thể về mức thu 

thập của NKT Việt Nam, tuy nhiên qua các 

thống kê sơ bộở một số địa phương năm 2018, 

thu thập trung bình của NKT dao động trong 

khoảng từ 1 triệu đồng đến 2,5 triệu 

đồng/người/tháng
41

. Mức thu nhập này tuy còn 

khá thấp (so với mức thu nhập trung bình của 

người Việt Nam năm 2018 là 3,76 

triệu/người/tháng
42

) nhưng phần nào hỗ trợ 

NKT trong tự trang trải cuộc sống, giảm bớt 

gánh nặng cho gia đình và cộng đồng, giúp họ 

tự tin hơn trong cuộc sống. 

2. Các chính sách hỗ trợ tạo việc làm 

cho ngƣời khuyết tật 

                                                                 
39

 Dự án “Nâng cao năng lực của các cơ quan và tổ chức chính 
quyền Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW 
một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”. số 
15-NQ/TW một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-
2020”. 
40

 Dự án “Nâng cao năng lực của các cơ quan và tổ chức chính 
quyền Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW 
một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”. 
41

 https://baodantoc.vn/tao-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-
can-su-quan-tam-cua-toan-xa-hoi-10263.htm 
42

 BC  tình hình kinh tế xã hội Qu{ IV và năm 2019, TCTk, 2018 

Luật Người khuyết tật
43

 là cơ sở pháp lý 

quan trọng nhằm từng bước cụ thể hóa các chủ 

trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong quan tâm, 

chăm lo tới những NKT trong xã hội; phát triển 

hệ thống chính sách, pháp luật về hỗ trợ cải 

thiện chất lượng cuộc sống và điều kiện làm 

việc của NKT, có việc làm phù hợp với sức 

khỏe, đặc điểm NKT, tạo điều kiện để NKT 

được hòa nhập thị trường lao động bình đẳng 

với nhóm không khuyết tật.  

Bộ Luật Lao động (sửa đổi 2019)
44

 khẳng 

định: “Nhà nước bảo trợ quyền lao động, tự tạo 

việc làm của người lao động là người khuyết 

tật; có chính sách khuyến khích, ưu đãi phù hợp 

đối với người sử dụng lao động trong tạo việc 

làm và nhận người lao động là người khuyết tật 

vào làm việc theo quy định của pháp luật về 

người khuyết tật”. 

- Đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012-

2020
45

 và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề 

nghiệp-Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 

2016-2020
46

 được triển khai thực hiện đã tạo 

điều kiện thuận lợi cho NKT trong cải thiện 

điều kiện sống, tìm kiếm công việc và hòa nhập 

cuộc sống.  

- Chương trình trợ giúp NKT giai 

đoạn 2021-2030
48

 của Thủ tướng Chính phủ tạo 

cơ sở pháp lý huy động mọi nguồn lực trong xã 

hội, sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành, 

các tổ chức chính trị-xã hội trong việc quan 

tâm, chăm lo và hỗ trợ NKT nâng cao chất 

lượng cuộc sống. Theo đó, nhà nước tập trung 

hỗ trợ nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho các dự án 

phát triển sản xuất của NKT; cơ sở sản xuất, 

kinh doanh có sử dụng nhiều lao động là NKT; 

Nhiều hội chợ việc làm được tổ chức, có khu 

vực dành riêng cho NKT với sự tham gia của 

nhiều doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề, giúp 

NKT có nhiều cơ hội việc làm. Các địa phương 

thành lập và bố trí kinh phí từ Quỹ việc làm để 

hỗ trợ tạo việc làm cho NKT. Số cơ sở dạy nghề 
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Luật Người khuyết tật, Quốc hội, 2010 và Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật  
44

Quốc hội, Bộ luật số: 45/2019/QH14, Bộ Luật lao động, ngày 
20 tháng 11 năm 2019. 
45

Quyết định số 1019/QĐ-TTg phê duyệt Đề án trợ giúp NKT 
giai đoạn 2012-2020, TTg Chính phủ, 2012 
46

Chính phủ(2017). Quyết định số 899/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề 
nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020. 
48

Quyết định số 1190/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp 
NKT giai đoạn 2021-2030 củaThủ tướng Chính phủ ngày 05 
tháng 8 năm 2020  
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cho NKT tăng lên cả về số lượng, quy mô và 

chất lượng. Công tác dạy nghề cho NKT từng 

bước được xã hội hóa với sự tham gia của khu 

vực tư nhân trong hỗ trợ học bổng, trợ giúp chi 

phí học nghề, miễn giảm học phí,... cho NKT. 

Nhìn chung, kể từ khi có Luật Người 

khuyết tật đến nay, nhiều văn bản liên quan đến 

hỗ trợ việc làm cho NKT đã được nghiên cứu, 

xây dựng, hoàn thiện và ban hành nhằm cụ thể 

hóa, hướng dẫn việc thực hiện các chính sách 

về việc làm đối với NKT. Nhìn chung, việc ban 

hành hệ thống chính sách về hỗ trợ việc làm cho 

NKT đã tương đối đầy đủ và thống nhất. 

3. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ 

việc làm cho ngƣời khuyết tật 

Tính đến năm 2020, cả nước có 88 trung 

tâm dịch vụ việc làm (DVVL) thực hiện các 

hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc 

làm, thông tin thị trường lao động, giới thiệu, 

đào tạo nghề. Bình quân hàng năm đã thực hiện 

tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho hàng 

triệu lượt người lao động thông qua hình thức tổ 

chức các phiên giao dịch việc làm, hội chợ việc 

làm có lồng ghép lao động là NKT. Các phiên 

giao dịch việc làm là cơ hội để lao động là NKT 

gặp gỡ, tìm hiểu thông tin và trao đổi trực tiếp 

với các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp để có 

thể lựa chọn công việc hoặc học nghề phù hợp. 

Thông qua các phiên giao dịch việc làm, mỗi 

năm đã có hàng ngàn NKT tìm được việc làm 

hoặc tham gia học nghề phù hợp. Trong giai 

đoạn từ 2012-2019, bình quân mỗi năm các 

trung tâm DVVL trên cả nước đã tổ chức được 

hàng trăm phiên giao dịch tại trụ sở trung tâm 

và các điểm giao dịch vệ tinh và kết quả là bình 

quân hàng năm đã tư vấn học nghề, giới thiệu 

việc làm cho khoảng 20.000 lượt NKT với tỷ lệ 

thành công đạt trên 50%
49

. 

Chương trình hỗ trợ tạo việc làm thông 

qua hoạt động dịch vụ vay vốn ưu đãi đã đạt 

được những kết quả đáng kể, giai đoạn 2010 - 

2014, có trên 2.500 lao động là NKT được vay 

vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, gần 19.300 

người được tư vấn học nghề, giới thiệu việc 

làm, chiếm 1,36% số NKT có khả năng lao 

động (1,6 triệu người)
50

.  

