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ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG KHU VỰC SẢN XUẤT,  

KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ  

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 
 

BÙI QUỐC ANH*, TRẦN THỊ DIỆU**, NGUYỄN THÀNH TUÂN***  

 

 hính sách tiền lương là một trong những công cụ quản lý quan trọng của Nhà nước, 

giúp Nhà nước điều tiết thị trường lao động, điều tiết thu nhập giữa các loại hình doanh 

nghiệp, giữa các vùng, ngành nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội. Trải qua hơn 

20 năm đổi mới, Việt Nam đã qua 3 mốc đổi mới chính sách tiền lương năm 1985; năm 1993; và từ 

năm 2004 đến nay đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và 

cách mạng công nghiệp 4.0 đã cho thấy một số nội dung chính sách tiền lương hiện hành chưa đáp 

ứng và chưa theo kịp thực tiễn. Bài viết nhìn nhận lại những ưu nhược điểm của chính sách tiền 

lương hiện hành từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đổi mới và đồng bộ các chính sách tiền 

lương trong thời gian tới. 

Từ khóa: chính sách tiền lương; hội nhập quốc tế; cách mạng công nghiệp 4.0 
 

Chính sách tiền lương, tiền công và thu nhập là một bộ phận quan trọng trong hệ thống 

chính sách kinh tế - xã hội của đất nước, có liên quan chặt chẽ đến đông lực tăng trưởng kinh tế và 

phát triển xã hội, có tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và khai 

thác khả năng sáng tạo từ mỗi người lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 2005). Đối 

với Việt Nam, chính sách tiền lương được xét trên 03 nội dung: tiền lương tối thiểu, thang lương, 

bảng lương và phân phối tiền lương.  hính sách tiền lương được phân loại theo khu vực tác động, 

gồm: khu vực hành chính, sự nghiệp và khu vực sản xuất kinh doanh. Trong bài viết này tác giả đề 

cập đến chính sách tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh. 

 

1. Đánh giá chính sách tiền lương hiện 

hành và những ưu, nhược điểm 

Tiền lương đối với khu vực sản xuất 

kinh doanh thực hiện theo cơ chế thị trường dựa 

trên cơ sở thoả thuận giữa người lao động và 

người sử dụng lao động bảo đảm không thấp 

hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của 

pháp luật. Nhà nước quản lý tiền lương thông 

qua chính sách về mức lương tối thiểu vùng. 

Ngoài ra, đối với doanh 100% vốn nhà nước và 

doanh nghiệp cổ phần nhà nước chiếm cổ phần 

chi phối 51% trở lên, nhà nước có chính sách 

tiền lương riêng - với vai trò quản lý vốn sở hữu 

nhà nước.  

1.1. Về tiền lương tối thiểu 

Trước tháng 10/2011, mức lương tối 

thiểu vùng (4 vùng) trong đó phân biệt các mức 

lương tối thiểu theo doanh nghiệp trong nước 

và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Để 

đảm bảo công bằng, cạnh tranh trong lộ trình 

đổi mới chính sách tiền lương, từ ngày 

01/10/2011
1
 mức lương tối thiểu quy định theo 

4 vùng đã thống nhất chung đối với các loại 

hình doanh nghiệp (không còn phân biệt theo 

doanh nghiệp FDI).  

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra 

quyết định
2
 về việc thành lập Hội đồng tiền 

lương quốc gia. Năm 2015 sau ba phiên họp, Hội 

đồng tiền lương quốc gia đã chính thức đề xuất 

mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 tăng từ 

250.000 đồng - 400.000 đồng, bình quân tăng 

12,4% so với năm 2015; năm 2017 mức tăng bình 

quân 7,3%; năm 2018 mức tăng bình quân là 

6,5%; năm 2019 mức tăng bình quân 5,3%; năm 

2020 mức tăng bình quân 5,5%. Trong hai năm 

2021, 2022 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid, 

sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, do đó 

                                                                 
1
 Theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính 

phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động 
làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang 
trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có 
thuê mướn lao động. 
2
 Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 3/7/2013 về việc thành lập 

Hội đồng tiền lương quốc gia. Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 
26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội 
đồng tiền lương quốc gia 

C 

*TS, **ThS, Phòng NC TL&QHLĐ, Viện KHLĐ&XH 
*** ThS, Trung tâm TTPT&DBCL, Viện KHLĐ&XH 
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Chính phủ không thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng. 

 

Bảng. Tiền lương tối thiểu vùng, 2009-2022 

Đơn vị: nghìn đồng/người/tháng 

2019 

Vùng 

2009 2010 2011 10/2011 

-2012 2013 2019 2020 2021 2022 Trong 

nước 
FDI 

Trong 

nước 
FDI 

Trong 

nước 
FDI 

I 800 1200 980 1340 1350 1550 2000 2350 4180 4420 4420 4420 

II 740 1080 880 1190 1200 1350 1780 2100 3710 3920 3920 3920 

III 690 950 810 1040 1050 1170 1550 1800 3520 3430 3430 3430 

IV 650 920 730 1000 830 1100 1400 1650 2920 3070 3070 3070 

Nguồn: Các tác giả, tổng hợp mức tiền lương tối thiểu hàng năm theo quy định của CP 

 

Có thể thấy những tiến bộ trong chính 

sách tiền lương tối thiểu như sau:  

Thứ nhất, tiền lương tối thiểu được luật 

hóa trong Bộ luật lao động 2019 tạo thuận lợi 

cho việc triển khai thực hiện, bảo vệ người lao 

động yếu thế (lao động phổ thông, trình độ thấp, 

lao động nữ, lao động tàn tật, v.v. ) phù hợp với 

 ông ước 131
3
 và Khuyến nghị 135 của ILO

4
. 

Trong đó, lương tối thiểu đã được quy định rõ 

ràng hơn, yếu tố “nhu cầu tối thiểu” đã được 

thay thế bằng “mức sống tối thiểu” để lượng 

hóa rõ hơn căn cứ xác định, đồng thời lương tối 

thiểu còn phải “phù hợp với điều kiện phát triển 

kinh tế xã hội điều này bảo đảm cho lương tối 

thiểu được xác định hài hòa giữa lợi ích của 

người lao động, người sử dụng lao động và xã 

hội. 

Thứ hai, thiết lập cơ chế 3 bên để xác 

định mức lương tối thiểu vùng (thông qua Hội 

đồng tiền lương quốc gia) dựa trên kết quả 

thương lượng, thỏa thuận của 3 bên theo 

nguyên tắc thị trường và bảo đảm đúng  ông 

ước 131
5
 của ILO.  Hội đồng tiền lương quốc 

                                                                 
3
 Công ước số 131 của Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) về ấn 

định lương tối thiểu, đặc biệt đối với các nước đang phát triển 
năm 1970, quy định “mọi nước thành viên của ILO phê chuẩn 
công ước này cam kết thiết lập một hệ thống lương tối thiểu để 
áp dụng cho mọi nhóm người làm công ăn lương”. 
4
 Các tiêu chí cơ bản để xem xét xác định mức lương tối thiểu 

gồm: nhu cầu sống của người lao động và gia đình họ; chỉ số 
giá sinh hoạt; mức lương trung bình trên thị trường và mức 
sống của các nhóm lao động khác; năng suất lao động; khả 
năng chi trả của doanh nghiệp; chính sách của chính phủ muốn 
đạt được và duy trì mức độ có việc làm cao của lực lượng lao 
động. 
5
 Trong trường hợp thích đáng cần phải bố trí để các tổ chức 

đại diện của tổ chức hữu quan của người lao động và của 
người sử dụng lao động, người được công nhận là đủ thẩm 

gia là cơ quan do Thủ tướng Chính phủ thành 

lập có chức năng tư vấn cho Chính phủ cụ thể 

về lương tối thiểu và chính sách tiền lương đối 

với người lao động. 

Thứ ba, quá trình điều chỉnh mức lương 

tối thiểu vùng tăng dần, góp phần cải thiện đời 

sống của người lao động, phù hợp với điều 

kiện kinh tế-xã hội, không gây tác động tiêu 

cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, mức 

lương tối thiểu vùng hiện nay (khoảng 115-167 

USD) vẫn bảo đảm được tính cạnh tranh trong 

thu hút đầu tư so với các nước trong khu vực, 

chỉ cao hơn Lào,  ampuchia, Myanmar.  ên 

cạnh đó, việc điều chỉnh lương tối thiểu là linh 

hoạt thích ứng với tác động của đại dịch covid 

19. 

Tuy nhiên, chính sách tiền lương tối 

thiểu cũng còn một số hạn chế, đó là: 

- Thứ nhất, phạm vi điều chỉnh của mức 

lương tối thiểu còn hạn hẹp nên việc bảo vệ 

người lao động còn hạn chế. Theo số liệu điều 

tra Lao động Việc làm của Tổng cục Thống kê, 

đến hết năm 2020 Việt Nam có 54,84 triệu 

người thuộc lực lượng lao động (chiếm 73,74% 

tổng dân số từ 15 tuổi trở lên), trong đó 25,95 

triệu lao động làm công ăn lương (chiếm 

47,32% lực lượng lao động), lao động có việc 

làm chính thức chỉ có 15,43 triệu người (chiếm 

28,14 lực lượng lao động và 59,48% lao động 

làm công hưởng lương), nhưng đối tượng điều 

chỉnh bởi mức lương tối thiểu vùng là 15,32 

triệu lao động có hợp đồng lao động (chiếm 

27,93% lực lượng lao động). 

                                                                                                       
quyền đại diện cho lợi ích chung của đất nước tham gia vào cơ 
chế ấn định lương tối thiểu.   
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Bộ luật lao động 2019 đã xác định cơ 

chế ấn định lương tối thiểu giờ, tuy nhiên 

hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn xác 

định mức lương tối thiểu theo giờ nên không 

bảo vệ được người làm công việc không 

thường xuyên, lao động làm việc không trọn 

thời gian đang có xu hướng phổ biến hiện nay. 

Tại khoản 1 Điều 4 Bộ luật lao động 2019 đã 

quy định phạm vi chính sách quản lý nhà nước 

về lao động (trong đó có chính sách tiền lương) 

bao gồm cả người làm việc không có quan hệ 

lao động. Theo đó, phạm vi ảnh hưởng của 

chính sách tiền lương tối thiểu giờ có tác động 

đến toàn bộ lực lượng lao động bao gồm cả lao 

động chính thức và phi chính thức. 

- Thứ hai, mức lương tối thiểu vùng 

mặc dù được điều chỉnh liên tục nhưng mới 

bảo đảm khoảng 92 - 96% mức sống tối thiểu 

của người lao động và gia đình họ
6
, nên chưa 

bảo đảm được nguyên tắc quy định của Bộ luật 

Lao động.  

- Thứ ba, doanh nghiệp chia nhỏ tiền 

lương người lao động thành nhiều cấu phần, 

trong đó lương cơ bản gần bằng lương tối thiểu 

vùng, các cấu phần lương khác chuyển thành 

phụ cấp, bổ sung nhằm trốn đóng bảo hiểm xã 

hội dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi của người lao 

động về bảo hiểm, về các chế đô liên quan của 

Bộ Luật lao động, bên cạnh đó chế tài xử lý vi 

phạm chưa đủ mạnh, thiếu biện pháp và cơ chế 

giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp, dẫn 

đến có xu hướng ép tiền lương của người lao 

động gần mức lương tối thiểu do Chính phủ quy 

định (chỉ cao hơn không đáng kể), ảnh hưởng 

đến quyền lợi của người lao động là nguyên 

nhân chính dẫn đến tranh chấp lao động và 

đình công. Kết quả điều tra tiền lương 2020 

cho thấy trong tổng số 2.000 doanh nghiệp 

được điều tra thì vẫn có khoảng 3 – 4% doanh 

nghiệp có người lao động hưởng mức lương 

thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. 

1.2. Về thang lương, bảng lương 

Bộ luật lao động 2019 quy định doanh 

nghiệp tự chủ trong việc xây dựng thang 

lương, bảng lương là phù hợp với nguyên tắc 

thị trường, bảo đảm cho doanh nghiệp xây 

dựng thang lương, bảng lương gắn với chức 

danh công việc cụ thể, phù hợp với tổ chức 

sản xuất, tổ chức lao động của doanh nghiệp. 

                                                                 
6
 Tính toán mức sống tối thiểu 

Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 

bước đầu tự chủ để tiến đến xây dựng thước 

đo trả công lao động.  

Riêng đối với người quản lý doanh 

nghiệp nhà nước (DNNN), việc quy định tiếp 

tục xếp lương theo bảng lương do Nhà nước 

quy định trong thời gian đầu là phù hợp, tạo sự 

cân đối về chế độ, chính sách, nhất là chế độ 

bảo hiểm xã hội giữa người quản lý DNNN và 

cán bộ, công chức nhà nước, tạo thuận lợi cho 

việc chuyển xếp lương khi điều động, luân 

chuyển người quản lý doanh nghiệp nhà nước 

và cán bộ, công chức nhà nước. 

Tuy nhiên, dù Nhà nước đã bỏ quy định 

nguyên tắc khoảng cách giữa các bậc lương ít 

nhất 5%...  nhưng còn tình trạng nhiều doanh 

nghiệp xây dựng hệ thống thang bảng lương 

theo thâm niêm (để bảo đảm khoảng cách ít 

nhất 5%), dẫn đến không khuyến khích trả 

lương theo công việc mà trả theo thâm niên, 

người có thâm niên nhiều thì phải trả lương 

cao, chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp cao (cùng làm một 

công việc nhưng doanh nghiệp phải trả lương, 

chi phí bảo hiểm cho người lao động làm 15 – 

20 năm cao gấp 2 - 3 lần người mới vào làm 

việc).  

1.3. Về phân phối tiền lương 

1.3.1. Đối với doanh nghiệp tư nhân, 

doanh nghiệp FDI, công ty cổ phần nhà nước 

không chi phối 

Nhà nước thực hiện đúng vai trò quản 

lý tiền lương (chủ yếu thông qua quy định mức 

lương tối thiểu, hỗ trợ thương lượng, kiểm tra, 

giám sát, điều tiết thị trường) theo cơ chế thị 

trường, bảo đảm quyền tự chủ của doanh 

nghiệp trong xác định tiền lương và trả lương 

cho người lao động theo nguyên tắc thỏa thuận. 

 ăn cứ quy định của Nhà nước, các doanh 

nghiệp thực hiện quản trị, sử dụng lao động 

hiệu quả, năng suất lao động cao, xác định tiền 

lương và trả lương theo vị trí công việc, 

khuyến khích và thu hút được người giỏi, 

người tài. Một số doanh nghiệp trả lương cho 

người quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật 

từ 50 - 70 triệu đồng tháng, có trường hợp trả 

cao từ 130 - 150 triệu đồng/tháng, một số 

ngân hàng liên doanh, cổ phần 150 - 200 

triệu/tháng, cuối năm theo hiệu quả kinh 

doanh bằng 20 - 50% mức lương hàng tháng. 
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Tiền lương của người lao động luôn ổn định 

và tăng lên, giai đoạn 2010-2019, doanh 

nghiệp dân doanh tăng khoảng 10-12% năm, 

doanh nghiệp FDI khoảng tăng 9-10% năm.  

Doanh nghiệp dân doanh thì tiền 

lương của người lao động trong quý 1/2021 

đạt 7,76 triệu đồng tháng, tăng 11,9% so với 

cùng kỳ  năm 2020; doanh nghiệp FDI thì 

tiền lương người lao động quý 1/2021 là 

10,86 tăng10,5% so với cùng kỳ năm 2020 

(nguồn kết quả điều tra lao động – tiền lương 

của Bộ LĐT &XH). 

1.3.2. Đối với doanh nghiệp nhà nước, 

doanh nghiệp cổ phần nhà nước chi phối 

Nhà nước quy định doanh nghiệp tự 

chủ trong việc tuyển dụng, sử dụng lao động, 

tạo điều kiện để doanh nghiệp sắp xếp lại lao 

động, sử dụng lao động linh hoạt theo yêu cầu 

của sản xuất, kinh doanh và giao cho doanh 

nghiệp quyết định tiền lương và trả lương cho 

người lao động theo quy chế của doanh nghiệp.  

Việc tách riêng quỹ lương của thành 

viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, 

Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, 

Kiểm soát viên, Kế toán trưởng với quỹ lương 

của người lao động. Không còn tình trạng 

doanh nghiệp nhập chung quỹ tiền lương của 

người quản lý với quỹ lương của người lao 

động để phân phối, từ đó giảm được khoảng 

cách chênh tiền lương của người quản lý giữa 

các doanh nghiệp và giữa người quản lý với 

người lao động trong cùng doanh nghiệp. Quỹ 

lương của viên chức quản lý xác định theo 

năm, gắn chặt hơn với hiệu quả kinh doanh, có 

khống chế mức hưởng tối đa và điều chỉnh 

tăng dần từng bước tiếp cận với tiền lương của 

các chức danh quản lý trên thị trường. Theo số 

liệu báo cáo của một số Bộ ngành, địa phương 

thì tiền lương của người lao động giai đoạn 

2010-2020 ổn định và tăng bình quân khoảng 

6-7% năm, trong đó: 

+ Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thì 

tiền lương của người lao động quý 1 2021 đạt 

9,24 triệu đồng tháng, tăng 11,3% so với cùng 

kì năm 2017 (đạt 8,25 triệu đồng/tháng).  

+  ông ty TNHH MTV do nhà nước là 

chủ sở hữu, tiền lương của người lao động quý 

1 2021 đạt 9,81 triệu đồng tháng, tăng 13,2% 

so với cùng kì năm 2020 (đạt 8,60 triệu 

đồng/tháng). 

+ Doanh nghiệp có cổ phần chi phối 

của nhà nước thì tiền lương của người lao động 

quý 1 2021 đạt 9,21 triệu đồng tháng, tăng 

5,5% so với cùng kì năm 2020 (đạt 8,72 triệu 

đồng/tháng). 

Tuy nhiên, chính sách tiền lương đối 

với khu vực này vẫn còn những bất cập: 

Một là, nguyên tắc xác định tiền lương 

của người lao động được quy định chung (gắn 

với năng suất lao động, lợi nhuận), chưa phân 

biệt được yếu tố lợi thế ngành nghề, yếu tố 

nguồn lực nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp, 

dẫn đến tiền lương của người lao động vẫn có 

sự chênh lệch khá lớn giữa các doanh nghiệp ở 

ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác 

nhau, hưởng mức lương cao nhưng không hoàn 

toàn do năng suất lao động tạo ra. 

Hai là tiền lương, tiền thưởng đối với 

viên chức quản lý mặc dù đã được điều chỉnh 

một bước, nhưng nhìn chung còn thấp (bằng 

50%) so với các chức danh quản lý tương 

đương trên thị trường
7
 nên chưa tạo được động 

lực cho những người quản lý giỏi, doanh 

nghiệp có hiệu quả cao theo chủ trương “Nhà 

nước có cơ chế khuyến khích thoả đáng về vật 

chất, tinh thần đối với cán bộ quản lý doanh 

nghiệp căn cứ vào mức độ đóng góp vào kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp”, dẫn đến 

khó thực hiện được thuê Tổng giám đốc, Giám 

đốc.  

Ba là, chưa tách tiền lương, tiền thưởng 

của đại diện chủ sở hữu (Hội đồng thành viên, 

Kiểm soát viên do đại diện chủ sở hữu bổ 

nhiệm để giúp chủ sở hữu giám sát doanh 

nghiệp) với ban quản lý điều hành (Ban giám 

đốc), dẫn đến Hội đồng thành viên, Kiểm soát 

viên vẫn hưởng lương chung với  an giám đốc 

và chủ yếu đứng về phía doanh nghiệp, do 

doanh nghiệp chi trả, làm giảm tính khách 

quan, độc lập và hiệu quả trong giám sát, chỉ 

đạo.  

Bốn là, doanh nghiệp thiếu chủ động 

xác định quỹ tiền lương, báo cáo theo quy 

định
8
; quản trị lao động còn yếu, tổ chức sắp 

                                                                 
7
 Một số doanh nghiệp trả lương cho người quản lý 130-

150 triệu đồng/tháng; ngân hàng thương mại trả 150-200 
triệu đồng/tháng, có trường hợp trả 250-300 triệu 
đồng/tháng. Ngoài ra còn được hưởng tiền thưởng theo 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh bằng 30-50% tiền lương. 
8
 Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 51/2016/NĐ-

CP, quý I hàng năm doanh nghiệp phải xác định, báo cáo chủ 
sở hữu quỹ tiền lương kế hoạch để tạm ứng cho người lao 
động. Tuy nhiên phần lớn doanh nghiệp tháng 5 - 6 mới triển 
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xếp lao động chưa khoa học, tiền lương chưa 

theo vị trí công việc, còn bình quân, trả cho lao 

động có trình độ thấp cao hơn trên thị trường, 

ngược lại trả cho lao động kỹ thuật cao thấp 

hơn so với thị trường, dẫn đến chưa khuyến 

khích được lao động giỏi, đóng góp nhiều cho 

doanh nghiệp, chuyển dịch lao động có trình độ 

chuyên môn, kỹ thuật cao sang khu vực doanh 

nghiệp khác, trong khi một lực lượng lớn lao 

động có trình độ thấp vẫn cố gắng bám vào 

DNNN, gây khó khăn cho việc tái cơ cấu lao 

động trong các DNNN này. Theo số liệu khảo 

sát DN giai đoạn 2010 - 2020 cho thấy, bình 

quân trong cả giai đoạn, DNNN trả lương cho 

lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật 

(CMKT) thấp và lao động giản đơn cao hơn so 

với doanh nghiệp FDI khoảng 10%, cao hơn 

doanh nghiệp tư nhân khoảng 20%, nhưng trả 

lương cho lao động có trình độ CMKT cao chỉ 

bằng khoảng 50 - 60% so với doanh nghiệp 

FDI. 

1.4. Đánh giá chung chính sách tiền 

lương đối với khu vực doanh nghiệp 

1.4.1. Mặt được 

Một là, quan điểm coi tiền lương là giá 

cả sức lao động, mức lương tối thiểu là mức 

sàn thấp nhất làm căn cứ để hai bên thỏa thuận 

tiền lương là phù hợp với nguyên tắc kinh tế 

thị trường
9
; Mức lương tối thiểu bảo đảm nhu 

cầu sống tối thiểu của người lao động là phù 

hợp về lý luận cũng như các công ước quốc tế 

của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) mà Việt 

Nam đã tham gia ký kết. 

Hai là, quy định nguyên tắc chung để 

doanh nghiệp tự xây dựng thang, bảng lương, 

bảo đảm sự linh hoạt, phù hợp với điều kiện 

khi thị trường lao động phát triển ở giai đoạn 

đầu trong điều kiện cơ chế thoả thuận tiền 

lương chưa hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền 

lợi cho người lao động, nhất là lao động giản 

đơn, lao động có trình độ CMKT thấp.  

Ba là, Nhà nước ban hành hệ thống 

thang lương, bảng lương và giao cho doanh 

nghiệp xếp lương theo vị trí, chức danh công 

việc, chú ý khuyến khích lao động có trình độ 

chuyên môn, kỹ thuật cao, làm cơ sở để ký kết 

                                                                                                      
khai, thậm chi có doanh nghiệp tháng 9 - 10 mới báo cáo kế 
hoạch quỹ lương. 
9
 Trong kinh tế thị trường, tiền lương được hình thành trên cơ 

sở thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao 
động. Để bảo vệ lao động yếu thế (lao động phổ thông, trình 
độ thấp, lao động nữ, lao động tàn tật, v.v.  

hợp đồng lao động, đóng hưởng bảo hiểm xã 

hội; quy định các tiêu chí, điều kiện và giao 

cho doanh nghiệp xác định, quyết định tiền 

lương trả cho người lao động gắn với năng suất 

lao động, lợi nhuận; tách riêng tiền lương của 

viên chức quản lý với người lao động và gắn 

chặt hơn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

Bốn là, thể chế được quan điểm về 

phân phối, trong đó chủ yếu phân phối theo kết 

quả lao động, qua đó góp phần nâng cao quyền 

tự chủ cho doanh nghiệp trong việc phân phối, 

trả lương đúng với số lượng, chất lượng lao 

động của người lao động đóng góp vào doanh 

nghiệp, đồng thời phân phối thông qua phúc lợi 

xã hội để bảo vệ những lao động yếu thế.   

1.4.2. Mặt hạn chế 

Một là chính sách tiền lương hiện nay 

quy định mức lương tối thiểu phải bảo đảm 

nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Tuy 

nhiên, thực tế cho thấy, mức lương tối thiểu 

hiện nay còn thấp so nhu cầu sống tối thiểu của 

người lao động.  

Hai là, chính sách tiền lương được đổi 

mới theo nguyên tắc thị trường trên cơ sở bảo 

đảm quyền tự thương lượng, định đoạt tiền 

lương của hai bên trong quan hệ lao động, 

trong đó có thỏa thuận về tiền lương đã được 

quy định trong pháp luật lao động và bước đầu 

đã được thực hiện nhưng nhìn chung chưa phát 

huy được tác dụng. Khi tranh chấp về tiền 

lương thường không qua thương lượng, thỏa 

thuận mà đi thẳng đến đình công
10

.  

Ba là, cơ chế quản lý tiền lương đối với 

doanh nghiệp nhà nước chưa thực sự gắn được 

tiền lương của người lao động với năng suất lao 

động, hiệu quả kinh doanh. Do chưa tính toán, so 

sánh được hiệu quả thực sự giữa các doanh 

nghiệp nhà nước, cho nên một số doanh nghiệp 

tiền lương cao (gấp 2 - 3 lần bình quân chung) 

nhưng không hoàn toàn do năng suất và hiệu 

quả cao; việc thực hiện được chủ trương “Nhà 

nước có cơ chế khuyến khích thoả đáng về vật 

chất, tinh thần đối với cán bộ quản lý doanh 

nghiệp căn cứ vào mức độ đóng góp vào kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp” còn hạn chế 

do chưa giải quyết được mâu thuẫn về tiền 

lương, tiền thưởng của viên chức quản lý doanh 

nghiệp nhà nước
11

 dẫn đến khó thực hiện được 
                                                                 
10

 Theo số liệu tổng hợp tình hình đình công hàng năm trên 
80% các cuộc đình công là xuất phát từ tiền lương.  
11

  Hiện nay có mâu thuẫn: tiền lương, tiền thưởng theo hướng thị 
trường, khuyến khích thỏa đáng thì phải nâng dần để tiếp cận với 



7 | KHOA HỌC LAO ĐỘNG    XÃ HỘI, số 69 - Quý 4/2021  

chủ trương thuê Tổng giám đốc, Giám đốc doanh 

nghiệp nhà nước.  

Bốn là, phân phối tiền lương, tiền 

thưởng thuộc quyền tự chủ của doanh nghiệp 

và người lao động. Tuy nhiên trên thực tế phân 

phối tiền lương trong các loại hình doanh 

nghiệp chưa phản ánh đúng thực chất quan hệ 

phân phối công bằng trong kinh tế thị trường. 

Khu vực ngoài nhà nước, khu vực FDI do sức 

ép việc làm lớn, có xu hướng ép tiền lương tối 

thiểu xuống sát với mức tiền lương tối thiểu do 

nhà nước quy định. Người lao động chấp nhận 

mức lương thấp không tương xứng với giá trị 

sức lao động của người lao động.  

Trong khu vực doanh nghiệp nhà nước 

lại có xu hướng chung đẩy tiền lương tối thiểu 

lên cao, trong khi năng suất lao động và hiệu 

quả sản xuất kinh doanh thấp
12

.  Kết quả điều 

tra lao động tiền lương 2021 cho thấy, trong 

DNNN tiền lương bình quân lao động phổ 

thông là 6.800 nghìn đồng người/tháng; lao 

động dưới đại học (sơ cấp, trung cấp, cao 

đẳng) là 6.954 nghìn đồng người/tháng; có 

trình độ đại học, trên đại học là 9.149 nghìn 

đồng người tháng; Đối với doanh nghiệp dân 

doanh tiền lương bình quân lao động phổ thông 

là 5.722 nghìn đồng người tháng; lao động 

dưới đại học là 6.296 nghìn đồng người/tháng; 

có trình độ đại học, trên đại học là 9.388 nghìn 

đồng người/tháng; doanh nghiệp FDI tiền 

lương bình quân lao động phổ thông là 6.011 

nghìn đồng người tháng; lao động dưới đại học 

là 7.843 nghìn đồng người tháng; có trình độ 

đại học, trên đại học là 13.207 nghìn 

đồng người/tháng. Theo đó, trong DNNN tiền 

lương trả cho lao động có trình độ thấp thường 

cao hơn so với thị trường, song ngược lại tiền 

lương trả cho lao động có trình độ CMKT cao 

lại quá thấp so với thị trường, dẫn đến sự dịch 

chuyển lao động có trình độ CMKT cao từ khu 

vực DNNN sang các doanh nghiệp ngoài nhà 

nước; ngược lại lao động có trình độ CMKT 

thấp thì cố gắng bám chặt vào khu vực DNNN, 

                                                                                                      
mức lương, thưởng của các doanh nghiệp khác, dẫn đến khoảng 
cách lớn với khu vực hành chính; ngược lại điều chỉnh giảm tiền 
lương, thưởng của viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước để 
bảo đảm cân đối với khu vực hành chính thì không khuyến khích 
được viên chức quản lý DNNN nâng cao hiệu quả. 
12

 Theo số liệu tổng hợp báo cáo từ 30 công ty mẹ tập đoàn, 
tổng công ty nhà nước (bao gồm cả các tổng công ty, các ngân 
hàng thương mại cổ phần hóa từ nhà nước) tỷ trọng quỹ 
lương trên giá trị gia tăng (tổng doanh thu trừ tổng cho phí 
chưa có lương) của doanh nghiệp bình quân chiếm hơn 53 % 
và trên 54%. 

gây khó khăn cho việc tái cơ cấu lao động và 

tăng năng suất lao động trong các DNNN này.  

2. Những thách thức đối với chính 

sách tiền lương trong bối cảnh hội nhập và 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4.  

2.1 Bối cảnh hội nhập và thách thức 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc 

đổi mới chính sách tiền lương ngoài xuất phát 

từ yêu cầu thực tiễn trong nước còn phải đáp 

ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế. Ở cấp quốc 

gia là các ràng buộc song phương và đa 

phương thông qua các hiệp định thương mại tự 

do thế hệ mới như Hiệp định  PTPP,  V T  

với các cam kết “thông qua và duy trì” trong 

luật pháp và thực tiễn các nội dung về lao động 

và quan hệ lao động theo Tuyên bố năm 1998 

của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Ở cấp 

doanh nghiệp, đó là việc tuân thủ các bộ tiêu 

chuẩn về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

( SR) của các nhà nhập khẩu hàng hóa, trong 

đó có các tiêu chuẩn về quan hệ lao động cần 

phải tuân thủ theo thông lệ quốc tế. 

Phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi 

cơ cấu lao động được xác định là một trong các 

giải pháp đột phá chiến lược, góp phần quan 

trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh của 

nền kinh tế thời kỳ tới. Trong bối cảnh cạnh 

tranh toàn cầu, bên cạnh những thuận lợi, 

chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. 

Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh 

còn thấp trong khi thế giới đang bước vào cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc thực 

hiện  hương trình nghị sự 2030 của Liên hiệp 

quốc về phát triển bền vững và thực hiện các 

cam kết hội nhập quốc tế, nhất là các Hiệp định 

 T  thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội thuận lợi 

nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách 

thức. 

Hiện nay Việt Nam hiện đang là nước 

có thu nhập trung bình thấp, những yếu kém 

của nền kinh tế vẫn đang chậm được được khắc 

phục, nhiều vấn đề xã hội đang đòi hỏi phải tập 

trung giải quyết, các nguồn lực đầu tư cho sản 

xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho 

người lao động còn hạn chế. Tuy nhiên, khi trở 

thành nước có thu nhập trung bình, các điều 

kiện về hỗ trợ vốn vay giảm, cạnh tranh giữa 

các nước trong khu vực và quốc tế sẽ trở nên 

gay gắt hơn, tạo điều kiện cho khu vực chính 

thức có điều kiện tăng nhanh hơn, qua đó góp 

phần tạo việc làm, tiền lương, thu nhập cao 

hơn cho người lao động. 
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Trước những xu thế trên, để khai thác 

tối đa tiềm năng này, Việt Nam cần phải có 

đầu tư dài hạn nhằm nâng cao tay nghề kỹ 

thuật cho các thế hệ tiếp theo mà đi kèm với nó 

là chính sách tiền lương, thu nhập hợp lý và 

trọng tâm vào môi trường kinh doanh trong 

nước. 

 2.2 Bối cảnh cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 và thách thức   

Cách mạng công nghiệp 4.0 do tác 

động của khoa học và công nghệ với cường độ 

lớn hơn và trình độ cao hơn, làm thay đổi cơ 

cấu ngành sản xuất và dịch vụ mạnh mẽ hơn, 

sâu sắc hơn.  ác ngành công nghiệp cổ điển 

giảm dần tỉ trọng và vai trò của nó mà thay thế 

vào đó là các ngành có hàm lượng khoa học và 

công nghệ tăng nhanh, đặc biệt là các ngành 

dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất. Chúng giữ 

vai trò khớp nối, đảm bảo cho toàn bộ quá trình 

tái sản xuất xã hội được thông suốt và phát 

triển với tốc độ cao.  ơ cấu kinh tế trở nên 

mềm hoá, khu vực kinh tế phi hình thức được 

mở rộng, nền kinh tế tượng trưng có quy mô 

lớn hơn nền kinh tế thực tế nhiều lần.  ơ cấu 

lao động phân theo ngành có sự thay đổi sâu 

sắc, xuất hiện nhiều nghề mới với sự đan kết 

của nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ. 

Nền kinh tế tri thức đang được hình 

thành và phát triển. Người máy công nghiệp sẽ 

thay thế người lao động. Quá trình lao động trí 

óc cũng được người máy thay thế. Nguồn năng 

lượng mặt trời, nhiệt hạch… sẽ phổ biến và 

thay thế cho các nguồn năng lượng hiện có. 

Các chất siêu dẫn, siêu cứng, siêu sạch, siêu 

bền… sẽ thay thế các vật liệu truyền thống. 

Công nghệ vi sinh, công nghệ gen sẽ phát triển; 

công nghệ liên tục sẽ được sử dụng rộng rãi. 

Công nghệ hiện đại (người máy) được sử dụng 

trong công xưởng với cấp số nhân, làm tăng 

năng suất lao động và tiết kiệm chi phí. Trong 

khi đó, công nghệ thông tin tạo tiền đề cho 

những đổi mới đột phá về mô hình kinh doanh. 

Internet đã xóa bỏ những lợi thế của phương 

thức sản xuất tập trung và chia sẻ chi phí; các 

nền tảng giao dịch trực tuyến cho phép nhà sản 

xuất tìm đến khách hàng mà không cần phải 

chi tiêu nhiều cho quảng cáo và phân phối, v.v.  

Hầu hết các xu hướng trên đều mang lại 

những cơ hội tốt. Nhưng chúng đi kèm với 

những tác động phụ với những hệ quả ngoài dự 

kiến và cần được quản lý tốt. Công nghệ mới 

đòi hỏi kỹ năng cao, tiết kiệm lao động nên các 

ngành nghề phổ thông thuộc nhóm tiền lương 

trung bình sẽ dần biến mất và thay thế vào đó 

là những việc làm đòi hỏi tay nghề cao, mang 

lại tiền lương, thu nhập cao hơn. Ngay tại thời 

điểm này, công nghệ đã thay thế lao động thủ 

công trong nhiều ngành từ dệt may, da giày 

đến kim khí, điện tử, v.v. Tiến bộ công nghệ 

cũng có thể làm trầm trọng hơn các vấn đề về 

bất bình đẳng xã hội, trong đó có bất bình đẳng 

về tiền lương, thu nhập vì người nào tận dụng 

được sức mạnh của công nghệ sẽ có tiền lương, 

thu nhập cao hơn. Khoảng cách giữa năng suất 

lao động và tiền lương cũng sẽ trở lên lớn hơn. 

Một số người còn cho rằng công nghiệp hóa sẽ 

sớm bị chết yểu tại các nước đang phát triển 

một phần là do tự động hoá.    

Thị trường lao động tiếp tục có sự 

chuyển dịch, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có 

những tác động lớn tới chất lượng, cung, cầu 

và cơ cấu lao động, nhiều vị trí việc làm mới sẽ 

được tạo ra, đồng thời nhiều vị trí việc làm 

truyền thống có thể sẽ mất đi, xu hướng tạo 

việc làm và chuyển đổi từ quan hệ lao động 

chính thức sang các hình thức quan hệ khác có 

thể sẽ gia tăng, theo đó nhiều vấn đề mới của 

quan hệ lao động sẽ phát sinh cần tiếp tục 

nghiên cứu, giải quyết. Dưới tác động của cách 

mạng công nghiệp 4.0, các hình thức việc làm 

mới dần xuất hiện ở khu vực thành thị. Ngày 

càng có nhiều lao động mới như lái xe Grap, 

Osin, lao động phi chính thức đặc thù làm việc 

không trọn thời gian (trông cửa hàng, shiper, 

…) có địa vị pháp lý không dễ xác định, không 

được bảo vệ bởi chính sách tiền lương tối 

thiểu.  

Thực tiễn hội nhập quốc tế và cách 

mạng 4.0 đang đòi hỏi chính sách tiền lương 

với khu vực sản xuất kinh doanh cần đổi mới 

nhanh chóng, kịp thời. Đổi mới chính sách tiền 

lương trong khu vực sản xuất kinh doanh là tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ theo định hướng thị 

trường có sự quản lý của Nhà nước, nhằm từng 

bước cải thiện đời sống của người lao động; 

thực hiện công bằng trong phân phối tiền lương 

và thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp; 

phát huy tối đa động lực của tiền lương cho 

phát triển doanh nghiệp bền vững; góp phần 

thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã 

hội đất nước trong thời kỳ mới. 

3. Một số nội dung đổi mới chính 

sách tiền lương trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 
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Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hội nhập 

quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 chính 

sách tiền lương đối với khu vực sản xuất kinh 

doanh cần đổi mới nhanh chóng, kịp thời, cụ 

thể cần thực hiện khẩn trước những bước đổi 

mới theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW 

ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách 

tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang và người lao động 

trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 07/NQ-

CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về  hương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết 27-NQ/TW, trong đó chú trọng những 

điểm mới như: trong khu vực doanh nghiệp, 

thực hiện tăng mức lương tối thiểu vùng bảo 

đảm mức sống tối thiểu của người lao động và 

gia đình họ. Từ đó, tiếp tục điều chỉnh lương 

tối thiểu vùng theo định kỳ. Nhà nước chỉ công 

bố mức lương tối thiểu vùng theo tháng và theo 

giờ, tiền lương bình quân trên thị trường đối 

với các ngành nghề và hỗ trợ cung cấp thông 

tin thị trường lao động mà không can thiệp trực 

tiếp vào chính sách tiền lương của doanh 

nghiệp. Doanh nghiệp và người lao động tự 

thương lương, ký hợp đồng và trả lương gắn 

với năng suất và kết quả lao động. Đi kèm với 

đó là những nội dung đổi mới, cụ thể: 

3.1 Tiền lương tối thiểu 

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định sự cần 

thiết Nhà nước phải duy trì hệ thống tiền lương 

tối thiểu là công cụ bảo vệ người lao động yếu 

thế và điều tiết thị trường lao động hướng tới 

mục tiêu phát triển lành mạnh của quốc gia 

thông qua việc giảm thất nghiệp, duy trì tỷ lệ 

có việc làm cao của lực lượng lao động. Mở 

rộng đối tượng áp dụng lương tối thiểu tới khu 

vực phi chính thức, những loại hình công việc 

mới như người giúp việc, làm việc không trọn 

thời gian, người giao hàng,  lái xe  công 

nghệ…. Thực thi chức năng của tiền lương tối 

thiểu là mức sàn thấp nhất do Nhà nước quy 

định làm cơ sở để người lao động và người sử 

dụng thỏa thuận trả. 

Thứ hai, ban hành quy định hướng dẫn 

cụ thể xác định và quy định loại hình tiền 

lương tối thiểu phù hợp với sự phát triển của 

thị trường lao động ở Việt Nam, gồm theo 

tháng và theo giờ nhằm nâng cao độ bao phủ 

của tiền lương tối thiểu và đáp ứng tính linh 

hoạt cho thị trường lao động, trong đó mức 

lương tối thiểu theo tháng áp dụng đối với 

người lao động làm công việc ổn định và trọn 

thời gian (làm việc trên 4 giờ/ngày); mức 

lương tối thiểu theo giờ đối với người lao động 

làm công việc không ổn định và không trọn 

thời gian. 

Với tư cách là thành viên của Tổ chức 

lao động Quốc tế (ILO), Việt Nam có nghĩa vụ 

và cam kết thực hiện  ông ước số 131 của ILO 

về ấn định lương tối thiểu, đặc biệt đối với các 

nước đang phát triển năm 1970 về thiết lập một 

hệ thống lương tối thiểu vùng, với các mức 

lương tối thiểu theo tháng, ngày, giờ để áp 

dụng cho mọi nhóm người làm công ăn lương; 

thời gian tới, tiếp tục quy định mức lương tối 

thiểu theo 4 vùng và điều chỉnh hàng năm 

Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng.  

Thứ ba, tiếp tục phân vùng để quy định 

mức lương tối thiểu cho phù hợp với sự phát 

kinh tế xã hội, phát triển của triển thị trường 

lao động của từng vùng. Xác định phương án 

điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cho phù 

hợp với năng suất lao động, tăng trưởng kinh 

tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và 

nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.  

3.2 Về thang lương, bảng lương 

Xác định thang, bảng lương thuộc quản 

trị của doanh nghiệp, giao cho doanh nghiệp tự 

chủ quyết định thang, bảng lương phù hợp với 

tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, khả năng 

của từng doanh nghiệp và công khai tại nơi làm 

việc để người lao động, công đoàn giám sát. Tổ 

chức đại diện người lao động tham gia thương 

lượng, thỏa thuận các mức lương trong thang 

lương, bằng lương của doanh nghiệp. 

Nghiên cứu giao quyền cho doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước xây dựng bảng 

lương, mức lương đối với người quản lý doanh 

nghiệp (tách bạch với công chức, viên chức 

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5), bảo 

đảm cân đối hợp lý với mức lương của người 

lao động trong nội bộ từng doanh nghiệp. 

Quy định và kiểm soát chặt chẽ việc áp 

dụng thang lương, bảng lương do doanh nghiệp 

xây dựng, tránh tình trạng doanh nghiệp xây 

dựng, gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao 

động nhưng không thực hiện hoặc thực hiện 

thang bảng lương khác với thang lương, bảng 

lương đã xây dựng. Mức lương trong thang 

lương, bảng lương của doanh nghiệp làm cơ sở 

để thỏa thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng 

lao động; xác định đơn giá tiền lương, thực 
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hiện chế độ nâng bậc lương theo thỏa thuận 

trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động 

tập thể; đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; 

trả lương ngừng việc và các chế độ khác theo 

quy định của pháp luật lao động; giải quyết các 

quyền lợi khác theo thỏa thuận trong hợp đồng 

lao động, thoả ước lao động tập thể của doanh 

nghiệp, theo quy chế của doanh nghiệp và quy 

định của pháp luật lao động. 

3.3 Về phân phối tiền lương 

Thực hiện cơ chế quản lý tiền lương đối 

với các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp Nhà 

nước, theo cơ chế thị trường, bảo đảm các yêu 

cầu sau: 

- Tiền lương phải do doanh nghiệp 

quyết định và được hạch toán đầy đủ trong giá 

thành sản phẩm, dịch vụ phù hợp với mức tiền 

công trên thị trường và có tính cạnh tranh cao. 

- Tiền lương, tiền thưởng của người lao 

động do người lao động và người sử dụng lao 

động thỏa thuận trong hợp đồng lao động và 

được trả gắn với năng suất lao động, hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phù 

hợp với mặt bằng trên thị trường, bảo đảm hài 

hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp 

và Nhà nước. 

- Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước, chủ sở hữu (Nhà nước) không can thiệp 

vào việc xác định chi phí tiền lương của doanh 

nghiệp (quỹ tiền lương không cần đăng ký với 

chủ sở hữu), nhưng quy định các tiêu chí, giao 

các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn ở đầu ra, các 

vấn đề khác liên quan đến xác định chi phí tiền 

lương và trả lương cho người lao động do 

doanh nghiệp toàn quyền quyết định bảo đảm 

các quy định chung của pháp luật lao động. 

- Thực hiện cơ chế phân phối tiền 

lương gắn với năng suất lao động và linh hoạt. 

Đây là cơ chế tiền lương phù hợp và lâu dài 

đảm bảo công bằng xã hội trong phân phối tiền 

lương và thu nhập trong các loại hình doanh 

nghiệp. Cơ chế này cần phải: (i) Thống nhất về 

nhận thức trong khu vực sản xuất kinh doanh 

trả lương cho người lao động theo kết quả lao 

động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh là vấn 

đề có tính nguyên tắc trong chính sách tiền 

lương của khu vực này, thực chất là trả lương 

gắn với năng suất lao động. (ii) Phải đảm bảo 

mối quan hệ tốc độ tăng tiền lương bình quân 

thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động bình 

quân trong doanh nghiệp. (iii) Trên cơ sở tính 

năng suất lao động theo giá trị gia tăng (tổng 

doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương) 

hoặc lợi nhuận, sau khi loại trừ các giá trị trung 

gian và tách yếu tố lợi thế so sánh (cạnh tranh) 

do độc quyền đem lại để phản ánh thực chất 

kết quả đóng góp của lao động và hiệu quả sản 

xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. 

(iv) Đảm bảo cơ cấu tiền lương bao gồm: phần 

cứng (tiền lương cơ bản, tăng tiền lương hàng 

năm, tiền thưởng...) và phần biến động (phần 

mềm hay linh hoạt), phần trả lương theo năng 

suất biến động mang tính chất khuyến khích 

trong năm dựa trên sự cải thiện về năng suất và 

kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp. 
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THỰC TRẠNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2021-2030 
 

                 TRỊNH THU NGA* VÀ  NHÓM NGHIÊN CỨU** 
           

 ài viết này đi sâu vào phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực (NNL) tỉnh Sơn La 

trong 10 năm qua, cho thấy NNL tỉnh Sơn La đã có bước phát triển nhất định cả về số 

lượng và chất lượng, cũng như được toàn dụng và sử dụng ngày một hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đến 

nay NNL của Tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như chất lượng dân số và NNL còn thấp; lực lượng lao 

động (LLLĐ) mất cân đối giữa các ngành, giữa các khu vực; phần lớn người lao động làm việc 

trong lĩnh vực nông nghiệp với thu nhập thấp và năng suất lao động thấp, v.v... Trong khi đó, cơ 

chế, chính sách và các định chế phát triển NNL Tỉnh bao gồm hệ thống y tế, giáo dục - đào tạo, kết 

nối cung – cầu lao động cũng chưa có những đổi mới và đột phá đáng kể, còn hạn chế; việc quản 

lý, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) đã qua đào tạo còn bất cập, thiếu quy 

hoạch, v.v… Trên cơ sở đó, nghiên cứu cũng đưa ra một số hàm ý chính sách phát triển NNL của 

tỉnh Sơn La nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong giai đoạn 2021-2030. 

Từ khóa: Nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực. 

 

Sơn La là tỉnh miền núi cao nằm ở phía 

Tây  ắc Việt Nam. Trong gần 35 năm thực 

hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-2020), 

tỉnh Sơn La đã có bước chuyển biến căn bản, 

khá toàn diện trên tất cả các mặt và trở thành 

một tỉnh phát triển khá của Vùng Trung du và 

miền núi phía  ắc. Hiện nay, toàn tỉnh có 12 

dân tộc anh em chung sống với tổng dân số là 

1.248.415 người tính đến 01 4 2019
13
, chiếm 

10,1% dân số của Vùng và trong đó có khoảng 

82% là người dân tộc thiểu số sống rải rác trên 

khắp địa bàn Tỉnh. Trong những năm qua, công 

tác phát triển NNL của Tỉnh được chú trọng 

thông qua thực thi các chiến lược, chính sách 

phát triển hệ thống y tế, giáo dục – đào tạo và 

thị trường lao động, đặc biệt là chủ trương xây 

dựng và thực hiện các Quy hoạch liên quan đến 

phát triển NNL (bao gồm Quy hoạch dân số lao 

động việc làm giai đoạn 2006-2020, Quy hoạch 

phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 và Quy 

hoạch phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020, 

.v.v..). Kết quả, NNL tỉnh Sơn La đã có bước 

phát triển nhất định cả về số lượng, chất lượng 

và cơ cấu lao động.  Tuy nhiên, quy mô kinh tế 

của Tỉnh còn nhỏ, phát triển chưa thật sự bền 

vững, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đặc biệt chất 

lượng nguồn nhân lực (NNL) và việc làm còn 

hạn chế, tiếp tục sẽ là những khó khăn, thách 

thức trong giai đoạn phát triển mới.  

                                                                 
13

 Theo kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 
2019 

Trong giai đoạn 2021-2030, để đạt được 

mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội 

(KT-XH), phát triển NNL tiếp tục được xác 

định là nền tảng để tăng năng suất lao động và 

tạo lợi thế cạnh tranh trong hội nhập và phát 

triển của Tỉnh. Nghị quyết Đại hội đại biểu 

đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 

2020-2025 xác định “Phát triển nguồn nhân 

lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tập trung nâng 

cao chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp, nhất 

là bậc trung học phổ thông và giáo dục nghề 

nghiệp” là một trong ba khâu đột phá chiến 

lược của Tỉnh. Do đó, trong những năm tới cần 

có những giải pháp đột phá để nâng cao chất 

lượng lao động và tăng cường phát triển việc làm 

bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm đáp ứng 

ứng yêu cầu của phát triển KT-XH giai đoạn 

2021-2030, đặc biệt là cho phát triển các 

ngành lĩnh vực mũi nhọn của Tỉnh như nông 

nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch, công 

nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp sản 

xuất và phân phối điện năng, v.v... cũng như 

đảm bảo lao động có chuyên môn kỹ thuật cao 

cho các cụm, khu công nghiệp trọng yếu trên 

địa bàn Tỉnh. 

1. Thực trạng phát triển nguồn nhân 

lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020 

B 

* TS, Viện KHLĐ&XH; ** Nhóm nghiên cứu thuộc Trung Tâm NC DS, LĐ, VL, Viện KHLĐ&XH gồm Ths. Nguyễn Hải Ninh, Ths. Lê Thu 
Huyền, Ths. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ths. Trần Thị Ngọc Anh, Ths. Trịnh Hoàng Hiếu, Ths. Trần Thị Phương Thảo  
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1.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu, 

chỉ tiêu về phát triển nguồn nhân lực tỉnh 

Sơn La trong giai đoạn 2011-2020 

1.1.1. Quy mô và chất lượng nguồn 

nhân lực 

a. Quy mô dân số và lực lượng lao 

động 

(1) Quy mô dân số tiếp tục gia tăng, cơ 

cấu dân số của Tỉnh bắt đầu chạm ngưỡng già 

hóa và vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực nông 

thôn. Năm 2020, dân số trung bình của Sơn La 

là 1,27 triệu người, trong đó dân số nông thôn 

chiếm 86,19%. Giai đoạn 2011-2020, dân số 

Sơn La tăng với tốc độ bình quân 1,42% năm. 

Dân số của Sơn La bắt đầu chạm ngưỡng già 

hóa dân số với tỷ trọng dân số cao tuổi (từ 60 

tuổi trở lên) đạt 9,79% năm 2020, đặt ra những 

cơ hội và thách thức mới, đặc biệt là sự gia 

tăng nhu cầu việc làm của người cao tuổi, nhu 

cầu chăm sóc y tế và bảo trợ xã hội đối với 

người cao tuổi trong tương lai. 

 

Hình 1. Tổng dân số Sơn La, tỷ lệ dân số 

thành thị và dân số cao tuổi 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Sơn La (2011-

2020), NGTK Sơn La & TCTK (2011-2020), 

Điều tra Lao động - Việc làm (2011-2020) 

 (2) Quy mô lực lượng lao động (LLLĐ) 

tiếp tục gia tăng nhưng tốc độ đã chậm lại rõ 

rệt do tác động của già hóa dân số. Năm 2020, 

quy mô LLLĐ tỉnh Sơn La là 770,8 nghìn 

người, trong đó, LLLĐ nữ chiếm 49,2% 

(378,86 nghìn người); LLLĐ thành thị chiếm 

11,0% (84,47 nghìn người). Giai đoạn 2011-

2020, tốc độ tăng LLLĐ toàn tỉnh là 

1,48% năm, cao hơn tốc độ tăng LLLĐ của 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc 

(0,72% năm) và của cả nước (1,04% năm). 

Tuy nhiên, tốc độ tăng LLLĐ đã chậm dần 

trong giai đoạn 2016-2020 (0,6% năm so với 

2,84% năm giai đoạn 2011-2015). 

 

Hình 2. Tỷ lệ tham gia LLLĐ và quy mô 

LLLĐ tỉnh Sơn La, 2011-2020 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh (2011-2020), Niên 

giám thống kê tỉnh Sơn La 

b.  hất lượng nguồn nhân lực  

(1) Tuổi thọ trung bình tăng nhẹ, song 

vẫn thấp hơn mức chung của cả nước và vùng 

Trung du miền núi phía Bắc. Năm 2019, tuổi 

thọ trung bình đạt 70,9 tuổi
14
, tăng nhẹ so với 

năm 2011 (70,1 tuổi), không đạt mục tiêu đề ra 

(72,1 tuổi năm 2015 và 75 tuổi năm 2020)
15

. 

Nhìn chung, chỉ số tuổi thọ bình quân của Tỉnh 

vẫn thấp hơn chỉ số của cả nước (73,6 tuổi) và 

vùng Trung du miền núi phía Bắc (71,1 tuổi). 