Giai đoạn 2016-2020, tổng số nguồn vốn 

vay hỗ trợ tạo việc làm là 29.881 tỷ đồng, góp 
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 Người khuyết tật được các doanh nghiệp, cơ sở SXKD, cơ sở 
dạy nghề nhận vào làm việc hoặc học nghề. 
50

 Trang thông tin hỗ trợ người khuyết tật, http://nccd.vn 

phần hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm 

cho 758.000 lao động, trong đó số lao động là 

NKT được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc 

làm là 37.539 lao động
51

. Trong đó, chương 

trình tín dụng cho vay giải quyết việc làm đã hỗ 

trợ cho 2,2 nghìn NKT vay vốn để tạo việc làm, 

duy trì và mở rộng việc làm. Bên cạnh đó, các 

tổ chức Hội cũng có vai trò quan trọng, cụ thể: 

Hội Người mù Việt Nam giao gần 51 tỷ đồng 

triển khai tại 51 tỉnh, thành phố cho gần 10.000 

hộ người mù tạo việc làm ổn định cho trên 

13.000 lao động là NKT. Hội Bảo trợ Người 

khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã giúp đỡ 

4,1 triệu lượt NKT, trẻ mồ côi và bệnh nhân 

nghèo. Văn phòng Ủy ban quốc gia Người 

khuyết tật hỗ trợ sinh kế cho trên 150 gia đình 

có NKT tại 8 tỉnh, thành phố…
52

. 

Mạng lưới cơ sở đào tạo nghề được phát 

triển rộng khắp trên toàn quốc và đến năm 

2020, cả nước có 1.130 cơ sở dạy nghề (gồm 

744 cơ sở công lập và 386 cơ sở tư thục), trong 

đó có 225 cơ sở dạy nghề chuyên biệt cho NKT. 

Tổng số giáo viên tham gia dạy nghề cho NKT 

là 3.359 giáo viên (trong đó biên chế 824 giáo 

viên, hợp đồng từ 12 tháng trở lên 1.108 giáo 

viên và hợp đồng dưới 12 tháng 1.149 giáo 

viên). Giai đoạn từ 2012 - 2019 có hàng trăm 

lớp bồi dưỡng ở các cấp độ cho giáo viên dạy 

nghề về kỹ năng giảng dạy theo chương trình 

khung; kỹ năng giảng dạy theo năng lực thực 

hiện (chương trình hợp tác với ILO); công nghệ 

mới cho giáo viên dạy trình độ cao đẳng nghề, 

trung cấp nghề và giáo viên các trung tâm dạy 

nghề; nâng cao kỹ năng nghề cho giáo viên dạy 

nghề; đánh giá dựa trên năng lực thực hiện cho 

giáo viên dạy nghề (chương trình hợp tác với 

Singapore); nghiệp vụ sư phạm tiếp cận trình độ 

quốc tế của City&Guilds; công nghệ CNC cho 

giáo viên dạy nghề (chương trình hợp tác với 

EBG-Cộng hòa liên bang Đức), .v.v, trong đó 

thực hiện việc lồng ghép dạy nghề cho NKT. 

Theo số liệu của Tổng cục Giáo dục Nghề 

nghiệp, giai đoạn 2012-2019, bình quân mỗi 

năm có từ 25.000 - 27.000 NKT được dạy nghề 

theo Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn 

(Đề án 1956). Ngoài ra, các tổ chức của/vì 

NKT, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ 

chức quốc tế bình quân mỗi năm ước tính cũng 
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Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, Cục Việc làm, báo cáo 
kết quả 10 năm thực hiện Luật người khuyết tật. 
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 Ngân An, Hiệu quả chính sách giúp người khuyết tật hòa 
nhập cộng đồng. Trang website: http://consosukien.vn/hieu-
qua-chinh-sach-giup-nguoi-khuyet-tat-hoa-nhap-cong-
dong.htm 
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dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho khoảng 10.000 

NKT trong cả nước. Như vậy, ước tính cả giai 

đoạn 2012-2019 có khoảng 300.000 - 350.000 

NKT được học nghề
53

. 

Tuy nhiên, công tác hỗ trợ tạo việc làm 

cho NKT vẫn còn có những hạn chế nhất định. 

Cụ thể: 

- Các cơ sở dịch vụ việc làm chưa có 

nhiều hoạt động liên quan đến giới thiệu, tuyên 

truyền để NKT có thể tìm đến sự hỗ trợ. NKT 

chiếm số đông sống ở khu vực nông thôn, còn 

hạn chế trong tiếp cận thông tin việc làm. Sự 

hợp tác kết nối với các doanh nghiệp trong giới 

thiệu, tạo việc làm cho NKT còn hạn chế khiến 

cho tỷ lệ NKT sau đào tạo nghề tìm được việc 

làm còn thấp. Năng lực của đội ngũ tư vấn còn 

hạn chế. Dịch vụ hỗ trợ việc làm còn chủ yếu 

tập trung ở khâu dạy nghề và giới thiệu việc 

làm, trong khi khâu tư vấn nghề và hỗ trợ tại 

nơi làm việc, tạo ra các điều chỉnh hợp lý còn 

hạn chế. 

- Cơ chế chính sách chưa đủ cuốn hút để 

các tổ chức, doanh nghiệp sẵn sàng, mạnh dạn 

sử dụng lao động là NKT. Bên cạnh đó, những 

hạn chế về sức khỏe thể chất khiến cho NKT 

khó chủ động được một số hoạt động/công việc 

và hạn chế hiệu quả, năng suất và chất lượng 

công việc. 

- Chi phí cho công tác dạy nghề còn cao 

do NKT có nhiều dạng khuyết tật; NKT ở rải 

rác nhiều nơi; cơ chế thị trường hướng tới mục 

tiêu lợi nhuận nên đã tạo thành lực cảnđối với 

dạy nghề và giải quyết việc làm cho NKT. 

4.  ột số hàm ý chính sách 

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách 

Thực tiễn cho thấy, hai yếu tố quan trọng 

quyết định hiệu quả của cơ chế, chính sách tạo 

việc làm cho NKT là trình độ chuyên môn, kỹ 

năng nghề của NKT và chính sách ưu đãi đối 

với doanh nghiệp xã hội, khuyến khích doanh 

nghiệp sử dụng lao động là NKT. Tuy nhiên, 

những quy định này chưa thực sự tạo động lực 

để doanh nghiệp xã hội sử dụng lao động là 

NKT. Bởi vậy, cần tiếp tục thúc đẩy việc 

nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm 

thúc đẩy việc hỗ trợ đào tạo nghề và sử dụng 

lao động là NKT. 
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 Báo cáo tổng kết đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012-2020, Ủy 
ban Quốc gia về NKT, 2020 

Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ hỗ trợ 

NKT. Tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ chuyên sâu trong công tác hỗ trợ việc 

làm cho NKT, đáp ứng các yêu cầu về chuyên 

môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc với các nhóm 

đối tượng đặc thù nói chung và nhóm người 

NKT nói riêng. Thường xuyên chú trọng tới 

công tác bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức, kỹ 

năng mềm cho đội ngũ cán bộ hỗ trợ việc làm 

cho NKT để họ tự tin, có đủ năng lực thực hiện 

tốt vị trí công việc. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ NKT tại các cơ sở DVVL. Tích 

cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của các tổ chức của NKT theo phương 

châm “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn 

lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng”. Đề 

cao trách nhiệm và sự chủ động của các tổ 

chức, cơ sở dịch vụ việc làm của NKT trong 

việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các 

phong trào, các cuộc vận động trong chăm lo, 

tạo việc làm cho NKT. Các cơ sở dịch vụ việc 

làm dành cho NKT cũng thường xuyên giới 

thiệu, tuyên truyền để nhân rộng trong cả nước 

những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên 

của NKT, những cách làm hay trong hoạt động 

giới thiệu, hỗ trợ tạo việc làm cho NKT. 