Biểu 1. Một số chỉ số về thể chất của nguồn 

nhân lực tỉnh Sơn La 

Chỉ tiêu 2011 2015 2019 

1. Tuổi thọ bq 

(năm) 
70,1 70,50 70,90 

2. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD (%) 

2.1. SDD cân nặng  23,0 21,0 19,4 

2.2. SDD chiều cao  35,4* - 32,3 

Nguồn: NGTK tỉnh Sơn La 2011-2019 

 

                                                                 
14 Quyết định số 855/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ngày 28/4/2020 
ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam 
giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Sơn La 
15 Quyết định 1265/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 về kế hoạch thực hiện 
CLQG bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 
2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030  
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(2) Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em tiếp tục 

giảm nhưng mức cải thiện còn chậm, đặc biệt là 

ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Năm 

2019, tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng là 19,4%, 

chỉ giảm 3,6 điểm % so với 2011 và giảm 2,7 

điểm phần trăm so với 2015, không đạt mục 

tiêu đề ra (17% năm 2015 và 13% năm 2020). 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em 

dưới 5 tuổi vẫn còn tới 32,3% năm 2019, còn 

khoảng cách khá xa so với mục tiêu đề ra (23% 

năm 2020). 

(3) Trình độ giáo dục phổ thông và 

trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) của 

LLLĐ có sự cải thiện nhất định. Tuy vậy, vẫn 

có sự chênh lệch lớn về chất lượng lao động 

giữa nông thôn và thành thị, giữa lao động 

nam và nữ, giữa người Kinh và người DTTS 

Theo trình độ giáo dục phổ thông, giai đoạn 

2011-2020, tỷ lệ LLLĐ đã hoàn thành bậc trung 

học phổ thông (THPT) tăng từ 22,6% lên 

28,9%. Tuy nhiên, vẫn còn 7,48% LLLĐ chưa 

biết chữ; 9,35% LLLĐ chưa tốt nghiệp tiểu học; 

và 19,07% mới tốt nghiệp tiểu học. Đáng lưu ý, 

mặc dù những nỗ lực phổ cập giáo dục và xóa 

mù chữ trong thời gian qua, Sơn La vẫn còn 

41,98% LLLĐ nữ và 39,84% LLLĐ nông thôn 

mới tốt nghiệp tiểu học trở xuống. Đây là rào 

cản chính để người lao động tiếp cận đến các cơ 

hội đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. 

 Theo trình độ CMKT, tỷ lệ lao động qua 

đào tạo nói chung tăng từ 36% năm 2015 lên 

55% năm 2020, đạt mục tiêu của Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-

2020. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có 

bằng/chứng chỉ cũng tăng từ 14% năm 2015 lên 

20% năm 2020, song vẫn thấp hơn so với mức 

chung của cả nước (24% năm 2020). Tỷ lệ 

LLLĐ qua đào tạo có bằng cấp/chứng chỉ của 

nam là 24,17%, trong khi của nữ chỉ là 15,41%; 

ở khu vực thành thị là 61,26%, trong khi ở khu 

vực nông thôn là 12,99%. Theo kết quả Điều tra 

thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 

DTTS năm 2019 của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ 

LLLĐ không có trình độ CMKT ở người Kinh 

là 56,21%, trong khi ở nhóm người DTTS là 

88,68% LLLĐ, đặc biệt là dân tộc Xinh Mun 

(97,06%), Khơ Mú (95,73%), Kháng (95,02%). 

Biểu 2. Cơ cấu LLLĐ chia theo trình độ học vấn phổ thông, trình độ CMKT và theo giới 

tính, TTNT, năm 2020 (Đ/V: %) 

  Chung Nam Nữ Thành thị Nông thôn 

1. Trình độ học vấn phổ thông 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

-  hưa biết chữ 7,48 3,36 12,79 0,94 8,61 

-  hưa tốt nghiệp tiểu học 9,35 8,04 11,03 2,74 10,49 

- Tốt nghiệp tiểu học 19,07 19,78 18,16 9,32 20,75 

- Tốt nghiệp THCS 35,20 37,10 32,75 21,17 37,62 

- Tốt nghiệp THPT 28,90 31,72 25,27 65,84 22,54 

2. Trình độ CMKT 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

-  hưa qua đào tạo/không 

bằng/chứng chỉ 80,00 75,83 84,59 38,74 87,01 

- Qua đạo tạo có bằng/chứng chỉ 20,00 24,17 15,41 61,26 12,99 

+ Sơ cấp 4,56 7,71 1,09 9,64 3,70 

+ Trung cấp 5,01 6,21 3,69 13,47 3,57 

+  ao đẳng 5,72 5,67 5,77 14,97 4,14 

+ ĐH trở lên 4,71 4,58 4,86 23,17 1,57 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh (2011-2020), Niên giám thống kê tỉnh Sơn La; Tổng Cục thống kê 

(2011-2020), Điều tra Lao động-Việc làm 
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1.1.2. Sử dụng và toàn dụng nguồn nhân lực  

a. Việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao 

động  

(1) Phát triển và nâng cao chất lượng 

NNL, gia tăng quy mô LLLĐ qua đào tạo đã góp 

phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động 

(CCLĐ), chất lượng việc làm của Tỉnh theo hướng 

tích cực trong thời gian qua. Năm 2020, Sơn La 

có 765,87 nghìn lao động có việc làm. Giai 

đoạn 2011-2020, tăng trưởng việc làm đạt bình 

quân 1,45% năm, cao hơn mức chung của vùng 

Trung du và miền núi phía Bắc (0,87% năm) 

và của cả nước (0,71% năm); tỷ lệ lao động 

nông, lâm, ngư nghiệp (NLNN) giảm 9,4 điểm 

phần trăm, còn 68,7% năm 2020, đạt mục tiêu 

Nghị quyết; tỷ lệ lao động làm công hưởng 

lương tăng 1,43 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động 

giản đơn giảm 6,28 điểm phần trăm. Tuy nhiên, 

CCLĐ vẫn còn lạc hậu và chất lượng việc làm 

còn thấp. Năm 2020, vẫn còn gần 70% LLLĐ 

đang làm việc trong khu vực NLNN; 77,48% 

LLLĐ làm nghề giản đơn; 83,9% LLLĐ là lao 

động dễ bị tổn thương (NLĐ tự làm và NLĐ 

hộ gia đình).  

Biểu 3. Một số chỉ tiêu cơ bản của TTLĐ 

tỉnh Sơn La năm 2011, 2020 

Chỉ tiêu cơ bản 2011 2020 

1. LĐ có việc làm (1000 

người) 
681,84 765,87 

2. Tỷ lệ LĐ nông nghiệp (%) 78,1 68,7 

3. Tỷ lệ lao động LCHL (%) 13,41 14,84 

4. Tỷ lệ VL dễ bị tổn thương 

(%) 
86,00 83,88 

5. Tỷ lệ việc làm kỹ năng cao 

(%) 
6,86 7,55 

6. Tỷ lệ việc làm kỹ năng thấp 

(LĐ làm nghề giản đơn) (%) 
83,12 76,84 

7. Tỷ lệ thất nghiệp của LLLĐ 

trong độ tuổi LĐ (%) 
0,65 0,62 

Thất nghiệp thành thị ( ) 4,4 2,39 

8. Tỷ lệ thiếu việc làm của 

LLLĐ trong độ tuổi LĐ(%) 
0,45 0,37 

Thiếu việc làm nông thôn (%) 0,51 0,39 

Nguồn: TCTK, Điều tra Lao động Việc làm 

năm 2011, 2020 

 (2) Nguồn nhân lực tỉnh Sơn La về cơ 
bản được toàn dụng, thể hiện qua tỷ lệ thất 

nghiệp và thiếu việc làm luôn duy trì ở mức 

thấp. Tuy nhiên, đáng lưu ý, vẫn còn khá phổ 

biến tình trạng người lao động qua đào tạo có 

bằng/chứng chỉ bị thất nghiệp và tình trạng 

NLĐ làm việc không phù hợp với  trình độ 

CMKT được đào tạo trên địa bàn Tỉnh. 

Biểu 4. Tỷ lệ thất nghiệp theo trình độ 

CM T của LLLĐ tỉnh Sơn La, năm 2020 

Trình độ CM T Tuổi 15-24 

Toàn bộ 

LLLĐ 

Chưa qua đào tạo 1.11 0.3 

Sơ cấp 6.41 0.59 

Trung cấp 8.24 1.63 

Cao đẳng 21.41 6.06 

Đại học trở lên 25.41 2.2 

Chung 1.94 0.62 

Nguồn: Tính toán từ Dữ liệu Điều tra Lao 

động,  iệc làm của TCTK năm 2020 

Giai đoạn 2011-2020, tỷ lệ thất nghiệp 

chung duy trì mức dưới 1%, trong đó tỷ lệ thất 

nghiệp ở khu vực thành thị là 3,8%; tỷ lệ thiếu 

việc làm luôn ở mức rất thấp (dưới 0,7%). Năm 

2020, tỷ lệ thất nghiệp của Sơn La là 0,62% - 

xem Biểu 4, thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp của 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc (0,97%) 

và thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp của cả nước 

(2,48%). 

Đáng lưu ý, năm 2020, cả tỉnh có hơn 

2.600 người đã qua đào tạo có bằng/chứng chỉ 

bị thất nghiệp, trong đó có hơn 1.200 người ở 

độ tuổi trẻ từ 24 tuổi trở xuống. Tỷ lệ thất 

nghiệp của nhóm lao động có trình độ cao đẳng 

và đại học trở lên rất cao, tương ứng là 6,06% 

và 2,2% (xem Biểu 4). 

Bên cạnh đó, cũng còn phổ biến sự 

không phù hợp giữa cấp bậc CMKT của NLĐ 

với nhu cầu về trình độ kỹ năng mà thị trường 

cần. Năm 2020, có tới 66,37% NLĐ có trình 

độ trung cấp, 47,92% NLĐ có trình độ cao 

đẳng, 21,04% NLĐ có trình độ đại học trở lên 

làm các công việc có yêu cầu trình độ 

CMKT/kỹ năng thấp hơn so với trình độ CMKT 

được đào tạo (xem Hình 3). 
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Hình 3. Cơ cấu lao động có việc làm chia theo mức độ phù hợp về kỹ năng của việc làm với 

trình độ được đào tạo của NLĐ tỉnh Sơn La, năm 2020 

Nguồn: Tính toán từ Điều tra Lao động việc, GSO, năm 2020 

 

b. Phát huy và sử dụng đội ngũ nhân 

lực trụ cột và đặc thù của Tỉnh  

(1) Đội ngũ nhân lực cán bộ, công 

chức, viên chức được nâng lên rõ rệt về trình 

độ và có xu hướng giảm nhanh về quy mô do 

thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Năm 

2020, Đội ngũ nhân lực cán bộ, công chức, 

viên chức các cấp của tỉnh Sơn La có 34.708 

người, giảm gần 2,3 nghìn người so với năm 

2011, do chủ trương tinh giảm biên chế. Về 

trình độ, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp 

huyện có trình độ đại học và sau đại học tăng 

từ 75,62% năm 2015 lên 92,87% năm 2020; 

tỷ lệ viên chức có trình độ đại học và sau đại 

học tăng  từ  40,66% năm 2015 lên 50,73% 

năm 2020; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có 

trình độ trung cấp trở lên tăng  từ 53,68% 

năm 2015 lên 100% năm 2020. Tuy nhiên, 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói 

chung và đặc biệt là cán bộ cấp xã còn một số 

hạn chế, vẫn còn cán bộ, công chức cấp xã 

chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ 

từ trung cấp trở lên; năng lực lãnh đạo của 

một số cán bộ cấp xã, nhất là cán bộ chủ chốt 

còn nhiều hạn chế; năng lực và kỹ năng hành 

chính, kỹ năng vận dụng các kiến thức đã 

được đào tạo, bồi dưỡng của một số cán bộ, 

công chức vào công việc cụ thể còn yếu.  

(2) Nhân lực khoa học, công nghệ 

(KHCN) và đổi mới sáng tạo gia tăng về số 

lượng và cải thiện về chất lượng; tuy vậy vẫn 

còn khoảng cách khá xa so với mặt bằng chung 

của cả nước, cũng như nguy cơ thiếu hụt đội 

ngũ kế cận. Đội ngũ nhân lực KH N được quan 

tâm phát triển, tăng từ 1.200 người năm 2011 lên 

2.103 người năm 2020. Tuy nhiên, quy mô nhân 

lực KHCN của Tỉnh còn nhỏ bé, mới chiếm 

0,27% tổng LLLĐ của tỉnh, thấp hơn đáng kể so 

với mức chung của cả nước (0,63%). Hiện Sơn 

La thiếu hụt đội ngũ kế cận các nhà khoa học 

giỏi, nhà khoa học đầu ngành, các nhà khoa học 

đủ năng lực chủ trì các nhiệm vụ KHCN quan 

trọng của Tỉnh trong lĩnh vực công nghiệp và 

dịch vụ. 

(3) Vẫn còn tình trạng mất cân đối trong 

cơ cấu sử dụng cán bộ người DTTS trên địa bàn 

Tỉnh Sơn La. Tỷ lệ cán bộ người DTTS có trình 

độ thạc sĩ, cử nhân, tiến sĩ vẫn còn ít (trong cơ 

quan cấp tỉnh là 50%, cấp huyện là 20%), chủ 

yếu ở trình độ trung cấp, sơ cấp hay chưa qua 

đào tạo. Trong khi đó, không ít cử nhân, kỹ sư 

được đào tạo (theo chính sách cử tuyển) từ các 

trường đại học là con em các DTTS chưa được 

sắp xếp được việc làm.  

1.2. Một số vấn đề về cơ chế, chính sách 

và tổ chức thực hiện trong phát triển nguồn 

nhân lực tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2011- 

2020 

 (1) Cơ chế, chính sách về phát triển 

NNL của Tỉnh còn chưa đồng bộ, chính sách đào 

tạo thiếu tính đặc thù cho vùng miền núi, DTTS 

nên chưa thực sự khuyến khích được người học; 

việc thể chế hóa chính sách của Đảng, Chính phủ 

trong việc hợp tác gắn kết giữa đào tạo với sử 

dụng, với doanh nghiệp còn chậm, chưa có chính 

sách đủ mạnh nhằm khuyến khích doanh nghiệp 
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kết hợp với các cơ sở GDNN, đại học trong 

quá trình đào tạo nghề; chính sách thu hút và 

trọng dụng nhân tài còn manh mún và chưa 

thực sự hấp dẫn để thu hút người tài về địa 

phương làm việc; v.v... 

(2) Các định chế phát triển NNL tỉnh 

bao gồm hệ thống y tế, giáo dục-đào tạo, kết 

nối cung-cầu lao động chưa có những đổi 

mới và đột phá đáng kể  

- Về hệ thống y tế:  hất lượng dịch vụ 

y tế, nhất là trạm y tế xã còn hạn chế, hệ 

thống thông tin y tế còn thiếu, không đồng 

bộ, chất lượng số liệu thông tin chưa đầy đủ, 

kịp thời, độ chính xác chưa cao. Nhân lực y tế 

còn hạn chế về số lượng và chất lượng, tỷ lệ 

bác sỹ có trình độ đại học trở lên còn chiếm 

tỷ lệ thấp (28% năm 2019), một số đơn vị còn 

chưa quan tâm đào tạo chuyên sâu, vẫn còn 

tình trạng thiếu bác sỹ chuyên khoa ở một sô 

chuyên ngành cơ bản, đào tạo cập nhật kiến 

thức chưa bao phủ đến tất cả các các bộ y tế 

làm chuyên môn kỹ thuật, phần nào ảnh 

hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ y tế. 

Trang thiết bị y tế không đồng bộ, thiếu 

nguồn lực để bảo dưỡng, duy trì hoạt động 

thường xuyên của trang thiết bị, việc khai 

thác, sử dụng một số trang thiết bị chưa thực 

sự hiệu quả. Kinh phí đầu tư, mua sắm trang 

thiết bị còn thiếu.  

- Về hệ thống giáo dục-đào tạo: (1)

 Giáo dục phổ thông chưa phát triển 

tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa 

phương. Vẫn còn tỷ lệ giáo viên chưa đạt 

chuẩn theo Luật Giáo dục 2019. Chất lượng 

giáo dục phổ thông của tỉnh Sơn La thấp so 

với cả nước và các tỉnh trong vùng; (2) Mạng 

lưới cơ sở GDNN phát triển song khả năng thu 

hút người lao động tham gia học tập còn chưa 

cao, thiết bị dạy nghề, chương trình, giáo trình, 

đội ngũ giáo viên đôi khi còn chưa đáp ứng 

yêu cầu (thiếu kiến thức thực tiễn; kỹ năng 

ngoại ngữ và tiếng dân tộc chưa đáp ứng yêu 

cầu; vẫn còn tình trạng chảy máu chất xám 

đối với đội ngũ giảng viên giỏi, có năng lực); 

 ơ sở đào tạo nhân lực trong tỉnh chưa xây 

dựng được chuẩn đầu ra cho các loại hình đào 

tạo dẫn đến chất lượng đào tạo hạn chế; Các 

ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với nhịp 

phát triển và yêu cầu của các ngành, các lĩnh 

vực kinh tế.v.v... Bên cạnh đó, trang  thiết bị 

dạy nghề, chương trình, giáo trình, đội ngũ 

giáo viên đôi khi còn chưa đáp ứng yêu cầu.  

-  Về hệ thống kết nối cung-cầu lao động: 

Hoạt động của Trung tâm DVVL còn nhiều khó 

khăn, hạn chế về hoạt động thu thập, tổng hợp 

phân tích thông tin và dự báo TTLĐ; hạn chế về 

nguồn lực. Trang thiết bị phục vụ công tác tư 

vấn, giới thiệu việc làm chưa đồng bộ, chưa đủ 

năng lực hoạt động trong tỉnh, chưa đáp ứng 

được nhu cầu cung-cầu của TTLĐ. Công tác 

phát triển hệ thống thông tin dịch vụ việc làm và 

dữ liệu cung-cầu lao động còn gặp nhiều thách 

thức, mức độ tin cậy của số liệu chưa cao. Số 

người lao động tham gia các hoạt động hỗ trợ 

giao dịch việc làm còn hạn chế; tỷ lệ lao động 

tìm được việc làm qua kênh của trung tâm chưa 

cao. Đặc biệt tỷ lệ người được hỗ trợ học nghề 

tạo việc làm còn rất thấp, không đạt mục tiêu 

theo kế hoạch đề ra của ngành lao động.  

(3) Sự gắn kết giữa đào tạo và sử dụng, 

và phát triển KH&CN còn nhiều bất cập. Công 

tác nghiên cứu và phát triển chưa được quan tâm 

trong các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trên địa 

bàn Tỉnh; mối quan hệ giữa nhà trường và doanh 

nghiệp chưa chặt chẽ, rất thiếu sự kết nối hiệu 

quả giữa trường đại học, cơ sở GDNN và khu vực 

kinh doanh, dịch vụ công; các cơ sở GD&ĐT có 

rất ít quyền tự quyết/tự chủ; hệ thống thông tin 

TTLĐ còn hạn chế cả trong thu thập, xử lý, phân 

tích dữ liệu và công bố thông tin; sự hợp tác 

giữa các cơ sở đào tạo và các ngành, các doanh 

nghiệp trong xác định nhu cầu kỹ năng còn hạn 

chế.  

(4) Việc thu hút và sử dụng nhân tài ở khu 

vực công còn hạn chế do các chính sách mới chỉ 

tập trung ở việc thu hút người tài về làm việc, 

chưa thực sự quan tâm tới việc sử dụng và giữ 

chân người tài. Các chính sách thu hút nhân tài 

vẫn còn manh mún, chưa đồng bộ, chưa thực sự 

hấp dẫn người tài làm việc và gắn bó lâu dài. 

(5) Việc quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ 

người dân tôc thiểu số được đào tạo còn nhiều 

vấn đề bất cập, thiếu quy hoạch. Hiện nay nhiều 

sinh viên cử tuyển ra trường chưa có việc làm, 

nguyên nhân chính là chưa giải quyết được mối 

quan hệ giữa đào tạo và quy hoạch hay là những 

địa phương có nhu cầu tuyển nhưng số lượng 

biên chế không cho phép vì đã đủ.  hính điều đó 

dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ 

ngay trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.  

Những hạn chế nói trên có những 

nguyên nhân khách quan và chủ quan liên 

quan đến nhận thức và tổ chức thực hiện, cụ 

thể như sau: 
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Thứ nhất, với đặc thù là tỉnh miền núi, 

địa bàn rộng, dân số đông nhưng không tập 

trung và chủ yếu là đồng bào DTTS, phong 

tục tập quán lạc hậu, điều kiện kinh tế và dân 

trí không đồng đều giữa các vùng, dân tộc đã 

dẫn đến việc khó khăn trong tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức về các chính sách pháp 

luật của nhà nước về phát triển NNL (dân số 

và chăm sóc sức khỏe, giáo dục-đào tạo và 

lao động-việc làm), cũng như khó khăn trong 

triển khai các chương trình, dự án liên quan. 

Do đó, các cơ hội tiếp cận và nhận thức của 

người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc ở các 

xã thuộc vùng 2 và vùng 3 về dinh dưỡng và 

chăm sóc sức khỏe, học tập nâng cao trình độ, 

phát triển nghề nghiệp, việc làm bền vững 

còn rất hạn chế.  

Thứ hai, một số cấp ủy, tổ chức đảng, 

chính quyền địa phương các cấp chưa nhận 

thức đúng tầm quan trọng của công tác phát 

triển NNL đáp ứng yêu cầu của phát triển 

KT-XH của Tỉnh. Việc lồng ghép các mục 

tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát 

triển NNL vào Kế hoạch phát triển KT-XH 

của tỉnh hàng năm đôi khi còn chưa triệt để. 

Việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đôi 

khi còn chậm và lúng túng. Chất lượng xây 

dựng quy hoạch, cơ chế, chính sách chưa cao, 

chưa sát với điều kiện và tình hình thực tế của 

các ngành, địa phương. Việc xây dựng kế 

hoạch của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương 

chưa bám sát vào điều kiện thực tế, lồng ghép 

thực hiện nhiệm vụ phát triển, sử dụng, đào 

tạo NNL chưa được chú trọng. 

Thứ ba, công tác sơ kết, tổng kết, 

đánh giá tình hình phát triển NNL trên địa 

bàn Tỉnh chưa được thực hiện thường xuyên, 

kịp thời để qua đó đề ra những điều chỉnh, bổ 

sung chính sách đặc thù, giải pháp quản lý, 

điều hành phù hợp với yêu cầu thực tiễn.  

Thứ tư, trong quản lý nhà nước về 

phát triển NNL, một số cơ quan, đơn vị chưa 

chủ động trong quản lý, điều hành và tổ chức 

thưc hiện nhiệm vụ;  cải cách hành chính 

chưa nhận được sự quan tâm đúng mức, chưa 

tích cực đổi mới, cải tiến phương pháp, tác 

phong làm việc; chưa quan tâm đầu tư cơ sở 

vật chất, bố trí con người chưa phù hợp với 

trình độ, năng lực, vị trí công việc; còn thiếu 

những phân tích, dự báo cụ thể về nhu cầu 

nhân lực gắn với các xu hướng biến động của 

TTLĐ trong từng thời kỳ phát triển KT-XH 

của Tỉnh, do đó còn bị động trong xây dựng quy 

hoạch phát triển NNL (một số chỉ tiêu chưa sát 

với thực tế, kết quả đạt thấp so với kế hoạch đề 

ra, v.v...) và kế hoạch đào tạo; quy hoạch NNL 

DTTS và đào tạo chưa phù hợp do rào cản biên 

chế. 

Thứ năm, nguồn kinh phí đầu tư công 

còn hạn chế (chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách 

Trung ương), dẫn đến tình trạng nhiều chương 

trình, dự án thuộc Quy hoạch phát triển NNL 

tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020 chưa thực hiện 

được; mức hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật 

cho các định chế phát triển NNL (cơ sở y tế, cơ 

sở GD-ĐT, hệ thống DVVL) còn thấp, chưa đáp 

ứng được yêu cầu. Đối với công tác xã hội hóa 

đầu tư, tuy đã đạt được những kết quả quan 

trọng, tuy nhiên còn chưa tương xứng với tiềm 

năng, lợi thế của địa phương, số lượng dự án đầu 

tư chưa nhiều, tiến độ triển khai còn chậm so với 

thực tế. Một số lĩnh vực như giáo dục, dạy nghề, 

còn huy động được ít vốn ngoài ngân sách. 

Thứ sáu, trình độ phát triển KT-XH của 

Tỉnh còn thấp và cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

chậm nên chưa tạo ra đột phá trong nhu cầu sử 

dụng lao động chất lượng cao (các ngành lĩnh 

vực kinh tế của Tỉnh vẫn chủ yếu sử dụng lao 

động trình độ thấp và chưa qua đào tạo phù hợp 

với trình độ công nghệ thấp đang ứng dụng), 

cũng như khả năng tạo việc làm mới và việc làm 

năng suất cho lao động còn hạn chế.   

2. Hàm ý chính sách phát triển nguồn 

nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030 

Giai đoạn 2021-2030, TTLĐ Sơn La vẫn 

là thị trường dư thừa lao động do tỷ lệ tăng 

LLLĐ hàng năm vẫn còn cao. Quá trình chuyển 

dịch cơ cấu lao động của Sơn La sẽ phụ thuộc 

vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang diễn ra theo 

hướng hiện đại, từ nông nghiệp sang công 

nghiệp và dịch vụ, từ lao động thủ công, sử dụng 

máy móc cơ khí sang tự động hoá, nhưng còn 

chậm và sẽ phải mất nhiều năm nữa. Với thực tế 

này, Sơn La phải lựa chọn bước đi quá độ trong 

chiến lược phát triển NNL. Một mặt, ưu tiên 

phát triển nhân lực trình độ cao và chất lượng 

cao đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu ngành 

nghề, cấp trình độ và có chất lượng để cung cấp  

cho các ngành kinh tế mũi nhọn mà Sơn La có 

ưu thế cạnh tranh. Mặt khác, phải chú ý đến phát 

triển nhân lực trình độ bậc trung và phổ cập 

nghề cho người lao động, nhất là lao động người 

DTTS, lao động nông thôn, khu vực phi chính 

thức nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các 
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ngành có công nghệ sử dụng nhiều lao động, 

nhất là khi lao động nông nghiệp vẫn chiếm 

khoảng 59-67% trong giai đoạn 2021-2025 và  

51-58 % vào những năm 2025–2030 và 

khoảng  99 % các doanh nghiệp ở Sơn La có 

quy mô vừa và nhỏ, áp dụng công nghệ sản 

xuất sử dụng nhiều lao động (công nghệ thấp 

và trung bình) và phổ biến nhu cầu việc làm 

đối với lao động kỹ năng thấp.  