Huy động các nguồn vốn hỗ trợ NKT. 

Bố trí các nguồn vốn hợp lý để hỗ trợ cho NKT 

trong công tác dạy nghề, tự tạo việc làm. Đồng 

thời tăng cường xã hội hóa trợ giúp NKT. Đây 

là giải pháp quan trọng nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc hỗ trợ tạo việc làm cho 

NKT. Xã hội hóa hoạt động trợ giúp NKT chính 

là vận động sự quan tâm cũng như đóng góp 

của toàn xã hội vào việc chăm sóc, trợ giúp 

NKT. 

Hỗ trợ người khuyết tật về mọi mặt. Tiếp 

tục nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong 

việc chăm lo, giúp đỡ NKT và các tổ chức của 

NKT; vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho 

cuộc sống NKT và hội viên các tổ chức của 

NKT. Có cơ chế, chính sách khuyến khích sự 

tham gia của khu vực ngoài nhà nước đầu tư 

cho các mô hình phi lợi nhuận chăm sóc NKT, 

nhất là NKT nặng, đặc biệt nặng, phụ nữ, trẻ em 

khuyết tật, NKT cao tuổi. Tạo điều kiện cho tổ 

chức của NKT có đủ năng lực tham gia thực 

hiện các dịch vụ công của Nhà nước. Đặc biệt, 

đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tăng kinh phí 

đầu tư trong chăm lo cho NKT; vận động toàn 

xã hội chung tay hỗ trợ NKT về mọi mặt, … 
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Tăng cường công tác quản lý, giám sát, 

đánh giá công tác hỗ trợ tạo việc làm cho 

NKT. Hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu 

quốc gia về NKT; Thực hiện các khảo sát, tổng 

hợp số liệu định kỳ về NKT có nhu cầu học 

nghề, nhu cầu việc làm, nhu cầu vay vốn... 

Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu 

về NKT giữa các cơ quan/đơn vị, các cấp, 

ngành,.... phục vụ công tác hoạch định, thực thi 

chính sách việc làm đối với các nhóm đối tượng 

đặc thù, đặc biệt đối với nhóm NKT và cung 

cấp các dịch vụ hỗ trợ phù hợp và kịp thời đối 

với NKT. 
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VIỆC LÀM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH  
CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO  

- THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 
 

                                                      TRẦ  PHƢƠ G THẢ *  

 

ới những nước đang phát triển như Việt Nam, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 

vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo (CNCBCT) ngày càng phát triển đã tạo thêm nhiều việc 

làm mới, việc làm ổn định hơn cho người lao động và có đóng góp quan trọng, là động lực dẫn 

dắt cho tăng trưởng kinh tế trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, trình độ của ngành CNCBCT 

nước ta hiện nay còn thấp, tập trung ở những sản phẩm xuất khẩu dựa trên nên tảng công nghệ 

thấp đến trung bình, chủ yếu tận dụng nhân công giá rẻ, chất lượng việc làm và năng suất lao 

động chưa cao. 

Bài viết tập trung phân tích thực trạng và chỉ đã chỉ ra một số đặc điểm việc làm trong 

các doanh nghiệp thuộc ngành CNCBCT, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất 

lượng việc làm trong ngành này. 

 Từ khóa: lao động, việc làm, công nghiệp chế biến chế tạo 

 

1. Thực trạng việc làm trong các doanh 

nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo tại Việt  am 

Năm 2019, tổng số lao động làm việc 

trong các doanh nghiệp thuộc ngành CNCBCT 

là 7,7 triệu người (chiếm 7,09% tổng số lao 

động toàn quốc), tăng 2,6 triệu người so với 

năm 2015. Việc làm trong các doanh nghiệp 

ngành CNCBCT đa số là lao động nữ (chiếm 

58,12% tổng số), lao động trẻ (63,92% là lao 

động trong nhóm tuổi từ 15-34) và lao động 

không có trình độ chuyên môn kỹ thuật (chiếm 

78,60%). Tỷ lệ lao động không có trình độ 

CMKT có xu hướng giảm nhưng không đáng 

kể, năm 2019 chỉ giảm 1,95 điểm phần trăm so 

với năm 2015. 

a. Việc làm theo ngành 

Top 5 phân ngành tạo ra nhiều việc làm 

nhất trong 24 phân ngành cấp 2 thuộc ngành 

CNCBCT bao gồm: (1) Sản xuất trang phục; (2) 

sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; (3) 

sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản 

phẩm quang học; (4) sản xuất, chế biến thực 

phẩm; (5) sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. 

                                                                                                                                         Đơn vị: % 

4,62

7,78

10,30

20,82

25,52

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Sản xuất, chế biến thực phẩm

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và 

sản phẩm quang học

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

Sản xuất trang phục

2019

 

Hình 1. Tỷ lệ  Đ trong các doanh nghiệp CNCBCT theo 5 ngành tập trung nhiều  Đ nhất 

Nguồn: Tính toán từ Điều tra Lao động-Việc làm, 2019 

 

v 

* ThS, Nghiên cứu viên, Trung tâm Dân số Lao động Việc làm, Viện KHLĐ&XH 
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Năm 2019, ngành sản xuất trang phục (may mặc) tập trung nhiều lao động nhất với 1,9 triệu 

người, chiếm 25,52% trong tổng số lao động ngành CNCBCT. Đứng thứ 2 là ngành Sản xuất da và 

các sản phẩm có liên quan (da giày) với 1,6 triệu lao động, chiếm 20,82%. Đây được coi là 2 phân 

ngành có quy mô và cơ cấu lao động lớn nhất trong các doanh nghiệp thuộc ngành CNCBCT và 

đang có xu hướng ngành càng tăng. Một số phân ngành khác cũng có quy mô và cơ cấu lao động 

trong các doanh nghiệp tương đối cao như: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học với 795 nghìn lao động (chiếm 10,30%); Sản xuất chế biến thực phẩm với hơn 600 

nghìn lao động (chiếm 7,78%); Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế với gần 357 nghìn lao động (chiếm 