Như vậy, chiến lược phát triển nhân 

lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021–2030 đặt ra 

trách nhiệm rất lớn đối với phát triển hệ 

thống y tế, giáo dục - đào tạo và sử dụng có 

hiệu quả NNL. Theo đó, một số hàm ý chính 

sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La 

cho giai đoạn 2021-2030 bao gồm: 

Thứ nhất, đổi mới tư duy, quan điểm 

phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh trong 

giai đoạn mới và tăng cường sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các hội và 

đoàn thể về phát triển nguồn nhân lực 

- Đổi mới tư duy, làm thay đổi và 

nâng cao nhận thức của toàn xã hội, của 

người dân coi NNL là nguồn tài nguyên quý 

giá nhất đối với công cuộc phát triển KT-XH 

của Tỉnh, nhất là trong thời đại công nghệ số, 

từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc 

đào tạo và sử dụng hiệu quả nhân lực, phát 

huy tiềm năng, sức mạnh, lợi thế cạnh tranh 

của NNL dồi dào và ngày càng có chất lượng 

cao của Tỉnh. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

cấp ủy, chính quyền, các hội và đoàn thể 

trong công tác phát triển NNL, coi đây là 

nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có vai trò 

quan trọng trong chiến lược phát triển KT-

XH của tỉnh. Phát triển nhân lực phải gắn kết 

chặt chẽ với quy hoạch, chiến lược phát triển 

KT-XH, giải quyết tạo việc làm, giảm tỷ lệ 

thất nghiệp tối đa và nâng cao thu nhập, cải 

thiện cuộc sống an sinh xã hội cho mọi người 

dân. Lấy nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, 

giáo dục phổ thông làm nền tảng; lấy đào tạo 

nghề có kỹ năng, đào tạo lao động có tay 

nghề cao làm khâu đột phá; lấy nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản 

lý, công chức, viên chức trong hệ thống chính 

trị làm nhân tố quyết định. Phát triển nhân lực 

là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của 

toàn xã hội, của từng gia đình và mọi người 

dân; đồng thời phát triển nhân lực phải gắn 

liền với tạo môi trường để huy động mọi 

nguồn lực đầu tư, chăm lo đào tạo phát triển 

NNL. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy 

chính quyền, các hội, đoàn thể đối với việc nâng 

cao chất lượng NNL. 

Thứ hai, hoàn thiện thể chế, chính sách 

phát triển nguồn nhân lực 

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới, 

bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ tín 

dụng đào tạo để khuyến khích học sinh, người 

lao động DTTS hay ở khu vực nông thôn thuộc 

các địa bàn vùng cao, vùng sâu, biên giới học 

lên cao sau THCS và THPT; 

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến 

khích đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn 

cho các nhóm nhân lực trụ cột của Tỉnh; Tiếp 

tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới, bổ sung, hoàn 

thiện cơ chế, chính sách thu hút nhân tài để thu 

hút sinh viên xuất sắc, đội ngũ trí thức trẻ được 

đào tạo trong nước và nước ngoài trở về công 

tác trên địa bàn Tỉnh;  

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ 

chế, chính sách đủ mạnh nhằm thu hút đầu tư và 

phát triển mở rộng các doanh nghiệp có đủ tầm 

để sử dụng NNL và khuyến khích doanh nghiệp 

tham gia tích cực vào việc đào tạo NNL phù hợp 

có chất lượng của Tỉnh. 

Thứ ba, tạo dựng môi trường và điều 

kiện thuận lợi để phát triển nguồn nhân lực 

- Phát triển hệ thống y tế và chăm sóc 

sức khoẻ nhân dân: (i) Quan tâm đầu tư cơ sở 

vật chất, thiết bị y tế, cải thiện chất lượng y tế, 

chế độ đãi ngộ, nâng cao năng lực cho đội ngũ 

nhân lực y tế cấp huyện, cơ sở, cũng như đội 

ngũ cán bộ làm công tác dân số, chăm sóc sức 

khỏe nhân dân; (ii) Đẩy mạnh các hoạt động thể 

dục thể thao, rèn luyện, nâng cao sức khỏe; cải 

thiện y tế học đường để học sinh có đủ thể chất 

học tập và phát triển trí lực;  

- Phát triển hệ thống giáo dục mầm non 

và phổ thông: (i) Chuẩn hoá các điều kiện đảm 

bảo chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện cơ 

sở vật chất, nhân lực và tài chính của các cơ sở 

giáo dục. Đổi mới phương pháp dạy, học và 

đánh giá kết qủa học tập, rèn luyện; (ii) Đảm bảo 

đủ giáo viên và chuẩn hóa chất lượng giáo viên 

theo quy định cho các cơ sở giáo dục toàn tỉnh; 

(iii) Củng cố, phát triển mạng lưới giáo dục 

mầm non và giáo dục phổ thông; đổi mới cơ chế 

tài chính giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;  
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- Phát triển hệ thống GDNN và 

GDĐH: (i) Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại hệ 

thống cơ sở GDNN theo hướng mở và linh 

hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của TTLĐ; 

bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành 

nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hoá, hiện đại 

hoá, có phân tầng chất lượng; (ii) Đổi mới nội 

dung, chương trình, phương pháp đào tạo 

trong các cơ sở GDNN và đại học, chú trọng 

tính thực tiễn; chú trọng rèn luyện thái độ, tác 

phong, ý thức kỷ luật trong suốt quá trình đào 

tạo;  

-  Phát triển hệ thống kết nối cung – 

cầu lao động: (i) Thực hiện có hiệu quả các 

chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo 

điều kiện giải quyết việc làm cho NLĐ, đặc 

biệt là lao động vùng nông thôn, vùng đồng 

bào DTTS; (iii) Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa 

và nâng cao năng lực cho hệ thống DVVL nói 

chung và hệ thống thông tin TTLĐ nói riêng, 

nhằm hỗ trợ hiệu quả cho người tìm việc và 

các nhà tuyển dụng lao động; cung cấp thông 

tin kịp thời và tham mưu cho Tỉnh trong việc 

đào tạo và sử dụng nhân lực.  

Thứ tư, tăng cường đào tạo, phát 

triển nguồn nhân lực đồng bào DTTS, vùng 

sâu vùng xa, lao động nông thôn, người 

nghèo và các đối tượng đặc thù khác 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các 

chương trình, đề án đào tạo nghề cho lao 

động nông thông, cũng như các đề án liên 

quan đến phát triển NNL trong Đề án tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Xây 

dựng Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, 

sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ người DTTS; 

có chính sách đặc thù tuyển dụng công chức, 

viên chức đối với người DTTS, nhất là nhóm 

DTTS rất ít người, nhóm DTTS còn nhiều 

khó khăn;  

- Tỉnh cần sắp xếp, bố trí việc làm kịp 

thời, hợp lý đúng chuyên môn đào tạo đối với 

sinh viên đào tạo theo hệ cử tuyển sau khi 

hoàn thành khóa học; cần chú ý công tác đào 

tạo lại các cán bộ cơ sở người DTTS; có chế 

độ đãi ngộ hợp lý nhằm khích lệ cán bộ cơ 

sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó 

khăn yên tâm công tác, cống hiến. 

Thứ năm, chú trọng phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu 

cầu của phát triển KT-XH, hội nhập và ứng 

dụng KHCN mới 

- Xây dựng và thực hiện các chương 

trình, đề án đào tạo NNL chất lượng cao đáp 

ứng nhu cầu của các ngành lĩnh vực mũi nhọn 

của Tỉnh như Nông nghiệp công nghệ cao, Dịch 

vụ du lịch, Công nghiệp chế biến nông sản và 

Công nghiệp sản xuất và phân phối điện năng, 

v.v... cũng như đảm bảo lao động có CMKT cao 

cho các cụm, khu công nghiệp trọng yếu trên địa 

bàn Tỉnh (khu công nghiệp Mai Sơn, Khu công 

nghiệp Vân Hồ, các cụm công nghiệp Mộc 

 hâu, Mường La, Phù Yên, Quang Huy, Huy 

Hạ, v.v…);  

-  Đầu tư phát triển mạnh nhân lực 

KHCN và tiếp tục đầu tư có tính chiến lược vào 

Trường đại học Đại học Tây Bắc và  trường Cao 

đẳng Sơn La, Trường  ao đẳng Kỹ thuật công 

nghệ, Trường  ao đẳng Y tế Sơn La, để tăng 

cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng KHCN 

trong đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Tỉnh;  

- Phát triển đội ngũ nhân lực trụ cột chất 

lượng cao: (i) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, 

thu hút, đào tạo, bố trí cán bộ, công chức, viên 

chức trẻ, có năng lực; tập trung rà soát, thực hiện 

công tác tái đào tạo đối với các cán bộ, công 

chức, viên chức chưa đạt chuẩn; (ii) Tăng cường 

đào tạo kỹ năng số và các kỹ năng làm việc hiện 

đại cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, 

đặc biệt là đội ngũ giáo viên, giảng viên. 

Thứ sáu, tăng cường đầu tư cho phát 

triển nguồn nhân lực của Tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách 

nhà nước theo hướng tập trung đẩy mạnh thực 

hiện các chương trình, dự án chăm sóc sức khỏe 

nhân dân, giáo dục-đào tạo, lao động-việc làm 

và an sinh xã hội theo mục tiêu ưu tiên và thực 

hiện công bằng xã hội;  

- Huy động tìm kiếm nguồn lực đầu tư 

xây dựng Trường Đại học Tây Bắc và một số 

trường cao đẳng trên địa bàn trở thành cơ sở đào 

tạo chất lượng cao, đủ năng lực đào tạo một số 

ngành, nghề được các nước trong khu vực 

ASEAN hoặc quốc tế công nhận, đáp ứng yêu 

cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh Sơn La, Việt Nam và các tỉnh 

Bắc Lào; (3) Khuyến khích xã hội hóa trong 

công tác phát triển NNL trên địa bàn tỉnh; khai 

thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn 

ODA, NGO, vốn tín dụng thương mại ưu đãi 

phục vụ lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học 

nói chung và GDNN nói riêng; tận dụng khai 

thác các cơ hội đào tạo NNL chất lượng cao của 

các tổ chức trong nước và quốc tế. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN  

VIỆC LÀM TRONG KINH TẾ TUẦN HOÀN 
 

NGUYỄN THỊ HOÀNG NGUYÊN* 
 
 

 

rong những năm vừa qua, các nền kinh tế trên thế giới đang chứng kiến sự dịch chuyển 

từ mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống sang mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH). Sự 

chuyển dịch này không chỉ mang lại lợi ích to lớn đối với phát triển doanh nghiệp mà còn trực tiếp 

góp phần hiện thực hóa Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững nói chung. Bài viết giới thiệu một số khái niệm về kinh tế tuần hoàn, việc làm 

và các yếu tố tác động đến việc làm trong kinh tế tuần hoàn. Bài viết cũng phân tích cơ hội và 

thách thức đối với KTTH, từ đó đề xuất một số khuyến nghị cho việc phát triển KTTH của Việt 

Nam gắn với các vấn đề tạo việc làm trong tương lai. 

Từ khóa: kinh tế tuần hoàn, tạo việc làm. 

 
 

1.  hái niệm và sự cần thiết phát 

triển kinh tế tuần hoàn  

Mô hình kinh tế tuyến tính đã khiến con 

người đối diện với thách thức về nguồn tài 

nguyên hữu hạn đang cạn kiệt, môi trường tự 

nhiên đang bị tàn phá và sức khỏe bị đe dọa. Để 

góp phần giải quyết vấn đề này, mô hình KTTH 

ra đời dựa trên nguyên tắc giảm thiểu sử dụng 

nguồn tài nguyên, tái tạo tài nguyên, tăng vòng 

đời sử dụng sản phẩm bằng tái sử dụng. Khái 

niệm “kinh tế tuần hoàn” được sử dụng chính 

thức lần đầu tiên bởi Pearce và Turner (1990), 

được dùng để chỉ mô hình kinh tế mới dựa trên 

nguyên lý cơ bản “mọi thứ đều là đầu vào đối 

với thứ khác”. Tại Hội nghị kinh tế toàn cầu 

năm 2012, quỹ  llen Mac rthur đã trình bày 

một định nghĩa về KTTH được thừa nhận rộng 

rãi cho đến nay. Theo đó, “KTTH là một hệ 

thống có tính tái tạo và khôi phục thông qua 

các kế hoạch và thiết kế chủ động”.   ụ thể, 

KTTH là một hệ thống kinh tế phát triển trên 

nền tảng các mô hình kinh doanh (business 

models). Trong đó, khái niệm kết thúc vòng đời 

(end-of-life) được thay thế bằng việc giảm sử 

dụng (reduce), sử dụng lại (reuse), tái chế 

(recycle) và phục hồi vật liệu (recover 

materials) trong quá trình sản xuất, phân bố và 

tiêu thụ sản phẩm. 

Tại Việt Nam, theo Viện Nghiên cứu 

Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia 

TP Hồ Chí Minh: Kinh tế tuần hoàn là một hệ 

thống, trong đó các tài nguyên được tận dụng 

lại hoặc tái sử dụng, các dòng phế liệu được 

biến thành đầu vào để tiếp tục sản xuất. Hoạt 

động này đã được thúc đẩy bởi quá trình đô thị 

hóa nhanh chóng, biến đổi khí hậu, tiến bộ công 

nghệ và nhu cầu ngày càng tăng đối với các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn. 

 ăn cứ vào Luật số: 72/2020/QH14 

ngày 17 tháng 11 năm 2020 về Bảo vệ môi 

trường, Kinh tế tuần hoàn được định nghĩa là: 

mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, 

sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai 

thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản 

phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu 

tác động xấu đến môi trường.  

Như vậy, khái niệm về “kinh tế tuần 

hoàn” đã chính thức được nêu trong Luật pháp 

của Việt Nam. Khái niệm này có sự thống nhất 

về mặt nội dung với các khái niệm của các tổ 

chức quốc tế đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, khái 

niệm này cho thấy phạm vi hẹp hơn, KTTH 

không phải là 1 một nền kinh tế/ một chỉnh thể 

đầy đủ mà chỉ là “mô hình” kinh tế. Còn theo 

quan điểm rộng hơn thì KTTH là một hệ thống 

có khả năng PH C HỒI và TÁI TẠO thông 

qua thực hiện các mục tiêu cốt lõi: (i) kéo dài 

vòng đời – tăng thời gian sử dụng của sản 

phẩm, (ii) tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và 

năng lượng thông qua một chu trình xử lý và tái 

sử dụng  và (iii) giảm thiểu tác động có hại đến 

T 

* ThS, Phó GĐ TT Thông tin, Phân tích và Dự báo chiến lược, Viện KHLĐ&XH 
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môi trường và hướng đến bảo tồn, tái tạo nguồn 

tài nguyên.  

Mặc dù khái niệm về KTTH còn chưa 

thực sự phổ biến cũng như chưa có tầm ảnh 

hưởng rộng rãi như ở các nước phát triển mà đi 

đầu là các quốc gia  hâu Âu
16

 tuy nhiên, trong 

những năm gần đây, KTTH bước đầu đã nhận 

được sự quan tâm của nhà nước, tổ chức và các 

doanh nghiệp. Những lợi ích mà KTTH mang 

lại là rất rõ ràng và thuyết phục: giúp bảo vệ an 

ninh nguồn cung nguyên liệu, ứng phó với biến 

đổi khí hậu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng 

cao năng lực cạnh tranh, tạo ra các cơ hội việc 

làm mới. Khi các mô hình KTTH được triển 

khai chắc chắn sẽ đem đến sự thay đổi không 

nhỏ trong phương thức chế biến, sản xuất các 

sản phẩm và vận chuyển, tiêu dùng hàng hóa 

tạo ra nhu cầu việc làm cho các lĩnh vực này. 

Đồng thời, với sự phát triển mạnh mẽ của các 

hoạt động, dịch vụ chia sẻ trong KTTH…cũng 

tạo ra cơ hội phát triển những ngành nghề và 

công việc mới. KTTH được kỳ vọng sẽ mang 

lại những thay đổi tích cực về mặt xã hội như: 

thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng tiết 

kiệm và bền vững, cải thiện sức khỏe, nâng cao 

trình độ cho người lao động…từ đó đóng góp 

vào sự phát triển chung của xã hội.  

2. Việc làm tuần hoàn 

 ho đến nay chưa có tổ chức quốc tế 

hay quốc gia nào đưa ra định nghĩa “chính 

thức” cho thuật ngữ “việc làm tuần hoàn”. Qua 

rà soát cho thấy có một số nghiên cứu quốc tế 

về vấn đề việc làm trong KTTH và có đề cập 

đến khái niệm “Việc làm tuần hoàn – Circular 

job). Tuy nhiên, xem xét về bản chất cho thấy 

đây vẫn là việc làm trong các ngành lĩnh vực 

của KTTH. Theo nghiên cứu  iệc làm tuần 

hoàn ở Hà Lan của 2 tổ chức  ircule  conomy 

và   H RO (2018) thì “Việc làm tuần hoàn” 

được xác định theo 7 lĩnh vực thành tố KTTH 

“cốt lõi” là:   

(1) Cùng hợp tác tạo ra giá trị: Cùng 

hợp tác thông qua chuỗi cung ứng chung trong 

các tổ chức và các khu vực công để tăng cường 

sự minh bạch, tạo ra các giá trị tăng thêm. 
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 Theo ước tính thực tế tại châu Âu, kinh tuần hoàn có thể tạo 
ra lợi ích 600 tỷ Euro mỗi năm, 580.000 việc làm mới và giúp 
giảm phát thải khí nhà kính. 

(2) Thiết kế cho tương lai: Tính toán hệ 

thống và triển vọng cho quá trình thiết kế, sử 

dụng loại nguyên vật liệu có tuổi thọ cao hơn và 

tính toán trước phương thức tái chế.  

(3) Ứng dụng công nghệ số: Theo dõi và 

tối ưu hóa nguồn tài nguyên sử dụng và tăng 

cường sự kết nối giữa chuỗi cung ứng thông 

qua các nền tảng kỹ thuật số và công nghệ  

(4) Duy trì và mở rộng những sản phẩm 

đã được tạo ra: Thực hiện việc bảo trì, sữa 

chữa và nâng cấp để kéo dài tối đa thời gian sử 

dụng hay « tái sinh- tạo ra vòng đời thứ 2 » cho 

các sản phẩm đã sử dụng theo kế hoạch đã tính 

toán trước. 

(5) Ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng 

tái tạo: Bảo đảm các nguồn năng lượng tái tạo, 

các nguồn tài nguyên không gây ô nhiễm được 

ưu tiên sử dụng một cách có hiệu quả  

(6) Sử dụng rác thải như nguồn tài 

nguyên: Tối đa hóa việc tái chế và tái sử dụng 

rác thải như là nguồn tài nguyên thứ cấp.  

(7) Sáng tạo các mô hình kinh doanh 

mới: Xem xét các cơ hội tạo ra những giá trị lớn 

hơn thông qua sáng tạo và xây dựng các mô 

hình kinh doanh mới.  

Như vậy, việc làm tuần hoàn được xác 

định theo 7 lĩnh vực (thành tố/elements) nêu 

trên và việc làm tuần hoàn được phân thành 2 

nhóm, cụ thể: 

- Việc làm tuần hoàn “cốt lõi”, gồm 4 

loại công việc: 

+  Việc làm trong ngành năng lượng tái 

tạo: Công nhân xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết 

bị cho các nhà máy điện gió, điện mặt trời- 

những việc làm trực tiếp thúc đẩy việc sử dụng 

các nguồn năng lượng tái tạo và đây được coi là 

lĩnh vực ưu tiên, chiến lược đầu tiên cần thực 

hiện cho KTTH. 

+ Kỹ thuật viên vận hành thiết bị: Việc 

làm của các kỹ thuật viên vận hành và thực hiện 

bảo trì thiết bị giúp kéo dài vòng đời sản phẩm. 

Mọi công việc về sửa chữa và bảo trì cũng là 

hoạt động quan trọng đóng góp vào KTTH. 

+ Công việc tái chế: Công việc tái chế 

bao gồm 2 lĩnh vực là phân loại, thu hồi các 

nguyên liệu có thể tái chế và hoạt động tái chế, 

trong đó phân loại rác thải là khâu quan trọng 
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trước khi tiến hành tái chế. Hiện nay công việc 

này vẫn chủ yếu vẫn phải do con người thực 

hiện hoặc trực tiếp điều khiển máy móc (như lái 

xe vận chuyển rác).   

+  Nhà quản lý quá trình cho thuê: Nhà 

quản lý quá trình cho thuê liên hệ với các nhà 

cung cấp dịch vụ bên ngoài để phân phối thông 

qua từng phân đoạn thị trường. Công việc này 

đóng góp vào KTTH bằng cách đưa ra các mô 

hình/chiến lược kinh doanh “mới”.  ác nhiệm 

vụ, hoạt động cơ bản của công ty không thay 

đổi nhưng họ phải cân nhắc lại về quản lý chi 

phí, doanh thu, lợi nhuận, bảo đảm sự hài lòng 

cho khách hàng” 
17

. 

- Nhóm việc làm tuần hoàn hỗ trợ, thúc 

đẩy cho hoạt động của KTTH, bao gồm: 

+ Giám đốc, nhà quản lý của các hiệp 

hội, tổ chức và thành viên của các công ty: 

Những người ở các vị trí công việc này sẽ thực 

hiện các hoạt động để khuyến khích sự hợp tác 

giữa các doanh nghiệp, tổ chức, chia sẻ kiến 

thức và thiết lập mạng lưới kết nối cho các 

doanh nghiệp cùng liên kết để tạo ra giá trị, lợi 

ích từ đó đóng góp vào KTTH. 

+ Các nhà thiết kế (kiến trúc sư): Các 

kiến trúc sư chịu trách nhiệm về các thiết kế tòa 

và kỹ sư thiết kế để kéo dài vòng đời của sản 

phẩm, sử dụng các nguyên liệu thân thiện và 

tiết kiệm năng lượng, đồng thời cũng thiết kế 

những sản phẩm có khả năng  phân hủy  „tái 

chế” khi bị phá hủy  không được sử dụng. Nội 

hàm ở đây là các kiến trúc sư không chỉ thiết kế 

phục vụ cho mục đích hiện tại mà còn phải tính 

toán cho cả tương lai (designing for future) như 

vậy mới có thể đóng góp  được coi là việc làm 

tuần hoàn. 

+ Nhà phân tích số liệu: Phân tích số 

liệu ý nghĩa là tìm ra các thông tin có nội dung 

và có ý nghĩa từ tập hợp thông tin khổng lồ và 

đơn lẻ. Công việc của các nhà phân tích số liệu 

sẽ liên quan chặt chẽ đến việc sử dụng công 

nghệ số và các hệ thống thông minh, tích hợp 

chiến lược công nghệ số vào KTTH. Công việc 

đòi hỏi ở trình độ cao với các kiến thức mới, 

năng lực toàn diện về khoa học dữ liệu và máy 

tính (data science & computer engineering). 
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http://www.in.kpmg.com/pdf/Rethinking_business_model06
.pdf 

Đối với việc làm tuần hoàn gián tiếp 

(được hiểu là những việc làm hỗ trợ cho việc 

làm trực tiếp) có thể kể đến một số việc làm 

sau: nhân viên làm trong lĩnh vực Logistic, 

giảng viên, người đào tạo, dạy nghề giúp cung 

cấp tri thức và kỹ năng sẽ có đóng góp cho 

KTTH.  

3. Một số yếu tố tác động đến việc làm 

trong kinh tế tuần hoàn  

Có nhiều yếu tố tác động đến sự phát 

triển KTTH từ đó ảnh hưởng đến vấn đề tạo 

việc làm cũng như tính chất của các công việc 

làm trong các mô hình KTTH. Một số yếu tố có 

thể xem xét đến gồm:  

Chính sách, pháp luật và định hướng 

phát triển: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn 

trong nước cho thấy các chính sách của Nhà 

nước, hệ thống pháp luật, cụ thể hiện nay là 

Luật Bảo vệ môi trường đóng vai trò quan 

trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thúc đẩy 

KTTH và sắp tới là đề án Phát triển kinh tế tuần 

hoàn (Bộ KHĐT đang soạn thảo dự kiến trình 

chính phủ phê duyệt trong năm nay).  ó thể 

thấy  hệ thống pháp luật và các chính sách đang 

được sửa đổi theo hướng sử dụng các chế tài về 

tài chính. Cùng với đó, chính quyền địa phương 

cũng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng 

qui hoạch và đưa ra các quyết định ưu tiên phát 

triển các ngành kinh tế có yếu tố tuần hoàn tại 

địa phương mình Những chính sách này là chất 

xúc tác quan trọng để thúc đẩy KTTH nhanh 

chóng trở thành hiện thực tại Việt Nam, trực 

tiếp tác động đem lại cơ hội việc làm cho người 

lao động. 

Đặc điểm tự nhiên của địa phương và 

khu vực: Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên 

nhiên, vị trí địa lý là yếu tố khách quan nhưng 

lại là tiền đề cơ bản quyết định đến sự phát triển 

các ngành kinh tế ở các địa phương, nhất là đối 

với ngành nông nghiệp. Để phát triển mô hình  

KTTH trên phạm vi lớn thì phải hình thành các 

vùng nông nghiệp chuyên canh lớn và đẩy 

mạnh kết nối thu hoạch với chế biến và tiêu thụ, 

khi có thêm các hoạt động về tái chế, xử lý phụ 

phẩm, rác thải thì sẽ hình thành mô hình tuần 

hoàn. Ví dụ, các mô hình tuần hoàn trong sản 

xuất mía – đường, sản xuất và tái chế bã cà phê, 

mô hình kết hợp chăn nuôi bò, chế biến sữa kết 

hợp sản xuất điện từ pin mặt trời... Việc mở 
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rộng các mô hình tuần hoàn nông nghiệp ở các 

vùng chuyên canh sẽ giúp tạo ra nhiều việc làm 

với mức thu nhập thỏa đáng cho các lao động 

địa phương. 

Sự phát triển khoa học công nghệ và tác 

động của CMCN 4.0: Nếu điều kiện tự nhiên là 

yếu tố tiền đề có tính chất khách quan (ít can 

thiệp được) thì khoa học, công nghệ là yếu tố 

do con người tạo ra, có thể điều chỉnh, thay đổi. 

Khoa học-công nghệ là yếu tố đóng vai trò vô 

cùng quan trọng, có thể coi là yếu tố “quyết 

định” đến việc hình thành mô hình KTTH hay 

không ở các ngành lĩnh vực. Bên cạnh các công 

nghệ về sản xuất, tái chế thì công nghệ phát huy 

được giá trị và hỗ trợ mạnh mẽ nhất đối với 

KTTH là công nghệ số cùng ảnh hưởng của 

cuộc CMCN 4.0. 

Tầm nhìn và năng lực đầu tư của doanh 

nghiệp: Doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp sáng 

tạo, tham gia vào sự hình thành, phát triển của 

các mô hình KTTH. Như đã phân tích, ứng 

dụng KH N và đầu tư cho công nghệ đóng vai  

 

trò quan trọng – là điều kiện tiên quyết để ứng 

dụng phát triển KTTH. Để mở rộng kinh tế tuần 

hoàn, các nhà DN cần phải xác định rõ đâu là 

ưu tiên hàng đầu, yếu tố then chốt, chuyển đổi 

phương thức sản xuất, kinh doanh từ những sản 

phẩm giá rẻ, chất lượng thấp sang sản phẩm 

bền, tốt với quy trình sản xuất không gây ô 

nhiễm môi trường. Đặc biệt sản phẩm và bao bì 

cần được thiết kế sao cho dễ dàng tái chế. Vì 

vậy, các doanh nghiệp phải có tầm nhìn dài hạn 

để đầu tư chuyển đổi sang mô hình sản xuất-

kinh doanh tuần hoàn. Bên cạnh đó, năng lực 

hợp tác, kết nối của doanh nghiệp vào các chuỗi 

cung ứng-sản xuất và vào vòng tuần hoàn 

chung của của khu vực cùng là yếu tố quan 

trọng để có thể mở rộng mô hình KTTH, từ đó 

mở ra cơ hội việc làm “tuần hoàn” cho người 

lao động.  

Nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng: 

Để phát triển KTTH thì “con người” là yếu tố 

rất quan trọng đứng trên hai góc độ: người lao 

động-tham gia vào quá trình sản xuất và người

 

Hình. Các yếu tố tác động đến lao động việc làm trong kinh tế tuần hoàn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KT-
XH 
- Đặc điểm tự nhiên, thế 
mạnh sản xuất của từng khu 
vực, địa phương 
- Trình độ phát triển về kinh 
tế-xã hội 

6. HỢP TÁC QUỐC TẾ 
- Thực hiện các thỏa thuận, cam kết quốc 
tế về môi trường 
- Tham gia các FTA thế hệ mới 
- Quan hệ hợp tác về đầu tư, chuyển giao 
công nghệ KTTH với các nước phát triển  

3. KHCN VÀ CMCN 4.0 
- Đổi mới về công nghệ SX, tái 
chế, các phát minh, sáng tạo và 
khả năng ứng dụng; 
- CMCN 4.0: Sự phát triển của 
công nghệ số và chuyển đổi số 

4. ĐẦU TƯ CỦA DN 
- Tầm nhìn, kế hoạch phát 
triển bền vững của DN   
-Vốn đầu tư cho công 
nghệ 
- Năng lực tiếp cận, nắm 
bắt, làm chủ công nghệ 
(tái chế, công nghệ số) 
 

VIỆC LÀM TRONG 
KINH TẾ TUẦN HOÀN 

5. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 
-Trình độ CMKT của lao động 
- Năng lực tự học hỏi 
-Ý thức người dân về bảo vệ môi 
trường/ tiêu dùng bền vững 
 
 

1.2 Cấp vùng và địa 
phương 
-Kế hoạch, qui hoạch, mức 
độ ưu tiên phát triển các 
ngành KTTH. 
- Chính sách về thu hút vốn 
đầu tư, sử dụng đất/cho 
thuê  
 

1. CHÍNH SÁCH 
1.2 Cấp Quốc gia 
-Hệ thống chính sách, chiến 
lược cấp quốc gia về phát triển 
TTX, KTTH, và phát triển bền 
vững. 
-Luật, qui định về môi trường, 
lao động-việc làm 
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tiêu dùng, tiêu thụ sản phẩm. Trình độ  MKT, 

kỹ năng nghề nghiệp và khả năng nắm bắt công 

nghệ mới của người lao động sẽ là điều kiện cơ 

bản để đảm nhận các vị trí công việc mới trong 

mô hình sản xuất-kinh doanhtuần hoàn. Khả 

năng tự học tập và tham gia đào tạo suốt đời 

của người lao động cũng là yếu tố tác động tích 

cực, tạo thuận lợi cho quá trình mở rộng và 

nhanh chóng ứng dụng các mô hình KTTH 

trong tương lai. 

Hội nhập và hợp tác quốc tế: Việt Nam 

đang tham gia vào các hiệp định thương mại tự 

do song phương, đa phương, các hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới một cách có hiệu 

quả. Hầu hết, các Hiệp định này, đều có các quy 

định, thỏa thuận về phát triển bền vững, bảo vệ 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và 

phải tuân thủ các tiêu chuẩn phát thải chất thải, 

khí thải. Để đáp ứng được các điều kiện này thì 

các doanh nghiệp cần có sự hỗ trợ đầu tư cả về 

thiết bị công nghệ cũng như hỗ trợ kỹ thuật của 

các quốc gia phát triển. Thực tiễn cho thấy hợp 

tác quốc tế đóng vai trò quan trọng về đầu tư, 

chuyển giao công nghệ về sản xuất, tái chế có 

tính chất tuần hoàn, đặc biệt trong các ngành 

kinh tế mới nổi như năng lượng tái tạo. 

4. Cơ hội và thách thức đối với phát 

triển kinh tế tuần hoàn và đối với các vấn đề 

lao động – việc làm ở Việt Nam 

Cơ hội/ Thuận lợi 

Trước hết, phát triển bền vững trở thành 

xu thế bao trùm trên thế giới, KTTH, tăng 

trưởng xanh và kinh tế số đang là mô hình phát 

triển được đông đảo các quốc gia lựa chọn và 

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung 

này trên con đường phát triển. Việt Nam đang 

đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, gắn 

với chuyển đổi mô hình tăng trưởng do đó phát 

triển KTTH cũng là yêu cầu tất yếu, phù hợp 

đối với Việt Nam trong những thập kỷ tới. 

Thứ hai, KTTH là giải pháp hiệu quả để 

giải quyết được sự khan hiếm tài nguyên, bảo 

vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và 

mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do đó, các dự án 

trong ngành KTTH về tái chế rác thải và năng 

lượng tái tạo sẽ nhận được sự đồng thuận cao 

của chính quyền từ cấp trung ương đến địa 

phương, cũng như nhận được sự ủng hộ về tài 

chính, công nghệ của các tập đoàn trong nước 

và quốc tế.  

Thứ ba, KTTH có cơ hội lớn phát triển 

nhờ thành tựu khoa học công nghệ từ Cách 

mạng công nghiệp 4.0. Tác động của công nghệ 

số, chuỗi giá trị sản xuất được xem xét lại về 

chức năng tuần hoàn và khách hàng được cung 

cấp dịch vụ chứ không đơn thuần là các sản 

phẩm. Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhà nước 

đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai 

ứng dụng công nghệ số và công nghệ thông tin 

trên mọi lĩnh vực thì việc phát triển KTTH gắn 

với công nghệ cao sẽ là cơ hội lớn nhằm nâng 

cao hiệu quả tăng trưởng so với cách thức tăng 

trưởng trước đây.  

Thứ tư, khu vực kinh tế tư nhân đang 

trong giai đoạn phát triển năng động, thể hiện 

tích cực khả năng thích ứng và chống chịu trong 

bối cảnh phát triển mới nên có thể tiếp cận 

nhanh, hiệu quả mô hình KTTH. Trong quá 

trình này, tư duy chính sách đã dần hoàn thiện 

theo hướng mở hơn đối với các mô hình kinh tế 

mới, trong đó có mô hình KTTH.  

Thứ năm, các mô hình KTTH đã được 

nhiều quốc gia trên thế giới triển khai và đạt 

được những kết quả rất tích cực. Là một nước đi 

sau, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi kinh 

nghiệm từ các nước, rút ngắn thời gian nghiên 

cứu, khảo nghiệm đồng thời tìm ra và ứng dụng 

các mô hình phù hợp, có hiệu quả. 

Cuối cùng đại dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp, chưa thể kiểm soát, gây ra suy thoái 

trầm trọng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, có 

khả năng kéo dài trong nhiều năm đang làm 

thay đổi lớn về cấu trúc kinh tế, phương thức 

quản trị toàn cầu, cách thức hoạt động kinh tế 

và tổ chức đời sống xã hội của thế giới.  Điều 

này vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với phát 

triển KTTH. Cụ thể, đại dịch đã  đe dọa dòng 

chảy nguyên liệu thô, phụ tùng và hàng tiêu 

dùng. Điều này làm trầm trọng thêm sự đứt gãy 

các chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn vẫn chưa 

phục hồi sau làn sóng đầu tiên của đại dịch. Do 

đó, nhiều giải pháp để chủ động về nguồn cung 

nguyên liệu đầu được tính đến, tạo ra cơ hội 

phát triển một số ngành tái chế nguyên vật liệu 

có tiềm năng trong khu vực. 
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Khó khăn/Thách thức 

 ên cạnh những cơ hội thì việc phát 

triển và triển khai KTTH tại Việt Nam cũng gặp 

phải không ít thách thức, cụ thể: 

 Thứ nhất, khung khổ pháp lý về phát 

triển KTTH của Việt Nam mới ở mức cơ bản, 

hệ thống chính sách phát triển chưa đồng bộ và 

thiếu các chiến lược và hành động cần thiết để 

có thể áp dụng mô hình kinh tế này vào Việt 

Nam trên phạm vi rộng với tính chất toàn diện 

hơn. Việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ 

4.0 trong mô hình KTTH mới bắt đầu và hầu 

hết là những hành động riêng lẻ của các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân… điều này chưa đủ tạo 

ra sự chuyển đổi cần thiết ở quy mô lớn để 

chuyển nền kinh tế tuyến tính sang nền KTTH. 

Đặc biệt là còn thiếu các cơ chế thúc đẩy sự gắn 

kết giữa đầu tư khoa học công nghệ hiện đại với 

KTTH. 

Thứ hai, chuyển đổi sang nền kinh tuần 

hoàn đòi hỏi phải tăng cường áp dụng khoa học 

kỹ thuật và đổi mới công nghệ trên mọi lĩnh 

vực. Trong khi đó bối cảnh ở Việt Nam, phần 

lớn quy mô của các DN là vừa và nhỏ sử dụng 

công nghệ tụt hậu 2-3 thế hệ so với mức trung 

bình của thế giới, từ đó hạn chế tiềm lực đầu tư 

cũng như năng lực nắm bắt về công nghệ đối 

với KTTH. Đây là thách thức không nhỏ cần 

các doanh nghiệp chung tay hợp tác, nỗ lực phát 

triển các chuỗi sản xuất, cung ứng thân thiện 

với môi trường, đáp ứng yêu cầu của mô hình 

KTTH. 

Thứ ba, Khoa học kỹ thuật, công nghệ 

số đóng vai trò rất quan trọng, là điều kiện để 

hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ và tái chế 

bền vững và tạo động lực cho sự đổi mới và 

hình thành KTTH. Tuy nhiên, rào cản đối với 

việc ứng dụng và nắm bắt công nghệ cho KTTH 

của Việt Nam không chỉ ở yêu cầu về vốn đầu 

tư lớn mà còn do sự thiếu kiến thức, kỹ năng và 

kinh nghiệm của lực lượng lao động. Để thực 

hiện KTTH đòi hỏi phải có đội ngũ chuyên gia 

và lao động có trình độ, năng lực để giải quyết 

được từ khâu thiết kế đến khâu cuối cùng tái sử 

dụng, tái chế chất thải trong khi đó chất lượng 

lao động tại Việt Nam còn thấp
18

, bao gồm cả 

các ngành có đặc thù KTTH. Nguồn nhân lực 

                                                                 
18

 Lao động qua đào tạo có chứng chỉ toàn nền kinh tế chỉ đạt 
24,5% (TCTK, 2020). 

KH N còn thiếu về số lượng, yếu về chất 

lượng, năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa 

học công nghệ còn rất hạn chế sẽ là rào cản 

không nhỏ cho sự phát triển KTTH  

Thứ tư, nhận thức và hiểu biết của đa số 

người dân, người lao động về KTTH còn nhiều 

hạn chế, từ đó tạo ra rào cản trong quá trình 

triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp về 

KTTH. Một trong những yêu cầu cơ bản của 

nền KTTH đòi hỏi phải có sự phân loại chất 

thải trước khi đưa vào tái sử dụng, tái chế tuy 

nhiên đây là một trong những thách thức rất lớn 

vì hầu hết người dân Việt Nam chưa có ý thức 

phân loại chất thải tại nguồn.  òn một bộ phận 

lớn người dân chưa có thói quen tiêu dùng sản 

phẩm lâu bền, bảo vệ môi trường mà vẫn muốn 

mua các sản phẩm có tính thời trang hoặc để  

tiết kiệm chi phí. Điều này khiến các ngành 

KTTH không có cơ hội phát triển và cánh cửa 

tạo việc làm cho người lao động cũng sẽ bị thu 

hẹp.  

5. Một số khuyến nghị 

Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát 

triển KTTH và đang ở giai đoạn đầu của sự phát 

triển nên đất nước vừa có được cơ hội, lợi thế 

đồng thời cũng phải đối diện với nhiều thách 

thức. Việc chuyển đổi từ một nền kinh tế truyền 

thống sang KTTH đòi hỏi phải có sự thay đổi cả 

hệ thống, trong đó phát huy vai trò của các bên 

liên quan gồm nhà nước, doanh nghiệp và toàn 

thể người dân. Do đó, để thúc đẩy mô hình kinh 

tế này ở Việt Nam, trước hết cần tiếp tục xây 

dựng và hoàn thiện chính sách, hành lang pháp 

lý phục vụ cho phát triển KTTH trong sự gắn 

kết với đầu tư, ứng dụng công nghệ mới và 

công nghệ số. Thực hiện vai trò kiến tạo của 

Nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm 

tạo thêm cơ hội và khuyến khích các doanh 

nghiệp đầu tư, ứng dụng thành tựu khoa học – 

công nghệ phù hợp gắn với KTTH. Cần tạo 

nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào 

các ngành hiện xã hội đang rất cần nhưng việc 

thực hiện chưa hiệu quả như: xử lý và tái chế 

rác thải và xử lý ô nhiễm môi trường. 

Tiếp theo, để mở rộng qui mô của 

KTTH thì bản thân các doanh nghiệp cần chủ 

động đổi mới công nghệ và qui trình sản xuất 

theo mô hình tuần hoàn. Điều này đòi hỏi doanh 

nghiệp có tầm nhìn dài hạn và kiên định theo 

con đường phát triển bền vững, tăng trưởng 
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xanh. Đối với các doanh nghiệp qui mô vừa và 

nhỏ thì có thể liên kết để tham gia vào vòng 

tuần hoàn chung của khu công nghiệp hay của 

khu vực.  an đầu có thể cần nguồn vốn lớn 

nhưng trong dài hạn KTTH vẫn đem đến giải 

pháp tối ưu hơn đối với doanh nghiệp, giúp tiết 

kiệm chi phí và tránh lệ thuộc vào nền kinh tế 

bên ngoài, nhất là về nguyên liệu và nhiên liệu 

phục vụ sản xuất. Đặc biệt trong bối cảnh dịch 

COVID-19, doanh nghiệp càng cần đẩy mạnh 

đầu tư và đổi mới các mô hình sản xuất, đặc 

biệt chú ý đến các giải pháp gắn kết KTTH với 

ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường tiếp 

cận và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, thúc 

đẩy chuyển đổi số phục vụ phát triển KTTH. 

Để phát triển việc làm trong KTTH thì 

phát triển “con người” là yếu tố quan trọng 

nhất, đứng trên hai góc độ: người lao động-

tham gia vào quá trình sản xuất và người tiêu 

dùng, tiêu thụ sản phẩm. Trình độ  MKT, kỹ 

năng và khả năng tham gia đào tạo suốt đời của 

lao động sẽ là điều kiện để có thể ứng dụng 

khoa học-công nghệ thực hiện các công việc 

trong mô hình KTTH. Do đó, cần đẩy mạnh đào 

tạo nhân lực có trình độ kỹ thuật cho các ngành 

khoa học-công nghệ “tuần hoàn” như năng 

lượng tái tạo, tái chế, xử lý rác thải và công 

nghệ chuyển đổi số... Đồng thời, cần tăng 

cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho 

mọi người dân về KTTH, sử dụng tiết kiệm, 

hiệu quả tài nguyên, năng lượng và bảo vệ môi 

trường để người dân đồng hành với nhà nước và 

doanh nghiệp, đóng góp cho sự mở rộng và phát 

triển KTTH của Việt Nam. 

Việt Nam đang chủ động hội nhập một 

cách sâu rộng, mạnh mẽ vào các hiệp định 

thương mại tự do song phương, đa phương, các 

hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Hầu hết, 

các Hiệp định này, đều có các quy định, thỏa 

thuận về bảo vệ môi trường và yêu cầu tuân thủ 

các tiêu chuẩn phát về phát thải khí nhà kính và 

tỷ lệ tái chế. Đây vừa là yêu cầu, vừa là động 

lực thúc đẩy Việt Nam tăng tốc chuyển đổi sang 

mô hình KTTH. Do đó, cần tăng cường hợp tác 

quốc tế trong nhận đầu tư, chuyển giao công 

nghệ về sản xuất, tái chế có tính chất tuần hoàn, 

nhất là trong ngành kinh tế mới nổi như năng 

lượng tái tạo- lĩnh vực tiềm năng đang thu hút 

được sự quan tâm, hợp tác đầu tư quốc tế. Hợp 

tác quốc tế cần được coi là giải pháp then chốt 

để các doanh nghiệp Việt Nam có thể nhanh 

chóng nắm bắt, ứng dụng công nghệ từng bước 

tiến tới làm chủ các công nghệ “tuần hoàn” 

trong tương lai.  

Cuối cùng, cần tiếp tục triển khai nghiên 

cứu sâu về KTTH trong mối quan hệ với các 

vấn đề lao động và xã hội, làm rõ về cơ sở lý 

luận, nguyên lý vận động đồng thời nắm bắt 

được tình hình thực tiễn từ đó đề xuất các chính 

sách hỗ trợ, thúc đẩy việc làm trong KTTH. 

Tóm lại, những cơ hội, thách thức đan 

xen nêu trên đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam là 

cần sớm xây dựng đồng bộ các giải pháp, từ 

hoàn thiện thể chế pháp lý nhằm thúc đẩy 

doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng khoa học- công 

nghệ, tổ chức thực hiện lồng ghép các giải pháp 

về giải quyết việc làm cho người lao động trong 

các mô hình KTTH đến nâng cao nhận thức và 

tăng cường nghiên cứu sâu các khía cạnh, lĩnh 

vực có liên quan của KTTH. Đây cũng là những 

giải pháp đóng góp vào sự phát triển bền vững 

của thế giới, không loại trừ bất cứ quốc gia nào, 

phát triển hay đang phát triển, không có tài 

nguyên hay giàu tài nguyên. 
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ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC  
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 

 

LÊ THU HUYỀN * 
 

ghiên cứu này tập trung làm rõ nội hàm của chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực cho 

chuyển đổi số. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng (i) quy mô đội ngũ cán bộ 

công chức, viên chức Hà Nội chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lao động đang làm việc trên địa bàn 

toàn thành phố với chất lượng ngày càng cải thiện, (ii) đội ngũ nhân lực làm việc trong các lĩnh 

vực ưu tiên của Chương trình chuyển đổi số không ngừng tăng trưởng, (iii) lực lượng lao động 

toàn thành phố dồi dào và khá trẻ, sẽ là tiền đề thuận lợi cho thực hiện mục tiêu chuyển đổi số. 

Mặc dù vậy, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là cải thiện tác phong, kỷ luật, đạo 

đức trong công việc và tư duy sáng tạo nên được tiếp tục ưu tiên. Thông qua phân tích, đánh giá 

mức độ đáp ứng yêu cầu của nguồn nhân lực cho chuyển đổi số trên địa bàn Hà Nội như trên, 

nghiên cứu đưa ra một số hàm ý chính sách đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng 

yêu cầu của chuyển đổi số trên địa bàn Hà Nội. 

Từ khóa: chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực Hà Nội 

 

1. Chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực 

cho chuyển đổi số  

 ho đến nay, chưa có một định nghĩa rõ 

ràng và cụ thể về chuyển đổi số do quá trình áp 

dụng chuyển đổi số sẽ có sự khác biệt ở từng 

lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, trong tiếng Anh, 

chuyển đổi số
19

 (Digital Transformation) là sự 

tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả 

các lĩnh vực của một tổ chức/doanh nghiệp, tận 

dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách 

thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp 

các giá trị mới cho khách hàng người sử dụng 

của tổ chức/doanh nghiệp đó cũng như tăng tốc 

các hoạt động. Chuyển đổi số cũng là một sự 

thay đổi về văn hóa của các tổ chức/ doanh 

nghiệp, đòi hỏi các tổ chức/doanh nghiệp phải 

liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và thoải 

mái chấp nhận các thất bại. 

Tại Việt Nam, khái niệm “ huyển đổi 

số”
20

 thường được hiểu theo nghĩa là quá trình 

thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống 

sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công 

nghệ mới như dữ liệu lớn ( ig Data), Internet 

cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây 

( loud)… nhằm thay đổi phương thức điều 

hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa 

công ty. Không chỉ có vai trò quan trọng tại các 

                                                                 
19

https://danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-
tiet?id=2391&_c=100000174 
20

https://danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-
tiet?id=2391&_c=100000174 

doanh nghiệp mà chuyển đổi số còn đóng vai 

trò quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã 

hội như chính phủ, truyền thông đại chúng, y 

học, khoa học... 

Như vậy, chuyển đổi số sẽ mang lại 

nhiều lợi ích cho các đối tượng trong xã hội, cụ 

thể: i) Đối với Chính quyền: chuyển đổi số 

dùng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi trải 

nghiệm người dùng với các dịch vụ do nhà 

nước cung cấp, thay đổi quy trình nghiệp vụ, 

thay đổi mô hình và phương thức hoạt động của 

cơ quan quản lý nhà nước. ii) Đối với Doanh 

nghiệp: giúp cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận 

được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài 

hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và 

chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt 

kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của 

nhân viên... những điều này giúp tăng hiệu quả 

hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh 

nghiệp được nâng cao. Đồng thời, Chuyển đổi 

số còn góp phần gia tăng năng suất lao động. 

iii) Đối với xã hội: chuyển đổi số làm thay đổi 

cách chúng ta sống, làm việc và giao dịch với 

nhau. 

Để thành công trong  hương trình 

chuyển đổi số, bên cạnh kiến tạo thể chế, tăng 

cường nhận thức về chuyển đổi số, phát triển hạ 

tầng số…., nguồn nhân lực là một nhân tố quan 

trọng để triển khai, tổ chức thực hiện và vận 

hành quá trình chuyển đổi số. Thông thường, 

nguồn nhân lực được hiểu là tổng thể số lượng, 

chất lượng con người với tổng hòa các tiêu chí 

N 

* ThS, Nghiên cứu viên, Trung tâm DSLĐVL, Viện KHLĐ&XH 

https://danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=2391&_c=100000174
https://danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=2391&_c=100000174
https://danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=2391&_c=100000174
https://danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=2391&_c=100000174
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về trí lực, thể lực và những phẩm chất đạo đức - 

tinh thần tạo nên năng lực mà bản thân con 

người và nền kinh tế số đang và sẽ cần để huy 

động vào quá trình lao động, sáng tạo. Tuy 

nhiên, nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình 

chuyển đổi số (có thể gọi là nguồn nhân lực số) 

sẽ có 1 số đặc điểm riêng biệt, chủ yếu là dựa 

trên nền tảng tri thức, phải được đào tạo bài 

bản, chắc về chuyên môn, vững về đạo đức để 

làm chủ công nghệ, có khả năng sáng tạo và dẫn 

dẵn, thích ứng với sự biến đổi của công nghệ 

trong bối cảnh mới
21
. Với nội hàm đó, nguồn 

nhân lực số có các đặc điểm đặc trưng như sau:   

+  ó năng lực làm chủ các thiết bị công 

nghệ số trong quá trình tương tác của các hoạt 

động kinh tế. 

+  ó khả năng thích ứng trong thời gian 

nhanh nhất với môi trường lao động và với tiến 

bộ khoa học công nghệ mới. 

+  ó tác phong kỷ luật và đạo đức trong 

công việc. 

+ Có khả năng tư duy đột phá trong 

công việc, hay còn gọi là tính sáng tạo.  

 Từ phân tích nội hàm của chuyển đổi số 

và nhu cầu nhân lực cho chuyển đổi số, theo tác 

giả, để chuẩn bị nguồn nhân lực cho  hương 

trình chuyển đổi số quốc gia nói chung và 

chuyển đổi số ở Hà Nội nói riêng, cần bám sát 

các mục tiêu của Chương trình, cụ thể:  

Một là, nguồn nhân lực phục vụ mục 

tiêu “Phát triển Chính quyền số”: phải đảm bảo 

về số lượng cán bộ công chức, viên chức đảm 

nhiệm các vị trí việc làm trong bộ máy Chính 

quyền Hà Nội. Đồng thời, đội ngũ cán bộ công 

chức, viên chức này phải được đào tạo bài bản, 

có năng lực, làm chủ được công nghệ số. Mặt 

khác, đây cũng là đội ngũ cán bộ có tác phong 

kỷ luật và đạo đức trong công việc.   

Hai là, nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu 

“Phát triển kinh tế số”: là toàn bô lực lượng lao 

động tham gia hoạt động kinh tế trên địa bàn 

thành phố, phải đảm bảo đủ về số lượng, được 

đào tạo, có năng lực và làm chủ được công nghệ 

số. Đặc biệt, trong nhóm này cần chú trọng tới 

nhóm nhân lực thuộc các lĩnh vực ưu tiên, bao 

gồm y tế, giáo dục, tài chính –ngân hàng, nông 

                                                                 
21

 Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu của kinh tế số, 
https://tcnn.vn/news/detail/48102/Phat-trien-nguon-nhan-
luc-so-dap-ung-yeu-cau-cua-kinh-te-so.html 

nghiệp, giao thông vận tải –logistic, năng 

lượng, công nghiệp, tài nguyên – môi trường. 

Ba là, nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu 

“Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số”: 

là toàn thể nhân dân trong thành phố, có đủ 

trình độ để nắm bắt các kiến thức về kỹ thuật số 

khi được trang bị… 

2. Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu 

nhân lực cho chuyển đổi số trên địa bàn Hà 

Nội 

Thứ nhất, đội ngũ cán bộ công chức, 

viên chức của Hà Nội không những chiếm tỷ 

trọng lớn trong tổng lao động đang làm việc 

trên địa bàn mà còn là đội ngũ nhân lực chất 

lượng cao, là tiền đề thuận lợi cho việc thực 

hiện mục tiêu Phát triển chính quyền số nói 

riêng và các mục tiêu của Chương trình chuyển 

đổi số nói chung.  

Theo tính toán từ số liệu Điều tra Lao 

động-Việc làm của Tổng cục thống kê, năm 

2020, số lượng cán bộ, công chức viên chức 

đang làm việc trong các cơ quan đảng, đoàn thể, 

tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước … 

trên địa bàn Hà Nội là gần 178 nghìn người, 

chiếm 4,40% tổng số lao động đang làm việc 

trên địa bàn thành phố Hà Nội và thuộc nhóm 8 

ngành (trên tổng số 21 nhóm ngành) có quy mô 

nhân lực lớn nhất của thành phố. Quy mô cán 

bộ, công chức, viên chức của Hà Nội có trình 

độ cao đẳng trở lên là 128,19 nghìn người, 

chiếm 72,12% tổng cán bộ, công chức, viên 

chức của Hà Nội. Tỷ lệ công chức, viên chức có 

trình độ cao đẳng đã tăng 1,67 điểm phần trăm 

trong vòng 5 năm qua. Đội ngũ nhân lực như 

vậy là một lợi thế cho tiếp cận các chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nói chung và các 

kiến thức phục vụ chuyển đổi số nói riêng. Mặc 

dù vậy, việc nâng cao các phẩm chất, đạo đức, 

kỹ năng trong thi hành công vụ vẫn nên tiếp tục 

được đào tạo, đặc biệt là các kỹ năng cho 

chuyển đổi số như ngoại ngữ, tin học, kỹ năng 

mềm khác để nguồn nhân lực này là nhân tố 

chính góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 

Phát triển chính quyền số khi  hương trình 

chuyển đổi số của thành phố chính thức được 

ban hành.  