4,62%), …  

Việc làm trong các ngành lớn như Điện tử, da giày và dệt may, sản xuất đồ gỗ, chế biến thực 

phẩm và đồ uống chiếm đa số là lao động nữ, lao động trẻ. Theo báo cáo của Better Work
58

, hơn 

80% lực lượng lao động sản xuất tại các doanh nghiệp may mặc và da giày của Việt Nam là nữ - 

một tỷ lệ cao hơn nhiều so với mức trung bình của toàn ngành sản xuất và toàn bộ nền kinh tế. Họ 

hầu hết là những người trẻ ở nông thôn, tìm đến các khu vực đô thị hóa hơn để tìm kiếm mức lương 

cao hơn và việc làm ổn định hơn. 

b. Việc làm theo nhóm nghề 

Lao động làm việc trong các doanh nghiệp chế biến chế tạo chủ yếu là thợ có kỹ thuật. Năm 

2019, tổng số lao động trong 02 nhóm nghề “Thợ có kỹ thuật lắp ráp và vận hành máy móc thiết 

bị” và “Thợ thủ công có kỹ thuật và các thợ kỹ thuật khác có liên quan” là 5,8 triệu người, chiếm 

75,01% số việc làm trong các doanh nghiệp của ngành.  

 Bảng 1. Quy mô và cơ cấu lao động trong các doanh nghiệp CNCBCT theo nghề 

Nhóm nghề Quy mô (nghìn ngƣời)  ơ cấu (%) 

 2015 2019 2015 2019 

Các nhà lãnh đạo 47,36 48,31 0,93 0,63 

 huyên môn kỹ thuật bậc cao 296,21 440,76 5,80 5,71 

 huyên môn kỹ thuật bậc trung 172,65 275,61 3,38 3,57 

 hân viên (chuyên môn sơ cấp, kỹ 

thuật làm việc tại văn phòng, bàn giấy) 
218,88 301,13 4,28 3,90 

 hân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ trật 

tự an toàn xã hội và bán hàng có kỹ 

thuật 

160,89 203,63 3,15 2,64 

 ao động có kỹ thuật trong nông, lâm 

nghiệp và thuỷ sản 
2,37 5,04 0,05 0,07 

Thợ thủ công có kỹ thuật và các thợ kỹ 

thuật khác có liên quan 
1286,46 1633,97 25,18 21,16 

Thợ có kỹ thuật lắp ráp và vận hành 

máy móc thiết bị 
2502,17 4158,97 48,98 53,86 

 ao động giản đơn 421,30 654,53 8,25 8,48 

TỔ G  Ộ G 5108,29 7721,95 100 100 

 

Nguồn: Tính toán từ điều tra Lao động-Việc làm, 2015-2019 
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 ILO và IFC (2019), Báo cáo tổng hợp về tuân thủ trong ngành may mặc, tr39, https://betterwork.org/wp-
content/uploads/2019/06/BWV_Annual-Report-2019_VN_v4.pdf. 

https://betterwork.org/wp-content/uploads/2019/06/BWV_Annual-Report-2019_VN_v4.pdf
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2019/06/BWV_Annual-Report-2019_VN_v4.pdf
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Năm 2019, số lao động làm các công việc 

thuộc 3 nhóm nghề ,“Lãnh đạo trong các ngành, 

các cấp, các đơn vị“, “Chuyên môn kỹ thuật bậc 

cao“, “Chuyên môn kỹ thuật bậc trung“ có 

764,69 nghìn người (chiếm tỷ lệ 9,90% trong 

tổng số lao động có việc làm). Nhân viên văn 

phòng, dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng có 

kỹ thuật có 507,76 nghìn người (chiếm 6,53%). 

Lao động giản đơn có 654,53 nghìn người 

(chiếm 8,48%). Nhìn chung, tỷ lệ lao động theo 

nghề trong các doanh nghiệp CBCT không thay 

đổi nhiều trong giai đoạn 2015-2019. Một số 

nhóm nghề như “các nhà lãnh đạo”, “chuyên 

môn kỹ thuật bậc cao”,”nhân viên văn phòng, 

dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng có kỹ 

thuật”, “thợ thủ công có kỹ thuật và các thợ kỹ 

thuật khác có liên quan” đang có xu hướng giảm 

dần. 

c. Việc làm theo hình thức sở hữu 

Năm 2019, lao động ngành CNCBCT tập 

trung chủ yếu ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài (khu vực FDI) với 3,9 triệu lao động 

(chiếm 50,98%) nhưng có xu hướng giảm trong 

giai đoạn 2015-2019 (giảm 4,33 điểm phần 

trăm). Khu vực doanh nghiệp tư nhân có hơn 

3,5 triệu lao động (chiếm 45,73%), tăng 6,19 

điểm phần trăm so với 2015. Lao động tại khu 

vực doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng nhỏ 

với hơn 253 nghìn lao động (chiếm 3,29%) và 

có xu hướng giảm trong giai đoạn 2015-2019 ( 

bình quân mỗi năm giảm 0,70%). 

 

                                                                                         Đơn vị: % 

 

Hình 2.  ơ cấu lao động trong các doanh nghiệp CNCBCT theo hình thức sở hữu  

d. Việc làm theo vị thế  

Giai đoạn 2015-2019, nhóm lao động làm 

công hưởng lương vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất 

(năm 2019 có 7,6 triệu người,chiếm 99,34%) và 

có xu hướng ngày càng tăng mạnh (bình quân 

mỗi năm tăng 5,35%). Điều này cho thấy các 

doanh nghiệp ngành CNCBCT đang ngày càng 

tạo ra nhiều việc làm chính thức, ổn định cho 

lao động trong ngành. Trong khi đó, lao động là 

chủ cơ sở chiếm tỷ trọng không đáng kể (năm 

2019 chỉ còn 43,79 nghìn  người, chiếm 0,57%) 

và đang có xu hướng ngày càng giảm (giảm 

0,12% so với năm 2015). 

 

Bảng 2. Quy mô và cơ cấu lao động trong các doanh nghiệp CNCBCT theo vị thế việc làm 

 
Quy mô (nghìn ngƣời)  ơ cấu (%) 

2015 2019 2015 2019 

Chủ cơ sở 35,06 43,79 0,69 0,57 

Lao động làm công hƣởng 

lƣơng 
5051,33 7671,40 98,88 99,34 

Khác 21,9 6,76 0,44 0,09 

TỔNG CỘNG 5108, 29 7721, 95 100 100 

Nguồn: Tính toán từ điều tra Lao động-Việc làm, 2015-2019 
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e. Thu nhập và các chế độ phúc lợi  

Tiền lương bình quân của người lao động 

trong các doanh nghiệp ngành CNCBCT ngày 

càng tăng song vẫn còn thấp. Năm 2019, tiền 

lương thực tế một lao động trong doanh nghiệp 

CNCBCT đạt 6,9 triệu đồng/người/tháng cao 

hơn gấp 1,4 lần so với năm 2015 (4,9 triệu 

đồng/người/tháng). 