Thứ hai, đội ngũ nhân lực làm việc trong 

các lĩnh vực ưu tiên
22

 của Chương trình chuyển 

                                                                 

22
 Các lĩnh vực ưu tiên của Chương trình chuyển đổi số bao 

gồm: y tế, giáo dục, tài chính–ngân hàng, nông nghiệp, giao 

https://tcnn.vn/news/detail/48102/Phat-trien-nguon-nhan-luc-so-dap-ung-yeu-cau-cua-kinh-te-so.html
https://tcnn.vn/news/detail/48102/Phat-trien-nguon-nhan-luc-so-dap-ung-yeu-cau-cua-kinh-te-so.html
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đổi số không ngừng tăng trưởng về quy mô, mà 

còn là đội ngũ dẫn dắt, lan tỏa, phát triển mục 

tiêu Chương trình đến các đối tượng khác trong 

xã hội.  

Năm 2020, quy mô nhân lực đang làm 

việc trong các lĩnh vực ưu tiên của  hương 

trình chuyển đổi số là khoảng 1,6 triệu người, 

chiếm 39,57% tổng lao động đang làm việc trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. Quy mô nhóm nhân 

lực này tăng nhanh với tốc độ bình quân 

6,02% năm trong vòng 5 năm qua, cao hơn tốc 

độ tăng lao động có việc làm toàn thành phố 

(1,99% năm).  

Chất lượng nhóm nhân lực này không 

ngừng được cải thiện. Năm 2020, tổng số lao 

động có trình độ cao đẳng trở lên đang làm việc 

trong các lĩnh vực ưu tiên theo nội dung của 

 hương trình chuyển đổi số là 533,1 nghìn 

người, chiếm 42,81% tổng lao động có trình độ 

cao đẳng trở lên đang làm việc trên địa bàn 

thành phố. Trong vòng 5 năm qua, tăng trưởng 

lao động có trình độ cao đẳng trở lên trong 

nhóm này tăng 8,66% năm, cao hơn tốc độ tăng 

trưởng lao động có trình độ cao đẳng trở lên của 

toàn thành phố (7,47% năm). Trong đó, 2 ngành 

có tốc độ tăng quy mô lao động cao đẳng trở lên 

nhanh nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo 

(17,7% năm) và y tế (12,81% năm). Với quy 

mô, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng như vậy, đội 

ngũ này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi thành 

công của  hương trình chuyển đổi số ở Hà Nội. 
 Thứ ba, lực lượng lao động của toàn 

thành phố dồi dào và khá trẻ, là lớp lao động 

tiềm năng để làm chủ công nghệ. Tuy nhiên, 

tăng cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo, 

giáo dục nghề nghiệp thông qua tăng tỷ lệ hoàn 

thành bậc THPT và cải thiện chất lượng lao 

động thông qua tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, 

có bằng chứng chỉ cũng cần được quan tâm hơn 

nữa để thực hiện tốt các mục tiêu của Chương 

trình. 

Năm 2020, quy mô LLLĐ Hà Nội đạt 

4,12 triệu người, trong đó, LLLĐ từ 15-34 tuổi 

chiếm 36,75%, LLLĐ trung niên (từ 35-59 tuổi) 

chiếm 56,3% và LLLĐ cao tuổi chiếm 6,94%. 

Giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng LLLĐ Hà 

Nội khoảng 2% năm, trong đó, LLLĐ từ 15-34 

tuổi tăng 1,63% năm.  

                                                                                                       
thông vận tải–logistic, năng lượng, công nghiệp, tài nguyên–
môi trường. 

 

Tỷ lệ LLLĐ hoàn thành bậc THCS, 

THPT của Hà Nội đạt 26,91% và 62,66% năm 

2020. Mặc dù tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với 

cả nước (36,22% và 30,27%), nhưng vẫn còn 

10,43% LLLĐ mới TN tiểu học hoặc chưa tốt 

nghiệp tiểu học. Do đó, tiếp tục cải thiện tỷ lệ 

này sẽ giúp người lao động tiếp cận tốt hơn đến 

các cơ hội đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, trở 

thành nguồn nhân lực có chất lượng cho toàn 

thành phố. 

Trong vòng 5 năm qua, tăng trưởng 

LLLĐ qua đào tạo, có bằng cấp/chứng chỉ của 

Hà Nội khá nhanh, với tốc độ 5,76% năm. Đến 

năm 2020, quy mô LLLĐ qua đào tạo có bằng, 

chứng chỉ của Hà Nội đạt 1,85 triệu người, 

chiếm 44,78%. Tuy vậy, LLLĐ vẫn còn 55,22% 

chưa qua đào tạo. Với tỷ trọng lớn như vậy sẽ là 

một rào cản cho tiếp cận các kiến thức mới, đặc 

biệt là các kiến thức và yêu cầu cao của chuyển 

đổi số. 

Thứ tư, cải thiện tác phong, kỷ luật, đạo 

đức trong công việc và tư duy sáng tạo nên là 

ưu tiên đầu tiên trong các chương trình đào tạo 

nhân lực cho Chương trình chuyển đổi số của 

Hà Nội.  

Hiện nay, chưa có số liệu thống kê hay 

nghiên cứu cụ thể về hiện trạng kỹ năng của lao 

động đang làm việc trên địa bàn Hà Nội, tuy 

nhiên, qua kết quả phỏng vấn sâu một số nhà 

hoạch định chính sách của Hà Nội
23

 và khảo sát 

doanh nghiệp
24

 do Viện Khoa học Lao động và 

Xã hội thực hiện năm 2020, cho thấy: mức độ 

đáp ứng yêu cầu về tác phong, kỷ luật, đạo đức 

trong công việc của người lao động còn hạn 

chế, tư duy sáng tạo chỉ được đánh giá ở mức 

trung bình khá, và vẫn còn một bộ phận người 

lao động nói chung và lao động trong một số 

lĩnh vực trọng điểm của thành phố còn yếu các 

kỹ năng ngoại ngữ, tin học và giải quyết vấn đề. 

Đây là những kỹ năng rất quan trọng để tiếp 

nhận và thực hiện  hương trình chuyển đổi số. 

Do đó, cải thiện tác phong, kỷ luật, đạo đức 

trong công việc; phát triển kỹ năng tư duy sáng 

tạo, ngoại ngữ và tin học nên là ưu tiên trước 

tiên trong quá trình đào tạo, nâng cao chất 

                                                                 
23

 Thuộc Đề tài cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về tác động 
của CMCN lần thứ 4 tới thị trường lao động ở Việt Nam”, Viện 
Khoa học Lao động và Xã hội (2020) 
24

 Nghiên cứu “Thực trạng và nhu cầu kỹ năng của lao động 
trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo tại các doanh 
nghiệp FDI ở Việt Nam giai đoạn 2021-2023”, Viện Khoa học 
Lao động và Xã hội (2020) 
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lượng nguồn nhân lực số phục vụ  hương trình chuyển đổi số của Hà Nội. 
 

Biểu Quy mô và tỷ lệ nhân lực đang làm việc trong các lĩnh vực ưu tiên của Chương trình 

chuyển đổi số trên đại bàn Hà Nội 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tốc độ tăng 

GĐ 2016-

2020 

1. Tổng LĐ có việc làm trên địa bàn 

TP. Hà Nội (1000 người) 3748,7 3748,6 3776,7 4048,7 4042,6 1,99 

Trong đó, lao động có trình độ cao 

đẳng trở lên 1065,2 1093,6 1215,2 1370,8 1245,3 7,47 

2. Tổng LĐ đang làm việc trong các 

lĩnh vực ưu tiên (1000 người) 1291,6 1357,6 1368,9 1606,7 1599,8 6,02 

Trong đó, lao động có trình độ cao 

đẳng trở lên 425,5 451,2 505,6 582,0 533,1 8,66 

3. Tỷ lệ LĐ đang làm việc trong các 

lĩnh vực ưu tiên so với tổng LĐ đang 

làm việc trên địa bàn TP.Hà Nội (%) 34,45 36,22 36,25 39,68 39,57 

 
Trong đó:  

      i. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 1,84 1,89 1,95 1,95 1,70 5,10 

ii. Giáo dục và đào tạo 5,87 5,84 6,38 6,50 5,92 2,97 

iii. Hoạt động tài chính, ngân hàng 

và bảo hiểm 2,21 2,12 2,44 2,31 2,07 4,51 

iv.  ận tải kho bãi 4,01 4,57 5,08 5,33 5,47 8,41 

v. Công nghiệp chế biến, chế tạo 19,30 20,83 19,29 22,40 23,45 6,84 

vi. Năng lượng, tài nguyên - môi 

trường 1,23 0,96 1,10 1,19 0,97 1,53 

Nguồn: TCTK (2016-2020), Điều tra Lao động – Việc làm 

 

3. Hàm ý chính sách về đào tạo nhằm 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho 

chuyển đổi số trên địa bàn Hà Nội  

Những phân tích trên đây cho thấy rằng, 

nguồn nhân lực có vai trò rất quan trọng trong 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chuyển đổi 

số. Mặc dù, quy mô nhân lực dồi dào và chất 

lượng nguồn nhân lực của Hà Nội khá tốt so với 

các địa phương khác trong cả nước, nhưng còn 

55,22% LLLĐ chưa qua đào tạo, đặc biệt, vẫn 

còn 10,43% LLLĐ có trình độ tiểu học trở 

xuống. Bên cạnh đó, một bộ phận lớn lao động 

nói chung và lao động thuộc nhóm nhân lực ưu 

tiên chưa đáp ứng được các kỹ năng ngoại ngữ, 

tin học, đạo đức, tác phong công việc. Do đó, 

đào tạo nâng cao chất lượng NNL nhằm chuẩn 

bị nguồn nhân lực cho  hương trình chuyển đổi 

số là việc làm trước tiên và cần thiết đối với Hà 

Nội. Các giải pháp này, bao gồm: 

Thứ nhất, xây dựng chương trình đào 

tạo riêng đối với nguồn nhân lực phục vụ 

 hương trình chuyển đổi số, phù hợp với từng 

nhóm đối tượng của  hương trình.  hương 

trình đào tạo nên được thiết kế theo hướng kết 

hợp các kiến thức về công nghệ thông tin với 

các kiến thức về công nghệ điều hành và các kỹ 

năng cần thiết trong quá trình thực thi công 

việc. Thiết kế chương trình đào tạo linh hoạt, 

đặc biệt, là các chương trình giành cho đối 

tượng là cán bộ công chức, viên chức và đội 

ngũ nhân lực thuộc các nhóm ưu tiên cho Phát 

triển Kinh tế số.  

Thứ hai, chuẩn hóa nâng cao năng lực 

đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu 

cầu của chuyển đổi số và cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư thông qua các hoạt động đào 

tạo, tự đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên 

môn, kỹ năng nghề, kỹ năng sư phạm, kỹ năng 

ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng ngoại 

ngữ trong dạy học và kỹ năng mềm cần thiết 
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khác; hình thành đội ngũ nhà giáo và chuyên 

gia đáp ứng yêu cầu đào tạo cho người lao động 

theo yêu cầu của  hương trình.   

Thứ ba, xác định rõ nguồn lực giành cho 

đào tạo nâng cao nguồn nhân lực phục vụ 

 hương trình chuyển đổi. Tránh tình trạng thiếu 

nguồn lực dẫn đến đầu tư không đồng bộ giữa 

các mục tiêu của  hương trình, và giữa các đối 

tượng thuộc  hương trình, làm giảm hiệu quả 

của  hương trình. Tuy nhiên, cũng cần xác định 

rõ các đối tượng ưu tiên của  hương trình là đội 

ngũ có khả năng lan tỏa, đào tạo, dẫn dắt thế hệ 

kế cận, nên cần phải đầu tư bài bản và chuyên 

sâu hơn, do đó, nguồn lực phân bổ cho những 

đối tượng này phải nhiều hơn.   

Thứ tư, đối với nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển 

Kinh tế số, cần phải đẩy mạnh gắn kết với 

doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, đẩy 

mạnh phát triển đào tạo tại tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu 

tiên. Phát triển các trường trong doanh nghiệp 

để đào tạo nhân lực phù hợp với công nghệ và 

tổ chức của doanh nghiệp; tăng cường việc gắn 

kết giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp, trên cơ 

sở trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm 

sử dụng có hiệu quả trang thiết bị và công nghệ 

của doanh nghiệp phục vụ cho công tác đào tạo, 

hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học 

trong quá trình đào tạo và thực tập tại doanh 

nghiệp. 

Thứ năm, để nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực của toàn thành phố, tăng tỷ lệ phổ cập 

THCS, THPT và nâng cao tỷ lệ LLLĐ qua đào 

tạo, có bằng cấp, chứng chỉ, cần lồng ghép nội 

dung đào tạo cho chuyển đổi số vào các chương 

trình giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. 

Điều này vừa giúp thực hiện được mục tiêu của 

 hương trình chuyển đổi số, vừa tránh lãng phí 

nguồn lực trong khi nguồn lực của  hương 

trình có hạn.  

Cuối cùng, tiếp tục thực hiện tốt các 

chính sách hiện nay liên quan đến đào tạo, phát 

triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng 

cao, nhân lực trí thức của thành phố. Hệ thống 

cơ chế, chính sách này có vai trò rất quan trọng, 

tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, tạo động lực 

thúc đẩy hoặc lực cản kìm hãm sự phát triển của 

 hương trình chuyển đổi số nói riêng và các 

chương trình phát triển kinh tế-xã hội nói 

chung. Trên thực tế, những năm qua, Hà Nội đã 

thực hiện nhiều chính sách liên quan đến phát 

triển nguồn nhân lực, nhưng trong quá trình 

thực hiện vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, 

hiệu quả mang lại chưa tương xứng. Do đó, với 

 hương trình này, thành phố cần có chính sách 

đặc thù để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của 

đào tạo, kết hợp đào tạo với sử dụng tốt nhân 

lực sau đào tạo và tạo động lực để khuyến 

khích, thúc đẩy người lao động phát huy tốt 

những kiến thức đã học vào công việc đang 

thực hiện. 

  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Quyết định số 749 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 3/6/2020 về  hương trình chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

2. Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ nhu cầu phát triển, https://nhandan.vn/thong-tin-so/ha-noi-day-

manh-chuyen-doi-so-phuc-vu-nhu-cau-phat-trien-638411/ 

3. Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay?, Cổng TTĐT Tp. Đà Nẵng, 

https://danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=2391&_c=100000174 

4.  Viện Khoa học Lao động và Xã hội (2020), Đề tài cấp Bộ “ ơ sở lý luận và thực tiễn về tác động của 

CMCN lần thứ 4 tới thị trường lao động ở Việt Nam” 

5. Viện Khoa học Lao động và Xã hội & Manpower (2020), Thực trạng và nhu cầu kỹ năng của lao động 

trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo tại các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam giai đoạn 2021-2023. 

6. Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu của kinh tế số, https://tcnn.vn/news/detail/48102/Phat-trien-

nguon-nhan-luc-so-dap-ung-yeu-cau-cua-kinh-te-so.html 

7. Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, 

https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/phat-trien-nguon-nhan-luc-viet-nam-dap-ung-yeu-cau-cua-

cach-mang-cong-nghiep-40-302127.html 

 

 

https://danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=2391&_c=100000174
https://tcnn.vn/news/detail/48102/Phat-trien-nguon-nhan-luc-so-dap-ung-yeu-cau-cua-kinh-te-so.html
https://tcnn.vn/news/detail/48102/Phat-trien-nguon-nhan-luc-so-dap-ung-yeu-cau-cua-kinh-te-so.html
https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/phat-trien-nguon-nhan-luc-viet-nam-dap-ung-yeu-cau-cua-cach-mang-cong-nghiep-40-302127.html
https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/phat-trien-nguon-nhan-luc-viet-nam-dap-ung-yeu-cau-cua-cach-mang-cong-nghiep-40-302127.html


35 | KHOA HỌC LAO ĐỘNG    XÃ HỘI, số 69 - Quý 4/2021  

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ CỦA ĐỨC TRƯỚC TÁC ĐỘNG 

CỦA CMCN4.0 VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM 
 

                                                         NGUYỄN BÁ NGỌC* 

 

 huyển đổi số hiệu quả trong thời đại CMCN 4.0 chính là biết chăm lo phát triển nguồn 

nhân lực kỹ năng, thu hút nhân tài để khai thác triệt để công nghệ số, không ngừng đổi 

mới sáng tạo để gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Để thực hiện được những điều này cần có 

tầm nhìn và quyết tâm chiến lược cũng như các chính sách phù hợp, đặc biệt là các chính sách 

giáo dục đào tạo dạy nghề và phát triển kỹ năng. Đức là nước đi đầu và có nhiều sáng kiến chính 

sách trong lĩnh vực này để  iệt Nam có thể học hỏi. 

Từ khóa: công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, kỹ năng, phát triển kỹ năng, năng lực thực hiện 

 

1.  inh nghiệm của Đức  

1.1. Bối cảnh  

 M N 4.0 đã đặt ra không ít thách thức 

đối với nước Đức, đặc biệt là thiếu hụt nhân lực 

có trình độ kỹ thuật cao, trong khi đó, thanh 

niên Đức ngày càng thích học các ngành kinh tế 

thay vì các ngành kỹ thuật và  NTT. Số người 

tìm việc trên 1 chỗ làm việc trống giảm từ 

806 100 năm 2008 xuống còn 232 100 vào năm 

2019, thiếu hụt lao động kỹ năng xảy ra chủ yếu 

ở lĩnh vực sức khỏe, xây dựng và một số ngành 

công nghiệp chế biến chế tạo cũng như I T và 

phân ngành I T trong hầu hết các ngành.  ác 

công ty Đức phải theo đuổi các chiến lược khác 

nhau để khắc phục tình trạng thiếu người như 

outsourcing, offshoring hoặc đào tạo liên tục 

cho nhân viên của họ; trong một số trường hợp, 

các công ty phải thu hẹp hoạt động, hạn chế 

khai thác thị trường mới hoặc đóng băng các cơ 

hội tăng năng suất. Năm 2011  hính phủ tuyên 

bố chiến lược bảo đảm lao động kỹ năng, dựa 

trên 5 trụ cột: (1) tiếp cận giáo dục cho mọi 

người; (2) phát triển kỹ năng (đào tạo ban đầu 

và đào tạo tiếp tục); (3) các chính sách chủ 

động và an ninh việc làm; (4) hài hòa công việc 

và cuộc sống; (5) hội nhập và lao động nhập cư 

có kỹ năng.  

 ộ Lao động và Xã hội Đức gần đây đã 

tiến hành 2 nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của 

I4.0 đến thị trường lao động Đức, vấn đề cho 

thấy tác động đến việc làm và thị trường lao 

động khá phức tạp, bị ảnh hưởng tích hợp của 

nhiều nhân tố, đặc biệt là công nghệ, già hóa 

dân số và kỹ năng của lực lượng lao động. 

Nghiên cứu đầu sử dụng mô hình kinh tế lượng 

cho thấy, có 263 nghìn việc làm mới tăng thêm 

vào năm 2030 so với năm 2016 do số hóa quá 

trình sản xuất. Nghiên cứu sau do I   2019 

thực hiện, dự báo đến năm 2035 sẽ có 300ngh. 

lao động bị thay thế bởi công nghệ mới, tổng 

cộng 3,3 triệu việc làm mới được tạo ra trong 

khi 4 triệu việc làm mất đi chủ yếu vì lý do 

nhân khẩu học. 

1.2. Chính sách giáo dục đào tạo và 

phát triển kỹ năng 

Nước Đức đã nhận thức được vai trò của 

giáo dục đại học và sử dụng hệ thống giáo dục 

đại học như là một thể chế tạo ra những thế hệ 

tự phát triển tài năng. Nhà nước ưu tiên đầu tư 

cho giáo dục khoa học tại các trường đại học, 

tổng ngân sách đầu tư cho giáo dục của Đức 

hàng năm là 5% GDP, trong đó giáo dục đại 

học cao đẳng chiếm 24%. Đại học được giao 

quyền tự chủ và có tiếng nói rất quan trọng 

trong việc phản biện các chính sách, các vấn đề 

về khoa học công nghệ, đặc biệt là các chuyên 

ngành CNTT. 

Đức cùng với  U thúc đẩy thực hiện 

chương trình eSkills để giảm sự thiếu hụt lao 

động có kỹ năng về công nghệ thông tin và 

truyền thông (Information &  ommunicatioin 

Technologies-I T), đặc biệt là tạo ra một quan 

hệ đối tác nhiều bên gọi là Liên minh toàn diện 

về việc làm trong ngành kỹ thuật số để việc đào 

tạo I T trở nên hấp dẫn hơn và phù hợp hơn 

với nhu cầu của ngành. Hội đồng châu Âu đã 

đưa ra kêu gọi đổi mới hơn trong ngành kĩ thuật 

số và điều khiển dữ liệu trong tất cả các lĩnh 

vực của nền kinh tế, cũng như sử dụng các 

nguồn tài trợ từ Quỹ kiến trúc và đầu tư châu 

Âu ( SI ) để hỗ trợ  giáo dục  NTT và đào tạo 

nghề. Đến năm 2020 có danh mục 326 nghề đào 

tạo được  hính phủ công nhận ở Đức.  ác dự 

báo về thị trường lao động của Đức đến năm 

C 

* PGS. TS, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội 
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2035 cho thấy ba xu hướng chính đối với các 

nghề này và GDNN nói chung
25

: 

Số hóa sẽ làm thay đổi cấu trúc của thị 

trường lao động: trong khi nhiều công việc 

trong các ngành nghề (như nghề bán hàng) sẽ 

giảm về số lượng, thì việc làm trong các ngành 

nghề khác (như lĩnh vực chăm sóc sức khỏe) sẽ 

tăng lên đáng kể, dẫn đến nhu cầu cho sự thay 

đổi năng lực đào tạo trong các lĩnh vực tương 

ứng; không có nghĩa là nhân viên bán hàng sẽ 

không còn cơ hội, thay vào đó sẽ có một sự thay 

đổi năng động, trợ lý cửa hàng có thể trở thành 

thương gia thương mại điện tử, người quản lý 

tài khoản hoặc trở thành người bán hàng trong 

lĩnh vực tài chính ngân hàng.  

- Nhu cầu thực tế của ngành nghề khác 

với sở thích giới trẻ: ví dụ, với lĩnh vực  ông 

nghệ thông tin, nhu cầu về lao động có kỹ năng 

trong các công việc liên quan đến công nghệ 

thông tin đang tăng lên không ngừng nhưng 

hiện chưa được đáp ứng; trong một số ngành 

nghề khác, số lượng người được đào tạo hơn 

mức thực tế cần thiết của ngành; Đức là một xã 

hội già hóa, nên tổng số thanh niên tham gia 

GDNN đang liên tục giảm; đặc biệt là ở các 

vùng kinh tế mạnh của Đức với nhiều công ty, 

có quá ít người trẻ theo học nghề; trái lại, một 

số khu vực có lượng người trẻ "cung vượt cầu" 

và số lượng công ty cung cấp dịch vụ đào tạo 

ngày càng ít hơn. 

- Tiếp tục xu hướng phát triển học thuật: 

khi ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn con 

đường giáo dục đại học, xu hướng học thuật vẫn 

tiếp tục phát triển; kể từ năm 2000, số lượng 

sinh viên tốt nghiệp đại học tăng đều đặn, từ 

200.000 người năm 2000 lên 490.000 người 

năm 2016; tuy nhiên, đến năm 2035, sẽ có 

khoảng một nửa số người trong lực lượng lao 

động qua đào tạo nghề và cần một số lượng lớn 

công nhân lành nghề. 

Những xu hướng này nhấn mạnh đến sự 

cần thiết phải chuẩn bị lực lượng lao động cho 

những thách thức mới thông qua đào tạo ban 

đầu và đào tạo liên tục nâng cao. Nhưng những 

kỹ năng  năng lực cần thiết trong thế giới công 

việc là gì? Khả năng học tập suốt đời là một yêu 

cầu năng lực cốt lõi trong mọi ngành nghề, bao 

gồm khả năng nâng cao chuyên môn của bản 

thân một cách độc lập trong một lĩnh vực nghề 

                                                                 
25

 Lệ Thu, Xu hướng giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu 
của số hóa tại Đức, ngày 02/6/2021. 

nghiệp nhất định cũng như khả năng áp dụng 

kiến thức của mình trong các bối cảnh làm việc 

mới, ngoài ra, các kỹ năng và kiến thức nghề 

nghiệp, sự hiểu biết về các quy trình và hệ 

thống, năng lực kỹ thuật số, tính sáng tạo, tính 

linh hoạt và tính tự phát được cho là rất cần 

thiết. Vì vậy, hệ thống GDĐT hiện đại sẽ giúp 

chuẩn bị cho sinh viên bước vào thế giới việc 

làm tốt hơn. Đặc biệt là các năng lực như năng 

lực phương pháp luận, năng lực xã hội và năng 

lực bản thân ngày càng trở nên quan trọng ở nơi 

mà bí quyết kỹ thuật cũng như mô hình và cấu 

trúc công việc và nghề nghiệp luôn thay đổi. 

Năng lực bản thân là một thành phần quan trọng 

của sự phát triển lành mạnh của các bạn trẻ: nó 

liên quan đến mối quan hệ qua lại giữa sự tự 

nhận thức về giá trị cá nhân và hiệu quả công 

việc. Ngoài ra, sự sáng tạo, tư duy phản biện, 

khả năng làm việc theo nhóm, tinh thần tự 

nguyện và khả năng giao tiếp là những năng lực 

quan trọng trong tương lai. Học tập tại nơi làm 

việc được hướng dẫn bởi giảng viên có năng lực 

là cách tốt nhất để có được những kỹ năng này. 

* Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) kép và 

hệ thống đào tạo 

- Các khuynh hướng và thách thức 

Hệ thống giáo dục đào tạo nghề kép 

(V T) của Đức kết hợp học ở trường và ở nơi 

làm việc, thường là 3 năm với các chương trình 

đào tạo được thiết kế bởi các bộ tương ứng mà 

trong hầu hết trường hợp là  ộ Kinh tế và Năng 

lượng Liên bang ( MWi). Bộ này phối hợp với 

 M   thông qua các quy định về đào tạo nghề 

trong hệ thống đào tạo nghề kép với các tiêu 

chuẩn tổi thiểu (mục tiêu, nội dung, thời gian đào 

tạo, yêu cầu kiểm định) được thừa nhận bởi Nhà 

nước. Viện Đào tạo nghề liên bang  i   chuẩn 

bị nội dung cho các quy định đào tạo của  hính 

phủ. Mọi đối tác khác (người chủ, phòng công 

nghiệp, công đoàn, đại diện cơ quan  hính phủ 

liên bang….) tham gia vào việc chuẩn bị cho các 

nghề mới hoặc thay đổi các quy định giáo dục 

đào tạo cho phù hợp với điều kiện mới. 

VET kép là yếu tố chính: (1) Làm giảm 

thất nghiệp thanh niên; và (2) Thu hẹp khoảng 

cách lý thuyết và thực tiễn. Năm 2018 có 58,1% 

tổng số LĐ tuổi 15-64 qua VET. Tuy nhiên số 

người nhập học VET giảm từ 1,57tr. 2009 xuống 

1,33tr. 2018 vì: số xin học VET giảm 8,9%; số 

nơi thực tập tăng 19,0%; số nơi thực tập chưa 

điền đầy tăng hơn 3 lần; số người không thể tìm 
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được nơi học tăng 58,4% do vênh về cơ cấu và vênh về nghề nghiệp. 

 

 

Hình. Số người xin học và số chỗ đào tạo nghề còn trống, 2008-2019 

Nguồn: The employment and social situation in Germany, Policy Department for Economic, 

Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, 5/2020 

 

Vị thế của người xin thực tập thay đổi 

khi chủ sử dụng lao động có thể nhận nhiều ứng 

viên hơn do thiếu trình độ hoặc không phù hợp. 

Khuynh hướng “học thuật hóa” (trước Tuyên bố 

 ologna 1999 của  ộ trưởng Giáo dục   , 

nhiều người theo đuổi V T, sau đó đã giảm vì 

tăng số học cử nhân từ 2,12tr. (2009) lên 2,9tr. 

(2019/2020) và nhiều đại học ứng dụng đưa ra 

các khóa học nghề như dịch vụ xã hội và sức 

khỏe) cũng làm giảm số người theo học V T, 

tuy nhiên có thể làm tăng khoảng cách đáp ứng 

kỹ năng. 

- Hội nhập nhóm yếu thế vào  ET và hệ 

thống Đảm bảo cho Thanh niên ở Đức 

Hệ thống VET có thể coi là một công cụ 

quan trọng làm hội nhập thị trường lao động 

thành công ở Đức. Tỷ lệ N  T (thanh niên 

không đi làm, không đi học cũng như không 

học nghề) ở Đức thấp và không ngừng giảm 

trong những năm qua. Tỷ lệ thanh niên 25-34 

không qua đào tạo nghề giảm từ 18,3% 2005 

xuống 15,7% năm 2017, nhưng không đều giữa 

các nhóm: thanh niên Đức 9,3%; thanh niên tự 

di cư 32,8%; thanh niên không tự di cư 25,3%.  

Luật Hỗ trợ đào tạo 2015 kết hợp giữa 

nghề nghiệp cá nhân với hỗ trợ của cơ sở đào 

tạo cho thanh niên để họ hoàn thành V T hay 

tìm được nơi thực tập, thời gian hỗ trợ tối đa 

đến 6 tháng, có khoảng 10.000 người tham gia 

2018. 

Việc thực hiện hệ thống Đảm bảo cho 

Thanh niên ở Đức có thể được coi là những 

biện pháp giáo dục đào tạo đảm bảo liên tục, 

cập nhật và hoàn thiện cho họ. 

- Các đối tác cho đào tạo ban đầu và 

đào tạo tiếp tục 

Tháng 9 2019  hính phủ ký Liên minh 

đối tác giáo dục đào tạo ban đầu và liên tục 

nhằm đối phó với các thách thức của V T 

( LĐXH,  GDN , Ủy ban Hội nhập,    , đại 

diện giới chủ, công đoàn, ủy ban hợp tác trong 

lĩnh vực giáo dục Lander) nhằm:  

(1) tăng số học  ET kép đăng ký với 

FEA và các chiến dịch thông tin; 

(2) đối thoại theo ngành thúc đẩy đào 

tạo nghề kép ngay từ đầu;  

(3) khuynh hướng mới thúc đẩy  ET cho 

nhóm yếu thế;  

(4) và nâng cao tiếp cận của thanh niên 

di cư với  ET thông qua Luật Hội nhập. 

* Thúc đẩy học tại nơi làm việc trong 

giáo dục đại học 

- Khóa đại học kép 
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Khóa học đại học kép như một hình thức 

mới ở trường đại học ứng dụng cho trình độ 

bachelor (chủ sử dụng lao động đưa ra nơi làm 

việc để đào tạo theo công việc; sinh viên ký hợp 

đồng đào tạo). Năm 2017 có 105 nghìn sinh 

viên học đại học kép (3,7% tổng sinh viên) và 

22,2 nghìn thanh niên mới tham gia chương 

trình (5,3% tổng sinh viên mới). 

- Thực tập 

 ác chương trình giáo dục đại học và 

phổ thông (ở tuổi 16) được xây dựng đều tăng 

thời lượng thực hành. Trường ứng dụng yêu cầu 

6 tháng thực tập bắt buộc; theo khuynh hướng 

mới trường định hướng nghiên cứu cũng xây 

dựng các chương trình thực tập trong chương 

trình đào tạo. Tuy nhiên, thách thức vẫn đặt ra: 

28% sinh viên được hỏi muốn thêm nhiệm vụ 

gắn với nhu cầu và phù hợp hơn; 21% muốn cải 

thiện việc học và 21% muốn cơ chế phản hồi tốt 

hơn. Kiểm soát chất lượng đào tạo tại nơi làm 

việc là yếu tố chính ở hệ thống thực tập nghề 

kép nhưng chưa áp dụng cho thực tập của sinh 

viên đại học.  

Điều 22 Luật Tiền lương tối thiểu quy 

định không trả cho: (1) người đang thực tập; (2) 

người đã hoàn thành thực tập tới 3 tháng cho 

mục đích định hướng nghề nghiệp; (3) người 

thực tập đến 3 tháng trong quá trình đào tạo 

(quan hệ thực tập đầu tiên cùng 1 người chủ sử 

dụng lao động); (4) cho những học viên bắt đầu 

trình độ đào tạo mới hoặc chuẩn bị đào tạo 

nghề.  

* Thúc đẩy đào tạo liên tục: 

- Tỷ lệ tham gia giáo dục đào tạo của 

người trưởng thành ở Đức thấp tương đối trong 

 U27 (8,2% so với trung bình 11,2%). Năm 

2018, tỷ lệ tham gia giáo dục đào tạo người 

trưởng thành ở người kỹ năng thấp chỉ đạt 

4,3%. Luật Đào tạo tiếp tục và an sinh xã hội 

trong hệ thống bảo hiểm thất nghiệp được thông 

qua 7 2016, theo đó người lao động không có 

trình độ có thể tham gia khóa đào tạo kỹ năng 

cơ bản (đọc, viết, kỹ năng sử dụng máy tính) để 

chuẩn bị cho đào tạo tiếp theo. Hỗ trợ cho 

người trên 45 tuổi và người lao động kỹ năng 

thấp tăng lên. Thời gian tối đa tiếp cận việc làm 

cho người thất nghiệp dài hạn và người thất 

nghiệp khó bố trí tăng từ 6 đến 12 tuần, để tiếp 

cận kỹ năng và cho định hướng nghề nghiệp. 

- Đạo luật Cơ hội nâng cao trình độ 

được bổ sung vào 6 2019 điều khoản về chiến 

lược đào tạo liên tục mới của quốc gia nhằm 

đảm bảo an ninh cho lao động kỹ năng và kỹ 

năng cao, đối phó với những thách thức chuyển 

đổi số tại nơi làm việc, yêu cầu công việc và kỹ 

năng thay đổi cũng như do xuất hiện của các 

công việc mới.  

2. Hàm ý cho Việt Nam  

Kinh nghiệm từ Đức chỉ ra, cần có tầm 

nhìn và quyết tâm cho công cuộc chuyển đổi số, 

không ngừng đổi mới sáng tạo, trước hết là đổi 

mới mô hình phát triển để tạo động lực tăng 

trưởng mới, tăng nhanh năng suất lao động, gia 

tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, 

đầu tư vào vốn con người là quan trọng nhất để 

thích ứng với điều kiện hội nhập và ứng phó với 

thay đổi công nghệ, bốn hàm ý chính có thể rút 

ra bao gồm: 

(1) Đầu tư vào vốn con người, thu hút 

nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực hướng tới 

các ngành công nghệ 4.0 

Hội nhập và công nghệ có vai trò ngày 

càng tăng đối với cuộc sống và kinh doanh, nó 

tác động đến tất cả các công việc hiện tại, và do 

vậy yêu cầu đối với tư duy toàn cầu và nhận 

thức về trách nhiệm công dân rất cao; vai trò 

của con người được nâng cao vì những đòi hỏi 

của ứng xử toàn cầu, của ứng xử xã hội. Cần cải 

tiến các chương trình giáo dục đào tạo, đào tạo 

giáo viên và cải thiện chất lượng đào tạo cho 

mọi lứa tuổi đáp ứng các yêu cầu đối với công 

dân toàn cầu. Việt Nam cần xây dựng một chiến 

lược và kế hoạch phát triển kỹ năng ở cấp quốc 

gia, được phối hợp và phù hợp với chiến lược 

tăng trưởng kinh tế, công nghiệp và ngành
26

. Nó 

là điều kiện tiên quyết để đảm bảo rằng phát 

triển kỹ năng phù hợp với nhu cầu kỹ năng và 

thúc đẩy cải thiện khả năng sử dụng lao động, 

năng suất và khả năng cạnh tranh của ngành, và 

tính năng động và tăng trưởng của tăng trưởng 

kinh tế. Phát triển kỹ năng là một phần không 

thể thiếu trong chính sách công nghiệp quốc 

gia. Do vậy, việc nghiên cứu, điều tra, dự báo 

và phân tích yêu cầu kỹ năng định hướng I4.0 

với sự thay đổi vai trò giữa con người và máy 

móc để có các chiến lược thích hợp cho đất 

nước rất có ý nghĩa. Cuộc cách mạng công 

nghiệp sẽ khuyến khích những người lao động 
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có tinh thần học hỏi, ham hiểu biết và sáng 

tạo. Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, 

yêu cầu đổi mới nhanh chóng của tay nghề và 

kỹ năng sẽ góp phần khơi dậy và phát huy 

tinh thần năng động và hiếu học của con 

người Việt Nam. 

Chính phủ cần tập trung xây dựng kế 

hoạch dài hạn về giáo dục đào tạo và phát triển 

kỹ năng, mọi cơ quan  hính phủ cần vào cuộc, 

bao gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ sản 

xuất như  ông Thương, Xây dựng, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn….đóng vai trò 

của phía nhu cầu kỹ năng từ sản xuất, của cạnh 

tranh và thay đổi công nghệ, Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào 

tạo- đóng vai trò về phía cung kỹ năng, và Hội 

đồng Giáo dục Đào tạo quốc gia đóng vai trò 

như cơ quan điều phối chiến lược phát triển kỹ 

năng.  ác chính sách đầu tư và thu hút đầu tư 

cần đảm bảo rằng thu hút đầu tư  DI và nhu cầu 

kỹ năng của cả khu vực đầu tư nước ngoài và 

trong nước được đáp ứng. Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư cần làm việc chặt chẽ hơn với các Bộ Khoa 

học Công nghệ (trong đó có Tổng cục Tiêu 

chuẩn và Đo lường chất lượng), Bộ Thông tin 

Truyền thông và các cơ quan giáo dục đào tạo 

để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu kỹ năng của các 

nhà đầu tư.  ộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội cùng Bộ Giáo dục Đào tạo cần phối hợp 

hướng dẫn, chỉ đạo các trường, các viện nâng 

cao chất lượng đào tạo. Các Hội đồng/Ủy ban 

đã được thành lập như: Hội đồng Kỹ năng 

ngành, Đổi mới và Năng suất, Ủy ban Hội nhập 

Kinh tế, Hội đồng Phát triển bền vững… cần 

đưa ra các khuyến nghị cụ thể đối với Chính 

phủ về phát triển kỹ năng. Hội đồng Giáo dục 

Đào tạo quốc qia cần chịu trách nhiệm chính về 

kết nối cung- cầu kỹ năng cho nền kinh tế, cơ 

quan này cần có bộ phận dự báo xu hướng phát 

triển kỹ năng trong trung hạn và dài hạn để đề 

xuất các quy định thích hợp. 

 (2) Đảm bảo tính linh hoạt của thị 

trường lao động đối với cả việc người lao động 

gia nhập và rút khỏi thị trường, bao hàm không 

tách rời chính sách lao động việc làm với chính 

sách giáo dục đào tạo. Mọi công dân đều có 

quyền học tập nhưng giáo dục đào tạo cần gắn 

với thị trường lao động thông qua: (i) nhà nước 

có biện pháp giúp học sinh định hướng nghề 

nghiệp từ sớm thông qua các tổ chức xã hội, các 

phương tiện thông tin đại chúng; (ii) phát triển 

hệ thống các trường dạy nghề tiêu chuẩn; (iii) 

xây dựng hệ thống đào tạo ở các doanh nghiệp; 

(iv) khuyến khích sự gắn kết giữa các trường 

dạy nghề và các công ty. 

Cần hội nhập tốt giáo dục đào tạo, phát 

triển kỹ năng với phát triển kinh tế và đổi mới 

công nghệ, Chính phủ cần như là nhà cung cấp 

kỹ năng chung chính cho xã hội, đồng thời cần 

xây dựng và khuyến khích áp dụng các mô hình 

chuyển giao công nghệ đảm bảo đáp ứng các 

nhu cầu kỹ năng chuyên biệt và đặc biệt là cải 

cách hệ thống giáo dục đào tạo theo mô hình 

song hành (kép) của Đức và khuyến khích 

thanh niên theo học hệ giáo dục nghề nghiệp.  

 (3) Kỹ năng và các mô hình chuyển 

giao công nghệ.  hính phủ cần có các chính 

sách khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài 

hợp tác với Nhà nước thành lập các trung tâm 

đào tạo và bảo đảm rằng họ có quyền tuyển 

dụng những người tốt nghiệp các trung tâm đó. 

Mô hình chia sẻ chi phí này không chỉ đáp ứng 

nhu cầu kỹ năng trong ngắn hạn cho các nhà 

đầu tư nước ngoài mà còn tạo khả năng hình 

thành các trung tâm phát triển kỹ năng có khả 

năng chuyển hóa cho các chủ sử dụng lao động 

khác thông qua những kinh nghiệm quý giá của 

nhiều nhà đầu tư nước ngoài. 

(4) Phát triển kỹ năng dài hạn thông 

qua cải cách các chính sách giáo dục đào tạo
27

, 

tập trung vào:    

a) Định hướng lại các lĩnh vực giáo dục 

đào tạo để phù hợp với nhu cầu kỹ năng 

 ác chính sách giáo dục đào tạo cần ưu 

tiên các chương trình giáo dục tiên tiến và có 

tính chuyên ngành tập trung vào đào tạo, phát 

triển một số lượng nhất định các chuyên gia 

công nghệ ưu tú để khuyến khích đổi mới công 

nghệ và thúc đẩy tăng trưởng. Sự phát triển cân 

bằng của giáo dục nghề nghiệp và giáo dục bậc 

phổ thông là rất quan trọng trong việc trang bị 

cho lực lượng lao động hiện tại và tương lai sự 

tích hợp của các kỹ năng cứng và mềm. Hệ 

thống giáo dục nghề nghiệp lành mạnh là sự bổ 

sung tiếp nối kỹ năng đã được bậc giáo dục phổ 

thông thực hiện. Giáo dục nghề nghiệp có thể 

đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 

tăng trưởng và đa dạng hóa các ngành công 

nghiệp, làm tăng khả năng chống chịu các cú 

sốc kinh tế, chấp nhận rủi ro, tác động tích cực 
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đến việc làm của thanh niên và phải phù hợp 

với nhu cầu của thị trường lao động: (i) trang bị 

cho thanh niên các kỹ năng để nhanh chóng gia 

nhập lực lượng lao động sản xuất; (ii) tăng khả 

năng thích ứng kỹ năng với yêu cầu công việc; 

và (iii) hoàn thiện, nâng cấp liên tục các kỹ 

năng hiện có.  

Những xu hướng này nhấn mạnh đến sự 

cần thiết phải chuẩn bị lực lượng lao động cho 

những thách thức mới thông qua đào tạo ban 

đầu và đào tạo liên tục nâng cao để có năng lực 

cốt lõi trong mọi ngành nghề; các kỹ năng và 

kiến thức nghề nghiệp, sự hiểu biết về các quy 

trình và hệ thống, năng lực kỹ thuật số, tính 

sáng tạo, tính linh hoạt và tính thích ứng là rất 

quan trọng.  ác năng lực như năng lực phương 

pháp luận, năng lực xã hội và năng lực bản thân 

cũng ngày càng trở nên quan trọng ở nơi mà bí 

quyết kỹ thuật cũng như mô hình và cấu trúc 

công việc và nghề nghiệp luôn thay đổi. Ngoài 

ra, sự sáng tạo, tư duy phản biện, khả năng làm 

việc theo nhóm, tinh thần tự nguyện và khả 

năng giao tiếp là những năng lực quan trọng 

trong tương lai.  

(b) Tiếp cận hệ thống và chiến lược học 

tập suốt đời 

Giáo dục phổ thông cần có trách nhiệm 

chuẩn bị ý thức và trách nhiệm công dân về 

việc làm cho thanh thiếu niên. Hệ thống giáo 

dục ở Việt Nam cần chuyển cách tiếp cận để có 

được và gắn kết các kỹ năng cứng và mềm cần 

thiết trong lực lượng lao động tương lai. Từ đó, 

giáo dục nghề nghiệp được hưởng lợi từ việc có 

nền giáo dục mạnh mẽ và liên kết chặt chẽ giữa 

các cấu phần của hệ thống, cụ thể: (i)  ác bậc 

học cần chuyển dịch từ giáo dục văn bằng, 

chứng chỉ sang làm chủ các năng lực ứng dụng 

cần thiết trong nền kinh tế hiện đại; cần định 

hướng lại cụ thể cho các bậc học cho phù hợp 

với nhu cầu sử dụng lao động; (ii) Định hướng 

lại giáo dục kỹ thuật và đào tạo dạy nghề, cần 

đào tạo để người học nắm vững những năng lực 

hướng vào nhu cầu của thị trường lao động; (iii) 

Phát triển các chương trình giảng dạy giáo dục 

nghề nghiệp tiếp cận đa ngành và tích hợp, cung 

cấp cho các học viên cả kỹ năng cứng và mềm 

cần thiết tại nơi làm việc. Việc cung cấp cho 

sinh viên tốt nghiệp một nền tảng kỹ năng linh 

hoạt sẽ rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu phát 

triển tại nơi làm việc và cũng để theo đuổi đào 

tạo bổ sung, đào tạo hướng nghiệp liên tục và 

chiến lược tổng thể về học tập suốt đời.  

Khả năng học tập suốt đời yêu cầu có 

được năng lực cốt lõi trong mọi ngành nghề, 

bao gồm khả năng nâng cao chuyên môn của 

bản thân một cách độc lập trong một lĩnh vực 

nghề nghiệp nhất định cũng như khả năng áp 

dụng kiến thức của mình trong các bối cảnh làm 

việc mới.  

c) Thực hiện liên thông bảo đảm tính 

thống nhất cho toàn hệ thống 

 ần giải quyết vấn đề phân mảnh trong 

giáo dục đào tạo; cần có cơ chế phù hợp để cấp 

chứng nhận kỹ năng và công nhận việc học 

trước đó để phục vụ các mục tiêu ngắn hạn 

(nhanh chóng cung cấp các kỹ năng cần thiết) 

và nhằm mục đích dài hạn. Phát triển các chuẩn 

kỹ năng phù hợp với các chuẩn quốc tế là một 

công cụ quan trọng để xác định các mục tiêu 

năng lực rõ ràng cho các chương trình giáo dục 

nghề nghiệp. 

Hệ thống giáo dục đào tạo hiện đại theo 

mô hình của Đức sẽ giúp chuẩn bị cho sinh viên 

bước vào thế giới việc làm tốt hơn, đặc biệt là 

trang bị các năng lực cơ bản, trong đó đào tạo 

tại nơi làm việc dưới sự hướng dẫn của giảng 

viên có năng lực, có kinh nghiệm là cách tốt 

nhất để có được năng lực này. 
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http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/37957/seo/Kinh-nghiem-quoc-te-ve-phat-trien-ky-nang--mot-tru-cot-trung-tam-trong-xay-dung-ke-hoach-phat-trien-KT-XH-tam-quoc-gia/Default.aspx#1
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BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA PHILIPPINES TRONG ĐẢM BẢO 

AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI DÂN 
 

NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ*, NGUYỄN TRUNG HẢI**, NGUYỄN THU HÀ ***, MAI LINH ****  

 

 à một quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á với tổng dân số lên tới trên 112 triệu người, 

việc đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) cho người dân luôn là chủ đề mang tính thời sự tại 

quốc đảo Philippines. Thực tế nhờ có nền công tác xã hội (CTXH) phát triển dựa trên việc tiếp thu 

tri thức của các quốc gia phát triển khác, đội ngũ nhân viên CTXH tại Philippines thường xuyên 

thực hiện đa dạng các biện pháp can thiệp trợ giúp người dân thông qua các hoạt động vận động, 

tư vấn, kết nối, biện hộ chính sách ... Do vậy, bài viết đi vào tổng quan hệ thống ASXH, cách thức 

đảm bảo ASXH thông qua hoạt động công tác xã hội (CTXH) tại quốc gia này. Trên cơ sở đó, bài 

viết rút ra 6 bài học tham khảo về cách tiếp cận thực hiện ASXH; 02 bài học tham khảo về quá 

trình phát triển, cách thức tổ chức, mô hình quản lý việc thực hiện ASXH; và 03 bài học tham khảo 

về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thực hiện ASXH cho người dân thông qua hoạt 

động CTXH. 

Từ khóa: An sinh xã hội, công tác xã hội 

  

 

1. Đặt vấn đề 

Đảm bảo  SXH cho người dân luôn là 

chủ đề mang tính thời sự và mỗi quốc gia đều có 

những cách thức thực hiện linh hoạt, đa dạng, 

khác nhau. Tiêu biểu như trường hợp của 

Philipines, một quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. 

Với nền CTXH phát triển từ sớm, nhờ 

tiếp thu mô hình can thiệp của các quốc gia phát 

triển, nhất là của Mỹ, Philippine đã tạo ra những 

dấu ấn sâu sắc phát huy vai trò của nhân viên 

 TXH trong đảm bảo  SXH cho người dân. 

Chẳng hạn, trong những hoạt động can 

thiệp trợ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, 

nhân viên  TXH tư vấn về quyền chăm sóc sức 

khỏe được ghi nhận trong luật bảo hiểm bệnh 

tật quốc gia. Tương tự, trong những hoạt động 

hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho trẻ em nghèo, nhân 

viên CTXH vận động, thuyết phục hộ gia đình 

tiếp tục cho con đến trường, biện hộ với nhà 

trường, chính quyền địa phương về quyền đi 

học, quyền miễn, giảm học phí của trẻ, vận 

động các nhà hảo tâm, các quỹ giáo dục cung 

cấp học bổng, gặp gỡ, tiếp xúc với nhóm trẻ bỏ 

học sớm, với nhóm có nguy cơ bỏ học cao để tư 

vấn lợi ích của việc đi học. Song song với đó, 

nhân viên  TXH hướng tới can thiệp hỗ trợ 

phát triển kinh tế hộ gia đình, như kết nối vay 

vốn tín dụng ưu đãi, kết nối với các cơ sở đào 

tạo nghề nâng cao trình độ, đến các doanh 

nghiệp để được tuyển dụng hay duy trì liên lạc 

thường xuyên với chính quyền địa phương để 

cùng nhau tìm ra các biện pháp hỗ trợ người 

dân thụ hưởng ASXH. 

Trong bối cảnh phát triển hòa nhập hiện 

nay thì sự lan tỏa, tiếp thu và chia sẻ giá trị 

nghề  TXH đang trở thành xu hướng nhận 

được sự ủng hộ rộng rãi tại các quốc gia trên thế 

giới. Do vậy, nghiên cứu “Bài học kinh 

nghiệm của Philippines trong đảm bảo an 

sinh xã hội cho người dân” có ý nghĩa thiết 

thực, cho phép rút ra những bài học kinh 

nghiệm có giá trị ứng dụng tại Việt Nam. 

2. Hoạt động công tác xã hội trong hệ 

thống an sinh xã hội tại Philippines 

Giới thiệu sơ lược về Philippines và hệ 

thống ASXH 

Philippines là một quốc gia nằm ở khu 

vực Đông Nam Á, được hợp thành từ 7.107 hòn 

đảo, trong đó có 3 vùng địa lý chính là Luzon, 

Visayas và Mindanao. Mặc dù số đảo này dàn 

trải trên 800.000 km
2
, nhưng diện tích đất lục 

địa thực tế của Philippines chỉ rộng khoảng 

300.000 km
2
 [7]. 

Về mặt dân số, Philippines là một quốc 

gia có dân số trẻ với tuổi trung bình đạt 25,7 

L 

*ThS, Trưởng phòng NCCS ASXH, Viện KHLĐ&XH; ** TS, Đại học LĐ&XH; *** TS, Bệnh viện Nhi TW, **** TS, Đại học KHXH&NV 
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tuổi. Những người thuộc độ tuổi từ 25 đến 64 ở 

quốc gia này chiếm tới 65% tổng dân số. Với 

mức tăng trung bình là 1,84% năm, tổng dân số 

của Philippines lên tới 112 triệu người vào năm 

2020, do vậy, Philippines tiếp tục là nước có số 

dân đông đứng hàng thứ 12 trên thế giới và 

hàng thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á
28

. Nền 

kinh tế của Philippines cũng năng động, tỷ lệ 

đóng góp của khu vực dịch vụ chiếm tới 57,7%, 

khu vực công nghiệp chiếm 33,8% và khu vực 

nông nghiệp chỉ chiếm 8,7% còn lại [6]. 