Theo giới tính, tiền lương của nam giới 

cao hơn của nữ giới (1,3 lần năm 2019) và có 

xu hướng tăng chậm hơn so với lao động nữ. 

Nguyên nhân là do số lao động nữ chiếm đa số 

trong các doanh nghiệp CNCBCT nhưng 

thường làm các vị trí công việc giản đơn. Ngoài 

ra, lao động nữ coi trọng những công việc có 

tính linh hoạt để cân bằng giữa gia đình và nghề 

nghiệp, điều này khiến phụ nữ làm những công 

việc phù hợp nhưng có thu nhập thấp. Bên cạnh 

đó, việc doanh nghiệp đầu tư vào máy móc thiết 

bị cũng giúp nâng cao năng suất lao động, đồng 

thời giúp cho tiền lương của người lao động 

tăng lên từ 1,5 đến 2 lần
59

. 

Theo hình thức sở hữu, khu vực doanh 

nghiệp nhà nước có tiền lương bình quân cao 

nhất (7,5 triệu đồng/người/tháng) và thấp nhất 

là khu vực doanh nghiệp FDI (6,6 triệu 

đồng/người/tháng). 

Một trong những nguyên nhân chính dẫn 

đến tình trạng thu nhập của người lao động 

trong các doanh nghiệp CNCBCT ở mức thấp là 

do kỹ năng, trình độ chuyên môn của người lao 

động còn thấp, chưa tạo ra được các sản phẩm 

có giá trị cao để tăng thu nhập. Theo tác giả tính 

toán từ điều tra lao động - việc làm, số lao động 

không có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 

đa số trong các doanh nghiệp CNCBCT (hơn 6 

triệu người trong năm 2019). Việc làm trong 

các doanh nghiệp CNCBCT cũng chưa mang 

tính bền vững, người lao động có xu hướng 

nhảy việc nhiều khiến cho các doanh nghiệp 

không chú trọng quá nhiều vào các chế độ phúc 

lợi và đãi ngộ. 

Chế độ phúc lợi 

Đa số doanh nghiệp có chế độ thưởng 

ngày lễ tết, thưởng thâm niên, thưởng theo sản 

phẩm hàng năm hoặc thưởng lễ động viên tinh 

thần, hỗ trợ nhà ở, tiền xăng, tiền điện thoại... 

cho người lao động. Người lao động thường 
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 ILSSA (2019), Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
đến lao động - việc làm trong ngành công nghiệp chế biến, chế 
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hưởng các chế độ phúc lợi ngày lễ, tết theo 

thâm niên, theo sản phẩm hàng năm. Đặc biệt, 

theo khảo sát của Viện Khoa học Lao động và 

Xã hội60, có những doanh nghiệp ngành dệt 

may đã hỗ trợ cho người lao động của công ty 

có thâm niên từ 7 năm trở lên 70 triệu đồng khi 

xây nhà mới hoặc xem xét ưu đãi mua nhà 

chung cư trả góp, giá ưu đãi đối với người lao 

động làm việc được 5 năm, 10 năm hay 15 năm 

trở lên. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn có 

thêm hình thức tham gia bảo hiểm cho người 

lao động như bảo hiểm 24h, bảo hiểm tai nạn...  

f. Môi trường, điều kiện lao động và thời 

gian làm việc 

Kết quả khảo sát của nghiên cứu “Tác 

động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến 

lao động - việc làm trong ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo cho thấy rằng nhiều doanh 

nghiệp ngành CNCBCT đặt ra những quy định 

trong nội quy làm việc rất khắt khe về thời giờ 

làm việc, nghỉ ngơi, thời gian vệ sinh cá nhân, 

đi lại tại nơi làm việc, bảo đảm chất lượng sản 

phẩm, tiêu hao nguyên vật liệu, bảo đảm quy 

trình và yêu cầu phối hợp giữa các công đoạn 

và bộ phận. 

Lao động làm việc trong các doanh 

nghiệp ngành CNCBCT thường xuyên phải tiếp 

xúc với máy móc, do đó vấn đề bảo đảm an 

toàn vệ sinh lao động là rất cần thiết. Thời gian 

làm việc kéo dài, thường xuyên phải tăng ca 

hoặc thiếu việc làm do sản xuất theo đơn đặt 

hàng.  

g. Bảo hiểm và bảo đảm việc làm 

Năm 2019, tổng số lao động trong các 

doanh nghiệp ngành CNCBCT được ký hợp 

đồng lao động là 7,3 triệu người (chiếm 

95,36%). Hợp đồng từ 1 năm đến dưới 3 năm là 

loại hợp đồng có tỷ trọng lao động ký nhiều 

nhất với hơn 4 triệu lao động (chiếm 52,45%). 

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số ít người lao 

động (3,99%) không được ký hợp đồng lao 

động hay chỉ được thỏa thuận bằng miệng. 

Cũng theo kết quả khảo sát của Viện Khoa học 

Lao động và Xã hội, người lao động trong một 

số doanh nghiệp ngành dệt may cho thấy vẫn 

còn phổ biến tình trạng các doanh nghiệp chấm 

dứt HĐLĐ với NLĐ với lý do chủ yếu là (1) do 

mức độ đáp ứng công việc của người lao động 

bị hạn chế; (2) cần tuyển người mới để có năng 
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suất lao động cao hơn. Điều này cho thấy trong 

các doanh nghiệp CNCBCT, vẫn tồn tại một bộ 

phận nhỏ cố tình vi phạm, không thực hiện đầy 

đủ quy định của pháp luật. 

  
Đơn vị: Triệu đồng/Người/tháng 

 
Hình 3. Tiền lƣơng bình quân lao động trong các doanh nghiệp CNCBCT theo giới tính và 

hình thức sở hữu 

Nguồn: Tính toán từ điều tra Lao động-Việc làm, 2015-2019 

 

Đơn vị: Triệu người 

 
Hình 4. Quy mô lao động đƣợc ký hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp CBCT theo 

thời hạn hợp đồng 2019 

Nguồn: Tính toán từ điều tra Lao động-Việc làm, 2015-2019 

Nhìn chung, việc thực thi hợp đồng lao 

động giữa người lao động với người sử dụng lao 

động là khá tốt. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn 

không ít doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực 

hiện các cam kết trong hợp đồng lao động, vi 

phạm quyền lợi người lao động, dẫn đến tranh 

chấp lao động xảy ra.  

Năm 2019, tổng số lao động trong các 

doanh nghiệp CNCBCT tham gia bảo hiểm xã 

hội là 6,6 triệu người (chiếm 86,57%). Tỷ lệ 

tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp cho thấy vẫn 

tồn tại hiện tượng doanh nghiệp trốn hoặc nợ 

đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, làm 

ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người lao động 
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khi không được hưởng các chế độ mất việc làm, 

hưu trí, ốm đau, thai sản, tử tuất, tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp...  

h. Quan hệ lao động, đối thoại xã hội 

Theo báo cáo của Better Work
61

, tỷ lệ lao 

động tham gia công đoàn trong ngành may mặc 

cao hơn ở khu vực tư nhân, hơn 80% lực lượng 

lao động là thành viên công đoàn cơ sở (cấp 

doanh nghiệp).  

Tại những doanh nghiệp có ban chấp hành 

công đoàn biết quan tâm và lắng nghe ý kiến 

người lao động, tổ chức họp và tập hợp các kiến 

nghị từ phía người lao động để đưa ra những yêu 

cầu thương lượng, thỏa thuận với người sử dụng 

lao động thì việc tiến hành ký kết thoả ước lao 

động tập thể thường đạt được kết quả thực tế và 

làm hài lòng cả 2 bên, bảo vệ được quyền và lợi 

ích chính đáng của người lao động, tăng cường 

tính hợp tác giữa người sử dụng lao động với 

người lao động. 

Mặc dù đa số các doanh nghiệp CNCBCT 

đã thực hiện đầy đủ việc đảm bảo ký kết hợp 

đồng lao động cho người lao động nhưng vẫn 

còn một bộ phận nhỏ các doanh nghiệp vi phạm 

chưa thực hiện nghiêm túc dẫn đến tình trạng 

người lao động tại các doanh nghiệp này chưa 

được ký kết hợp đồng lao động và không được 

tham gia bảo hiểm xã hội. 

Bên cạnh đó, vẫn còn phổ biến tình trạng 

các doanh nghiệp CNCBCT chưa thể hiện được 

vai trò đại diện cho người lao động. Đối thoại 

xã hội trong các doanh nghiệp CNCBCT vẫn 

còn nhiều bất cập, chất lượng thấp và chưa có 

nội dung cụ thể. 

2. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao 

chất lƣợng việc làm trong các doanh nghiệp 

thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
 

(1) Hoàn thiện và đổi mới môi trường, 

chính sách kinh tế nhằm thúc đẩy tạo việc làm 

bền vững trong ngành CNCBCT. Có chính sách 

xây dựng thí điểm về cụm liên kết ngành công 

nghiệp tại một số địa phương đối với một số sản 

phẩm trong các ngành công nghiệp ưu tiên theo 

lợi thế cạnh tranh, chuyên môn hóa và chuỗi giá 

trị như ô tô, máy nông nghiệp, thiết bị công 

trình, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện điện 

tử... và những ngành sử dụng nhiều lao động 
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như dệt may, da – giày... Phát triển CNCBCT 

chính là tạo thị trường cho các ngành dịch vụ 

phát triển, từ đó tạo nên nhiều việc làm hơn và 

giải quyết được phần nào tình trạng thất nghiệp 

của người lao động. 

(2) Hoàn thiện chính sách nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực nói chung và xây dựng 

chính sách nâng cao chất lượng lao động cho 

ngành CNCBCT nói riêng, đáp ứng nhu cầu 

ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, trong xu thế phát triển công nghệ, 

việc kết hợp đào tạo giữa nhà trường và các 

doanh nghiệp CNCBCT là hết sức quan trọng. 

Để có những nguồn nhân lực chất lượng cao 

phải có những giải pháp đổi mới trong công tác 

đào tạo để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Tập 

trung, tăng cường ngay từ công tác định hướng 

nghề, tuyển sinh, đào tạo,… liên kết giữa nhà 

trường và cơ sở đào tạo với doanh nghiệp. 

(3) Để cải thiện năng suất lao động của 

người lao động trong các doanh nghiệp 

CNCBCT cần tập trung vào các yếu tố nâng cao 

chất lượng lao động thể hiện ở trình độ lao động 

và thái độ làm việc song song với việc đầu tư 

thiết bị, ứng dụng công nghệ mới của doanh 

nghiệp. Đẩy mạnh phát triển chuyển dịch lao 

động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch 

vụ có giá trị cao. Để tăng năng suất lao động 

cần giảm nhanh số lao động giản đơn, gia tăng 

số lao động có trình độ, tay nghề phù hợp bằng 

cách đổi mới phương thức, chương trình đào 

tạo, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, dạy 

nghề theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu xã 

hội và hội nhập quốc tế, trong đó tập trung đào 

tạo đội ngũ thực hành giỏi. 

(4) Tăng cường hiệu quả thực thi pháp 

luật lao động đối với các doanh nghiệp 

CNCBCT (ký kết hợp đồng lao động, bảo hiểm 

xã hội…); tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

người lao động, người sử dụng lao động về 

quyền và nghĩa vụ thực thi các chế độ phúc lợi 

trong doanh nghiệp.  

(5) Tăng cường đối thoại xã hội: tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức và năng lực đàm 

phán, thương lượng thỏa thuận cho người lao 

động; nâng cao trách nhiệm và vai trò của công 

đoàn cơ sở. 

(6) Phát triển chính sách hỗ trợ lao động 

để ứng phó với những vấn đề xã hội nảy sinh từ 

quá trình thay đổi cơ cấu sản xuất, đổi mới công 

nghệ của các doanh nghiệp có vốn FDI; Tăng 

cường hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát 
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triển quan hệ lao động, tiến tới thành lập một số 

chi nhánh khu vực của trung tâm, nhằm đáp ứng 

kịp thời việc tư vấn, hỗ trợ các bên trong đối 

thoại, thương lượng và ký kết thoả ước lao động 

tập thể ở doanh nghiệp. 

(7) Hoàn thiện thực thi chính sách tiền 

lương theo nguyên tắc thị trường gắn với chính 

sách việc làm, tăng cường thương lượng tiền 

lương. Chính sách tiền lương nói chung, năng 

lực nói riêng, tạo điều kiện và đảm bảo các yếu 

tố thúc đẩy phát triển quan hệ lao động, tăng 

cường các thỏa thuận, thương lượng về tiền 

lương, đặc biệt ở cấp doanh nghiệp. Tránh tình 

trạng bất bình đẳng và bất hợp lý về thu nhập 

giữa các nhóm lao động.  

(8) Tăng cường công tác dự báo nhu cầu 

việc làm mới và yêu cầu về các kỹ năng tương 

ứng, cung cấp thông tin kịp thời cho người lao 

động nhận thức về yêu cầu nâng cao năng lực, 

thay đổi kỹ năng thích nghi với công nghệ mới, 

đáp ứng nhu cầu công việc đồng thời chuẩn bị 

nguồn nhân lực phục vụ cho các doanh nghiệp 

CNCBCT từ khi còn trên ghế nhà trường. 

. 
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- - - - - SUMMARIES OF ARTICLES IN ENGLISH - - - - - 
 
 
 

SOCIAL CARE NEEDS OF THE ELDERLY TO ADAPT TO THE AGING 

POPULATION IN VIETNAM 

 

Dr. Nguyen Huu Dung 

Abstract: Implementing the Law on the Elderly (2009), the National Action 

Program on the Elderly for the period 2012-2020, the Government of Vietnam has 

issued policies to support the elderly and develop the social care system for the 

elderly in a comprehensive way, constantly improving the quality of services. 

However, social care for the elderly still faces many difficulties and limitations. In 

2019, Vietnam had nearly 11.5 million elderly people (of which the proportion of the 

elderly with disabilities accounted for more than 43%), with the need for social care 

reaching millions of people. Therefore, the need for social care in general and for the 

elderly in particular is increasing day by day. The article provides an overview of the 

elderly in Vietnam, analyzes the elderly’s need for social care, and gives some 

recommendations on developing a social care system for the elderly to meet the 

increasing needs. 

Keywords: The elderly, Social care, Social care system for the elderly 

 

 

AN OPEN AND FLEXIBLE VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM 

- INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 

Assoc. Prof. Dr. Mac Van Tien 

Institute of Educational Sciences and Economic Management  

Abstract: Vocational education is a part of the national education system. A 

Vocational education is called an open system, when the financial, legal and 

technical barriers are removed for the development of this system. An open TVET 

platform is including open training subjects and training programs; open training 

methods and forms of training; open learning materials; with the strong application 

of information technology (IT). The article studies international experiences on the 

open Vocational education TVET system: going from the world's perspectives on 

open TVET to a typical model of open TVET that is worth of studying in Vietnam, 
through which the article offers some lessons for Vietnam's TVET system. 

Keywords: Vocational education, Open vocational education, Open TVET 

model 
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PROMOTING SOCIAL GOALS IN IMPLEMENTATION OF  

THE GREEN GROWTH  STRATEGY 

 

Dr. Bui Ton Hien, MSc. Nguyen Thi Hoang Nguyen 

 

Abstract: Green growth is no longer an option but has become a trend 

towards sustainable development of most countries in the world. It is considered the 

key to prosperous, stable and sustainable development in the harmonious 

relationship between economy, environment and society. Transforming the growth 

model towards greening has become an important task in the socio-economic 

development of Vietnam now and in the future. The article mentions a number of 

perspectives and approaches to social goals in the National Strategy on Green 

Growth. Some initial results in the implementation of social goals in green growth, 

limitations and solutions to promote the implementation of these goals in the 

National Green Growth Strategy of Vietnam. 

Keywords: Green growth, social goals, green growth strategy 

 

 

SOME SHORTCOMINGS AND CHALLENGES  

IN THE IMPLEMENTATION OF GOAL NO. 5 OF THE NATIONAL  

ACTION PLAN TO IMPLEMENT THE 2030 AGENDA FOR  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

MSc. Nguyen Khac Tuan  

                                                                                                

Abstract: One of the important goals in the National Action Plan to Implement 

the 2030 Agenda for Vietnam's Sustainable Development Goals (VSDGs) is: 

“Achieving gender equality and empowering all women and girls” (goal no. 5) to 

narrow the gender gap, eliminate discrimination, and empower all women and girls 

in almost all spheres of social life toward a "LEAVE NO ONE BEHIND" society to 

which Vietnam has committed. To achieve this goal, the Government has assigned 

tasks and responsibilities to sectors, levels and mechanisms to organize the 

implementation according to the roadmap. However, the implementation results up to 

2020 show that there are still some challenges that need to be overcome in order to 

meet the set goals in the coming years. The article focuses on analyzing the actual 

situation of the implementation of the goal no. 5 to 2020, thereby highlighting the 

shortcomings and challenges, and some policy implications. 

Keywords: Sustainable development goals, gender gap, eliminating 

discrimination against women and girls, empowering all women and girls.  
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STRENGTHENING THE INTER-AGENCY COOPERATION  

ON THE PREVENTION AND REDUCTION OF CHILD LABOUR  

IN VIETNAM 

 

MSc. Nguyen Bao Cuong, MSc. Tong Thi Mai Hong 

 

Abstract: Child labour leaves serious consequences on physical and 

psychological development, hinders children's access to and enjoyment of 

appropriate education, negatively affects the quality of human resources in the 

future, the socio-economic development of each country. Child labour has become a 

global issue, posing a challenge to all countries of the world, a responsibility that 

must promote effective implementation of the abolition of child labour. 

Experiences from the implementation of programs and activities to prevent and 

reduce child labour over the years show that to prevent and eliminate child labour 

requires a comprehensive strategy, mobilizing the participation of many ministries, 

sectors and relevant organizations. It is to gather partners to cooperate, develop 

strategies, share knowledge, replicate effective solutions, promote innovation, and 

maximize the impact of resources and accelerate implementation progress to ensure 

sustainable abolition of child labour. 

This article aims to point out the key agencies and organizations involved in 

the prevention and reduction of child labour in Vietnam on the basis of their 

functions, tasks, and responsibilies on  the prevention of child labour in accordance 

with the law; On that basis, proposing the coordination of key ministries, agencies 

and organizations on the prevention and reduction of child labour in the context of 

abolition of child labour globally. 

Keywords: child labor, prevent and eliminate child labor, child labor 

abolition 
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JOB PLACEMENT SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES  

IN VIETNAM: A NUMBER OF SOLUTIONS 

 

MSc. Tran Viet Dung 

 

Abstract: Employment is always a particularly important factor to help people 

generate income to ensure the material and spiritual needs of each individual and 

family. At the same time, it is a condition for people to participate in social activities, 

establish social relations, thereby affirming their position, role and social values, 

contributing to social stability and development. Reality shows that it is always 

difficult for each individual, especially for people with disabilities (PWDs) to get a 

suitable job that meets individual needs and capacity with a stable income because 

they always have physical and mental disadvantages more than others. This article 

focuses on clarifying the status of access to programs and policies to support job 

placement, meeting the needs of people with disabilities and equal development of 

PWDs in Vietnam. 

Keywords: people with disabilities, employment. 

 

 

 

EMPLOYMENTS IN ENTERPRISES IN THE PROCESSING INDUSTRY: 

CURRENT SITUATION AND RECOMMENDATIONS 

 

MSc. Tran Phuong Thao 

 

Abstract: For developing countries like Vietnam, the processing industry 

plays a particularly important role in the process of national industrialization and 

modernization. The processing industry has created many new and more stable jobs 

for employees and has made an important contribution to be the driving force for 

economic growth in recent years. However, the level of this industry is still low, 

focusing on export products based on low to medium technology, mainly taking 

advantage of cheap labour, low job quality and productivity. 

The article focuses on analyzing the current situation and pointing out some 

characteristics of employment in enterprises in the processing industry, thereby 

proposing some recommendations to improve the quality of jobs in this industry. 

Key words: labour, employment, processing industry. 
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1. Thể loại bài viết: 
Bài viết gửi đăng Ấn phẩm Khoa học Lao động và Xã hội phải thuộc một trong các thể loại sau: (i) Kết quả từ các công trình nghiên 

cứu khoa học; (ii) Kết quả nghiên cứu của luận văn, luận án; (iii) Bài viết tổng hợp, phân tích có nội dung khoa học mới thuộc lĩnh vực 
lao động và xã hội. 

2. Kết cấu và các thành phần nội dung của bài viết: 
2.1. Tên bài báo: Tên bài báo Tiếng Việt có độ dài vừa phài, thường từ 10 - 15 từ, phản ánh trực tiếp nội dung của bài báo. Tên bài 

báo phải viết chữ in hoa, cỡ chữ 14, in đậm, căn giữa trang 
2.2. Tóm tắt bài báo: có độ dài từ 200 đến 250 từ, bao gồm các thành phần quan trọng xác định nội dung bài báo: Mục đích, đối 

tượng, phương pháp nghiên cứu và kết luận chính của tác giả, phản ánh đầy đủ các kết quả và ý cơ bản của bài báo. Cỡ chữ 11, chữ 
thường và in nghiêng, căn đều 2 bên.  

2.3. Từ khóa: Từ khóa là những từ được cho là quan trọng đối với nội dung nghiên cứu đặc trưng cho chủ đề của bài báo. Tác giả 
đưa ra một số từ khóa (khoảng 3-6 từ khóa) của bài báo và sắp xếp theo thứ tự Alphabet. Từ khóa có cỡ chữ 11, chữ thường và căn 
bên trái trang giấy. 

2.4. Giới thiệu: Tính cấp thiết của chủ đề nghiên cứu; các vấn đề mà nghiên cứu sẽ giải quyết; những đóng góp của nghiên cứu về 
lý thuận và thực tiễn.  

2.5. Nội dung chính: Tác giả cần trình bày tóm tắt những kết quả được rút ra từ việc phân tích dữ liệu và các khái quát, suy luận 
logic, bao gồm các nội dung chính sau: (i) Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; (ii) Phân tích/đánh giá thực trạng vấn đề 
nghiên cứu, trao đổi (Kết quả nghiên cứu có thể được trình bày bằng lời văn hoặc theo bảng biểu, đồ thị, hình vẽ...); (iii) Hàm ý chính 
sách/khuyến nghị/Đề xuất giải pháp dựa trên chính kết quả nghiên cứu của mình. 

2.6. Danh mục tài liệu tham khảo: Bài báo nghiên cứu cần có danh mục tài liệu ở cuối bài, được sắp xếp theo thứ tự a,b,c theo họ 
của tác giả. Tất cả các trích dẫn trong bài đều phải được thể hiện trong danh mục tài liệu tham khảo và ngược lại tất cả tài liệu trong 
danh mục tài liệu tham khảo phải có trong các trích dẫn. 

- Đối với sách: Họ, tên tác giả (năm xuất bản), tên sách (chữ nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản.  
Ví dụ: i) Nguyễn Văn A (2017), Tác động của hội nhập đến thị trường lao động, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội. 

ii) O’Higgín, N. (2017), Rising to the youth employment challenge. Printing and Distribution of the ILO, Geneva. 
- Đối với tạp chí: Họ, tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài báo (chữ thẳng). Tên tạp chí (chữ nghiêng), số, trang.  
Ví dụ: i) Phạm Thanh Hằng (2017), Biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam và tác động tới đời sống xã hội của người dân. 

Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, Quyển 7, Số 3, tr.100-108. 
ii) Tidd, J. (2014) Conjoint innovation: Building a bridge between innovation and entrepreneurship. International Journal of 

Innovation Management, Vol. 18, No. 01, pp. 3-11.  
- Đối với ấn phẩm điện tử: Họ và tên tác giả (năm xuất bản). Tên ấn phẩm/tài liệu điện tử (chữ thẳng). Tên tổ chức xuất bản (chữ 

nghiêng). Ngày tháng năm truy cập, <liên kết ấn phẩm/tài liệu>. 
Ví dụ: Nguyễn Văn T (2019). Tác động của đại dịch Covid đến thị trường lao động: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam. Ấn phẩm 

Khoa học Lao động và Xã hội, truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2019, http:/anphamkhldxh.org/nguyenvanT2019.pdf/  
2.7. Thông tin tác giả: Cuối bài viết cần ghi rõ thông tin của tác giả bao gồm: Họ và tên, học hàm, học vị, chức vụ công tác, nơi 

công tác, số điện thoại, địa chỉ email. 
3. Một số quy định về thể thức bài báo: 
3.1. Bài viết bằng tiếng Việt, soạn thảo trên Word, font Time New Roman (Unicode); cỡ chữ 11; trên khổ giấy A4; lề trên: 2,0 cm, 

lề dưới 2,0 cm, lề trái 2,0 cm, lề phải 2,0 cm; giãn dòng: single. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách 
giữa các chữ. 

3.2. Nội dung bài được viết cô đọng, súc tích, theo cấu trúc của bài báo khoa học; Không quá 10 trang đánh máy giấy A4 (bao gồm 
cả bảng biểu, hình vẽ, chú thích, tài liệu tham khảo). 

3.3. Đánh số đề mục: Trong phần nội dung chính của bài báo, các đề mục lớn phải là chữ in đậm, căn trái và được đánh số liên tục 
theo chữ số Ả-rập (1,2,…, n).  Các tiểu mục cấp 1 (ví dụ: 1.1; 2.1) là chữ in đậm và nghiêng. Các tiểu mục cấp 2 (ví dụ: 2.1.1; 2.2.1) là 
chữ in nghiêng nhưng không in đậm. 

3.4. Trình bày bảng biểu, hình vẽ: Các bảng biểu và hình vẽ trong bài báo phải được đánh số riêng biệt và theo thứ tự liên tục 
bằng chữ số Ả-rập (1,2,…, n), Số thứ tự được đặt sau từ “Bảng” hoặc “Hình” (ví dụ: Bảng 1, Hình 2…). Mỗi bảng biểu và hình vẽ cần 
phải có tên tương ứng mô tả chính xác nội dung. Tên hình vẽ, ảnh và đồ thị đặt ở giữa trang phía dưới hình; tên bảng biểu đặt giữa 
trang phía trên bảng. Các hình vẽ phải được nhóm (grouping) để thuận tiện cho công tác biên tập. 

3.5. Viết tắt: Các cụm từ viết tắt là các cụm từ được sử dụng nhiều lần trong bài báo. Các từ viết tắt chỉ được sử dụng sau khi 
chúng được tác giả giới thiệu sau cụm từ đầy đủ ở lần xuất hiện đầu tiên trong bài báo. Ví dụ : bảo hiểm xã hội (BHXH). 

3.6. Ghi chú và trích dẫn: các ghi chú được đặt ở cuối trang (footnote), đánh số thứ tự tăng dần (1, 2, 3...). Trích dẫn trong bài để 
ngoặc đơn, tên tác giả, năm, số trang. Ví dụ : (Trần Hằng, 2020, tr25) ; (Andrea, 2019, pp.11-13). 
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