Mặc dù đạt được những thành tựu nhất 

định về kinh tế trong giai đoạn vừa qua nhưng 

Philippines vẫn được xếp vào nhóm các quốc 

gia có mức thu nhập trung bình thấp, tình trạng 

phân hóa giàu – nghèo diễn ra ngày càng sâu 

sắc, số người nghèo lên tới 30 triệu người. Sự 

tiếp cận hệ thống ASXH của người dân 

Philippines cũng gặp nhiều hạn chế nhất định, 

dù rằng các chế độ này được cụ thể hóa trong 

hệ thống ASXH, bao gồm 5 trụ cột được đánh 

số từ 0 đến 4 [7]:  

 Trụ cột 0 bao gồm các hỗ trợ xã 

hội, các chương trình giảm nghèo của chính phủ 

(phúc lợi xã hội, y tế và việc làm); 

 Trụ cột 1 bao gồm các chương 

trình hưu trí của hệ thống ASXH dành cho công 

nhân làm việc trong khu vực tư nhân, của Hệ 

thống Bảo hiểm việc làm của Chính phủ dành 

cho công nhân làm việc trong khu vực công và 

của hệ thống Hưu trí lợi ích của lực lượng vũ 

trang dành cho quân đội;  ác chương trình bảo 

hiểm tai nạn lao động của Ủy ban Bồi thường 

việc làm (ECC); hệ thống Phúc lợi xã hội dành 

cho người lao động ở nước ngoài gặp rủi ro 

phải hồi hương; 

 Trụ cột 2 bao gồm các chương 

trình tiết kiệm bắt buộc thuộc Quỹ hỗ trợ phát 

triển nhà (hay còn gọi là Quỹ Pag-IBIG), các 

chương trình tiết kiệm bắt buộc thuộc hệ thống 

Hưu trí lợi ích dành cho lực lượng vũ trang, bảo 

hiểm nhân thọ thuộc Hệ thống Bảo hiểm việc 

làm của Chính phủ và bảo hiểm nhân thọ dành 

cho người lao động ở nước ngoài; 

                                                                 
28

 
https://danso.org/philippines/#:~:text=C%C6%A1%20c%E1%B
A%A5u%20tu%E1%BB%95i%20c%E1%BB%A7a%20Philippines&
text=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20d%C3%A2n%20s%E
1%BB%91%20theo,nam%20%2F%202.502.321%20n%E1%BB%
AF) (truy cập ngày 25 – 02 – 2022) 

 Trụ cột 3 bao gồm: các chương 

trình chi trả thuộc quỹ hưu trí các khoản trợ cấp 

của các tập đoàn kinh tế tư nhân, của quỹ tài 

chính công và của các tập đoàn kinh tế tự chủ; 

các chương trình chi trả của quỹ tương hỗ thuộc 

hệ thống Bảo hiểm dịch vụ của Chính phủ; 

 Trụ cột 4 bao gồm bảo hiểm hưu 

trí, trợ cấp bảo hiểm và các nhu cầu thiết yếu, 

các chương trình hỗ trợ khấu trừ thuế cá nhân 

và các chương trình bảo hiểm y tế dựa vào cộng 

đồng. 

Các thể chế tham gia thực hiện, quản lý 

các hoạt động ASXH của Philippines gồm 8 

chủ thể lớn [3], đó là: 

(a) Hệ thống Bảo hiểm việc làm của 

Chính phủ (GSIS); 

(b) Hệ thống Trợ giúp Xã hội (SSS); 

(c) Ủy ban đền bù dành cho nhân 

viên (ECC); 

(d) Tập đoàn  ảo hiểm Y tế 

Philippine (PHIC) hoặc PhilHealth; 

(e) Quỹ tương hỗ phát triển nhà 

(HDMF) hoặc Pag-IBIG; 

(f) Hệ thống hưu trí và lợi ích dành 

cho lực lượng vũ trang (  P-RSBS); 

(g)  ơ quan Phúc lợi dành cho 

Người lao động ở Nước ngoài (OWWA); và 

(h)  Doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân 

hoat động theo hình thức tự nguyện. 

 ăn cứ chức năng của các thể chế 

 SXH nêu trên, cũng như các chế độ ASXH 

mà người dân được hưởng, Aniceto C. và 

Orbeta Jr. đã phác họa hệ thống ASXH dành 

cho người dân Philippines và các tổ chức đảm 

bảo thực hiện [3]: 

Các tổ chức nêu trên trợ giúp cho nhiều 

người dân nước này tiếp cận hệ thống ASXH, 

nhờ vậy, các chế độ trợ cấp, phụ cấp ASXH 

dành cho người lao động, thân nhân và các đối 

tượng bảo trợ xã hội khác có độ bao phủ lên tới 

gần 10 triệu người, trong đó, số người từ 60 tuổi 

trở lên chiếm khoảng 55% [3]. 

Tuy nhiên, còn nhiều người dân 

Philippines, bao gồm cả những người sống 

trong hoàn cảnh khó khăn, chưa thể tiếp cận và 

thụ hưởng chế độ ASXH theo luật định, nhất là 

https://danso.org/philippines/#:~:text=C%C6%A1%20c%E1%BA%A5u%20tu%E1%BB%95i%20c%E1%BB%A7a%20Philippines&text=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%91%20theo,nam%20%2F%202.502.321%20n%E1%BB%AF
https://danso.org/philippines/#:~:text=C%C6%A1%20c%E1%BA%A5u%20tu%E1%BB%95i%20c%E1%BB%A7a%20Philippines&text=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%91%20theo,nam%20%2F%202.502.321%20n%E1%BB%AF
https://danso.org/philippines/#:~:text=C%C6%A1%20c%E1%BA%A5u%20tu%E1%BB%95i%20c%E1%BB%A7a%20Philippines&text=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%91%20theo,nam%20%2F%202.502.321%20n%E1%BB%AF
https://danso.org/philippines/#:~:text=C%C6%A1%20c%E1%BA%A5u%20tu%E1%BB%95i%20c%E1%BB%A7a%20Philippines&text=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%91%20theo,nam%20%2F%202.502.321%20n%E1%BB%AF
https://danso.org/philippines/#:~:text=C%C6%A1%20c%E1%BA%A5u%20tu%E1%BB%95i%20c%E1%BB%A7a%20Philippines&text=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%91%20theo,nam%20%2F%202.502.321%20n%E1%BB%AF


43 | KHOA HỌC LAO ĐỘNG    XÃ HỘI, số 69 - Quý 4/2021  

các quyền liên quan dịch vụ xã hội cơ bản về y 

tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, điện sinh hoạt 

[12]. 

Trong lĩnh vực y tế, số người dân 

Philippines, nhất là người nghèo có tỷ lệ tiếp 

cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe là rất thấp, 

trung bình 8 10 người chưa từng được hưởng 

chế độ này dù bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, 

đau ốm cần điều trị dài ngày, trung bình 6/10 

người chết mà chưa từng gặp bác sỹ [13].  

Tương tự, trong lĩnh vực giáo dục, việc 

làm, số người nghèo thất học, bỏ học sớm tăng 

cao do thiếu hệ thống giáo dục miễn phí, tỷ lệ 

thất nghiệp lớn. Nhiều trẻ em (khoảng 10 triệu), 

người cao tuổi, người tàn tật bị mất nguồn chăm 

sóc, bị lạm dụng tình dục hoặc bóc lột sức lao 

động ...  [1].  

Thực tế này đòi hỏi Chính phủ 

Philippines triển khai các biện pháp cần thiết hỗ 

trợ người dân, nhất là nhóm yếu thế tiếp cận hệ 

thống ASXH thông qua các hoạt động CTXH 

[1] [10]. 

Các tổ chức nêu trên trợ giúp cho nhiều 

người dân nước này tiếp cận hệ thống ASXH, 

nhờ vậy, các chế độ trợ cấp, phụ cấp ASXH 

dành cho người lao động, thân nhân và các đối 

tượng bảo trợ xã hội khác có độ bao phủ lên tới 

gần 10 triệu người, trong đó, số người từ 60 tuổi 

trở lên chiếm khoảng 55% [3]. 

Tuy nhiên, còn nhiều người dân 

Philippines, bao gồm cả những người sống 

trong hoàn cảnh khó khăn, chưa thể tiếp cận và 

thụ hưởng chế độ ASXH theo luật định, nhất là 

các quyền liên quan dịch vụ xã hội cơ bản về y 

tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, điện sinh hoạt 

[12]. 

Trong lĩnh vực y tế, số người dân 

Philippines, nhất là người nghèo có tỷ lệ tiếp 

cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe là rất thấp, 

trung bình 8 10 người chưa từng được hưởng 

chế độ này dù bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, 

đau ốm cần điều trị dài ngày, trung bình 6/10 

người chết mà chưa từng gặp bác sỹ [13].  

Tương tự, trong lĩnh vực giáo dục, việc 

làm, số người nghèo thất học, bỏ học sớm tăng 

cao do thiếu hệ thống giáo dục miễn phí, tỷ lệ 

thất nghiệp lớn. Nhiều trẻ em (khoảng 10 triệu), 

người cao tuổi, người tàn tật bị mất nguồn chăm 

sóc, bị lạm dụng tình dục hoặc bóc lột sức lao 

động ...  [1].  

Thực tế này đòi hỏi Chính phủ 

Philippines triển khai các biện pháp cần thiết hỗ 

trợ người dân, nhất là nhóm yếu thế tiếp cận hệ 

thống ASXH thông qua các hoạt động CTXH 

[1] [10]. 

Hoạt động CTXH đảm bảo ASXH cho 

người dân Philippines 

Sau khoảng 300 năm là thuộc địa của 

Tây  an Nha, đến năm 1898, Philippines trở 

thành quốc gia nằm dưới quyền quản lý của 

Mỹ. Giai đoạn lịch sử này tạo cho Philippines 

cơ hội tiếp cận các hoạt động CTXH từ sớm, 

nhất là mô hình hoạt động của Mỹ. Lúc đầu, 

hoạt động  TXH đảm bảo  SXH cho người 

dân chủ yếu mang bản chất hỗ trợ từ thiện dành 

cho người nghèo, sau đó, mở rộng sang chăm 

sóc, bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ giáo dục [2] 

[14]. Khi đó, hoạt động từ thiện thường được 

thực hiện bằng tinh thần đạo đức. Những hoạt 

động như vậy trở thành quy phạm, phù hợp với 

quan điểm được xã hội thừa nhận, đồng thời, 

những hành vi lạm dụng hoàn cảnh sống khó 

khăn của cá nhân để tuyên truyền cho ý nghĩa 

từ thiện thường bị ngăn cản, thậm chí bị xử 

phạt. Khi đó, hoạt động CTXH của Philippines 

là để hướng tới bảo vệ quyền con người bằng 

các biện pháp “trợ giúp cho những người đang 

gặp vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, đang 

sống trong cảnh nghèo đói” [9] [11]. 

Hiện nay, hoạt động CTXH của 

Philippines được thực hiện theo luật R.A N
0
 

10847 ban hành năm 2016 (gọi là Luật nhân 

viên CTXH). Luật này quy định nhân viên 

CTXH là những công dân Philippines, có tuổi 

đời từ 18 trở lên, có sức khỏe tốt, tinh thần đạo 

đức lành mạnh, có bằng cử nhân CTXH hoặc 

cao hơn do các cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc 

công nhận theo luật R.A.N
0
 2260. Những người 

này cũng cần trải qua giai đoạn đào tạo thực 

hành với thời lượng tối thiểu là 1000 giờ tại một 

đơn vị  TXH dưới sự giám sát trực tiếp của 

một nhân viên CTXH chuyên nghiệp. Nhân 

viên CTXH quốc tế đến hỗ trợ người dân 

Philippines tiếp cận hệ thống ASXH cần đăng 

ký làm việc tại một cơ quan, tổ chức đơn vị cụ 

thể được pháp luật thừa nhận. Những người này 

cần đảm bảo có tinh thần đạo đức tốt, được đào 

tạo đúng chuyên ngành và được quốc gia của 
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người đó công nhận bằng cấp, chứng chỉ theo 

Luật R.A N
0
 10847. 

 ác lĩnh vực tác nghiệp CTXH tại 

Philippines bao gồm hỗ trợ trẻ em và trợ cấp gia 

đình nghèo, hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi, 

người khuyết tật, người có vấn đề về sức khỏe 

tâm thần, trong đó ưu tiên hơn vào việc hỗ trợ 

người dân nâng cao năng lực giảm nghèo và các 

vấn đề xã hội cấp bách (thiên tai, xung đột, áp 

bức, phân biệt đối xử...) [1]. 

Để hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ 

y tế, nhân viên  TXH tư vấn giúp họ hiểu về 

quyền chăm sóc sức khỏe được ghi nhận trong 

luật bảo hiểm bệnh tật quốc gia ban hành năm 

2013, theo đó, mọi công dân nước này đều 

thuộc diện bao phủ của hệ thống y tế. Tuy 

nhiên, nhiều người dân Philippines không có 

tiền chi trả chi phí điều trị, nhất là người nghèo, 

do vậy, nhân viên CTXH tìm cách kết nối họ 

với các tổ chức xã hội dân sự với mục đích tìm 

kiếm nguồn lực tài chính hỗ trợ viện phí, vận 

động, thuyết phục, giải thích lợi ích để người 

dân tham gia vào quỹ bảo hiểm bệnh tật quốc 

gia (Philhealth) và được chăm sóc khi có bệnh, 

đồng thời vận động, thuyết phục các bệnh viện, 

nhất là bệnh viện tư nhân miễn, giảm viện phí 

cho các bệnh nhân nghèo, trong đó, ưu tiên cho 

những trường hợp cần chăm sóc dài hạn [10].  

Tương tự, để hỗ trợ người dân, chủ yếu 

là nhóm nghèo, tiếp cận hệ thống giáo dục, 

nhân viên  TXH đến từng hộ gia đình có con 

trong độ tuổi đi học vận động, thuyết phục họ 

tiếp tục cho con đến trường, biện hộ với nhà 

trường, chính quyền địa phương về quyền được 

đi học, được miễn, giảm học phí của trẻ, cũng 

như vận động các nhà hảo tâm, các quỹ giáo 

dục cung cấp học bổng giúp trẻ em nghèo đến 

trường [4]. 

Hơn thế nữa, nhân viên CTXH còn gặp 

gỡ, tiếp xúc với nhóm trẻ bỏ học sớm tham gia 

lao động kiếm sống, với nhóm có nguy cơ bỏ 

học để tư vấn cho trẻ lợi ích của việc đi học. 

Mục đích của hoạt động này là để thuyết phục 

trẻ tiếp tục đến trường. Những trẻ bỏ học vì lý 

do kinh tế gia đình khó khăn được nhân viên 

CTXH hỗ trợ thêm bằng các biện pháp cụ thể, 

chẳng hạn hỗ trợ tạo việc làm bán thời gian, 

việc làm phù hợp với sức khỏe cho phép trẻ vừa 

có thể dành thời gian đi học, vừa có thể dành 

thời gian đến trường. Những công việc được hỗ 

trợ đó luôn tuân thủ nguyên tắc không ảnh 

hưởng tiêu cực đến sự phát triển thể chất, tinh 

thần của trẻ [8]. 

Một trong những biện pháp được nhân 

viên  TXH ưa chuộng khi tác nghiệp hỗ trợ 

người nghèo tiếp cận hệ thống  SXH đó là hỗ 

trợ phát triển kinh tế hộ gia đình. Hoạt động này 

được coi là công cụ cơ bản nhất giúp người 

nghèo nâng cao mức sống, cũng như đạt được 

một số chế độ  SXH cơ bản như giáo dục, 

chăm sóc y tế. Khi đó, hộ gia đình nghèo được 

hỗ trợ kết nối với các quỹ tín dụng phát triển 

kinh tế để vay vốn phát triển sản xuất, đến các 

cơ sở đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên 

môn, đến các doanh nghiệp để được tuyển 

dụng... Hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho hộ 

gia đình nghèo được nhân viên CTXH thực hiện 

tùy theo từng hoàn cảnh, năng lực cụ thể và mỗi 

gia đình được coi là một trường hợp chuyên 

biệt. Nhân viên  TXH thường xuyên đến gặp 

gỡ, hỏi chuyện, đánh giá nhu cầu và tiềm năng 

của hộ, cũng như theo dõi tiến trình phát triển 

của hộ gia đình sau khi nhận hỗ trợ [12].  

Thực tế, hoạt động CTXH tại 

Philippines chú trọng đến việc giúp đỡ người 

dân tiếp cận và thụ hưởng chế độ  SXH được 

ghi nhận. Khi làm việc trực tiếp với các cá nhân 

cần đến sự hỗ trợ chuyên nghiệp, nhân viên 

CTXH sẽ tiến hành các buổi tư vấn, thực hiện 

các biện pháp hỗ trợ giáo dục và hỗ trợ nâng 

cao nhận thức về các quyền ASXH của bản 

thân. Trong những trường hợp cụ thể, nhân viên 

CTXH có thể can thiệp thành lập một nhóm hỗ 

trợ cộng đồng, thông qua nhóm này chia sẻ, trợ 

giúp người dân nâng cao nhận thức, cũng như 

hỗ trợ thiết lập mạng lưới bảo vệ quyền ASXH 

cho người dân (gồm những người: bác sỹ, luật 

sư, nhà giáo, các tổ chức xã hội, các doanh 

nghiệp ...). Ngoài ra, nhân viên  TXH cũng duy 

trì liên lạc thường xuyên với chính quyền địa 

phương để cùng tìm ra các biện pháp hỗ trợ 

người dân thụ hưởng chế độ ASXH [5].
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Bảng. Chế độ ASXH của Philippines và thể chế thực hiện 

 

Người thụ hưởng và thể chế đảm bảo thực hiện 

Người lao động trong khu vực chính thức Người thất 

nghiệp; 

Phụ nữ nội trợ; 

Trẻ em phụ 

thuộc 

Chính phủ 

Tư nhân 

(hộ gia đình) 

Người lao 

động làm 

việc ở nước 

ngoài 

Dân sự Quân sự 

Chế độ trợ cấp tuổi già 

và hưu trí 
GSIS AFP-RSBS SSS   

Chế độ mai táng phí 

và trợ cấp thân nhân 
GSIS, ECC, HDMF AFP-RSBS SSS, ECC OWWA  

Chế độ trợ cấp khuyết 

tật 
GSIS, ECC,  SSS, ECC OWWA  

Chế độ hỗ trợ khi 

chuyển việc, thất 

nghiệp 

GSIS AFP-RSBS    

Chế độ hỗ trợ tiếp cận 

dịch vụ y tế và chăm 

sóc sức khỏe 

Tập đoàn  ảo hiểm 

Y tế Philippine 

Tập đoàn 

Bảo hiểm Y 

tế Philippine 

Tập đoàn  ảo 

hiểm Y tế 

Philippine 

Tập đoàn 

Bảo hiểm Y 

tế Philippine, 

OWWA 

Doanh nghiệp 

bảo hiểm tư 

nhân 

(tự nguyện) 

Quyền tham gia và 

hưởng thụ chế độ bảo 

hiểm nhân thọ 

GSIS 

(bắt buộc cộng với 

tùy chọn), 

Doanh nghiệp bảo 

hiểm tư nhân 

(tự nguyện) 

Doanh 

nghiệp bảo 

hiểm tư 

nhân 

(tự nguyện) 

Doanh 

nghiệp bảo 

hiểm tư nhân 

(tự nguyện) 

OWWA, 

Doanh 

nghiệp bảo 

hiểm tư nhân 

(tự nguyện) 

Doanh nghiệp 

bảo hiểm tư 

nhân 

(tự nguyện) 

Chế độ trợ cấp từ quỹ 

tương hỗ/quỹ tiết kiệm 

GSIS 

(bắt buộc cộng với 

tùy chọn), 

Doanh nghiệp bảo 

hiểm tư nhân 

(tự nguyện); 

HDMF 

AFPRSBS, 

HDMF 

HDMF, dựa 

theo từng tổ 

chức 

HDMF 
HDMF 

 (tự nguyện) 

Chế độ hỗ trợ tiếp cận 

các chương trình cho 

vay ưu đãi 

GSIS (lương, cứu 

trợ khẩn cấp, chính 

sách, nhà ở), 

HDMF 

 

GSIS (lương, 

cứu trợ khẩn 

cấp, nhà ở), 

HDMF 

OWWA  

 

3. Bài học rút ra cho hệ thống an 

sinh xã hội Việt Nam 

Nội dung nghiên cứu nêu trên cho 

thấy hệ thống ASXH của Philippines có 

nhiều nét tương đồng với hệ thống ASXH ở 

Việt Nam được ghi nhận tại Nghị quyết số 15 

– NQ/TW ban hành ngày 01/6/2012, nhờ 

chúng được thiết kế dựa trên cơ sở quyền con 

người, sự phát triển nghề CTXH của Philippines 

có những dấu ấn tích cực mà Việt Nam có thể 

tham khảo học hỏi. Thực tiễn đảm bảo ASXH 

cho người dân thông qua hoạt động CTXH của 

Philippines cho phép rút ra một số bài học kinh 

nghiệm theo 03 nhóm dưới đây. 
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Bài học tham khảo về cách tiếp cận 

đảm bảo ASXH cho người dân thông qua 

hoạt động công tác xã hội 

Kinh nghiệm tại Philipines cho phép 

rút ra 6 bài học về cách tiếp cận đảm bảo 

 SXH cho người dân. 

Thứ nhất: tiếp cận đảm bảo ASXH 

cho người dân dựa trên quyền. 

Philipines thiết kế và ban hành rộng 

rãi các quy định về ASXH và khuyến khích 

nhân viên CTXH tham gia hỗ trợ người dân 

thực hiện quyền này. 

Với cách tiếp cận theo quyền, nhân 

viên CTXH luôn là những người am hiểu sâu, 

rộng, hoặc có các mối liên kết am hiểu sâu 

rộng về ASXH và có thể huy động được. Từ 

sự am hiểu này mà hoạt động đảm bảo ASXH 

dành cho người dân thường đạt kết quả tích 

cực. 

Thứ hai: tiếp cận đảm bảo ASXH 

cho người dân theo trường hợp. 

Nhân viên CTXH tại Philipines can 

thiệp theo hướng tiếp cận dựa vào đối tượng. 

Điều này có nghĩa, tùy từng đối tượng khác 

nhau như trẻ em, người cao tuổi, người 

khuyết tật ... mà nhân viên  TXH xác định 

các biện pháp can thiệp phù hợp. Thực chất, 

hướng tiếp cận này không tách rời khỏi 

hướng tiếp cận dựa trên quyền ASXH của 

người dân, nhưng nó gắn liền với hoàn cảnh 

cụ thể của từng trường hợp cần trợ giúp. Từ 

đối tượng cụ thể và những khó khăn cụ thể, 

nhân viên  TXH xác định các biện pháp can 

thiệp trợ giúp theo quyền mà cá nhân đó được 

hưởng trong quy định của hệ thống ASXH. 

Thứ ba: tiếp cận đảm bảo ASXH cho 

người dân theo nguyên tắc thúc đẩy công 

bằng xã hội và bảo vệ quyền con người. 

Tại Philipines thì nguyên tắc tiếp cận 

trên được đề cập trong các văn bản quy phạm 

pháp luật về  TXH. Theo đó, nhân viên 

CTXH có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ 

giúp đỡ những người có nhu cầu tiếp cận và 

thụ hưởng chế độ  SXH. Theo đó, đối tượng 

mà nhân viên  TXH ưu tiên can thiệp là 

những người yếu thế như người nghèo, trẻ 

em, người cao tuổi, người khuyết tật thanh 

niên mới lớn...  ác nhóm đối tượng này luôn 

được nhân viên CTXH cung cấp đầy đủ thông 

tin về các chế độ ASXH của bản thân, được tư 

vấn lựa chọn chế độ phù hợp, đồng thời được 

phân tích hiểu rõ về những rủi ro có thể xảy ra 

khiến họ không thể hoặc chưa thể thụ hưởng 

ASXH. 

Thứ tư: tiếp cận đảm bảo ASXH cho 

người dân thông qua biện pháp “kết nối”. 

Theo hướng tiếp cận này, nhân viên 

CTXH tại Philipines luôn thực hiện biện pháp 

“Kết nối” người dân gặp khó khăn với các tổ 

chức chính trị, xã hội, dân sự, với luật sư, bác sỹ, 

chính quyền địa phương, cũng như với các cơ sở 

cung cấp dịch vụ xã hội (y tế, giáo dục, nhà ở 

...), đồng thời, vận động, thuyết phục các tổ 

chức, cá nhân này can thiệp hỗ trợ người dân 

tiếp cận hệ thống ASXH. 

 Thứ năm: tiếp cận đảm bảo ASXH cho 

người dân thông qua hình thức “ iện hộ”. 

Biện hộ là một trong những hướng tiếp 

cận đảm bảo ASXH cho người dân mà nhân viên 

 TXH thường sử dụng. Hoạt động này hướng 

tới các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản 

(bệnh viện, nhà trường, chính quyền địa phương 

...) để bảo vệ chế độ ASXH của các nhóm xã hội 

đặc thù. Trong quá trình biện hộ, nhân viên 

CTXH luôn đồng hành cùng người dân, hỗ trợ 

họ thực hiện các thủ tục hành chính thụ hưởng 

ASXH, ví dụ quyền được đi học, được miễn 

giảm viện phí ... 

Thứ sáu: tiếp cận đảm bảo ASXH ccho 

người dân qua biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế 

hộ gia đình. 

Hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia 

đình được nhân viên CTXH tại Philipines xếp 

vào vị trí quan trọng trong quá trình can thiệp, 

trợ giúp, bởi đây là quyền cơ bản của con người. 

Hoạt động hỗ trợ này được nhân viên CTXH 

thực hiện bằng cách kết nối hộ nghèo đến các 

quỹ tín dụng phát triển kinh tế để vay vốn phát 

triển sản xuất, đến các cơ sở đào tạo nghề để 

nâng cao trình độ chuyên môn, đến các doanh 

nghiệp để được tuyển dụng, đến các tiểu thương 

để tiêu thụ sản phẩm... Thành công từ mô hình 

hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình giúp cho 

người dân có khả năng tự thực hiện một số chế 
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độ  SXH khác, như: chế độ hỗ trợ giáo dục, 

chăm sóc sức khỏe... 

Bài học tham khảo về quá trình phát 

triển, cách thức tổ chức, mô hình quản lý 

việc đảm bảo ASXH cho người dân thông 

qua hoạt động CTXH, bao gồm: 

Thứ nhất: bài học kinh nghiệm về lộ 

trình phát triển từ không chuyên hướng tới 

chuyên nghiệp 

Trong giai đoạn phát triển ban đầu, 

Philipines đưa ra quan điểm về sự hướng 

thiện, về quy điều đạo đức phù hợp với chuẩn 

mực xã hội làm thước đo đánh giá, cũng như 

triển khai hoạt động đảm bảo ASXH cho 

người dân. Sau giai đoạn đầu thích ứng, 

Philipines ban hành các đạo luật CTXH. 

Những đạo luật này quy định hành lang pháp 

lý và tiêu chuẩn mà nhân viên CTXH cần 

tuân thủ. Đồng thời, Philipines thành lập các 

đơn vị hành chính đảm bảo  SXH cho người 

dân có sự góp mặt của nhân viên CTXH. 

Thực tiễn này giúp cho hoạt động CTXH của 

Philipines hướng tới sự chuyên nghiệp. 

Thứ hai: bài học kinh nghiệm về tổ 

chức mô hình thích ứng linh hoạt 

Philipines thực hiện các biện pháp tổ 

chức can thiệp đảm bảo  SXH cho người dân 

theo hình thức linh hoạt. Đó có thể là mô 

hình can thiệp cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng 

mà các biện pháp hỗ trợ được xác định dựa 

theo từng hoàn cảnh cụ thể. Sự huy động 

nguồn lực xã hội vào đảm bảo ASXH cho 

người dân cũng góp phần tạo ra sự linh hoạt 

của các hoạt động  TXH nơi đây. 

Bài học tham khảo về công tác đào 

tạo, phát triển nguồn nhân lực thực hiện 

ASXH cho người dân thông qua hoạt động 

CTXH, cụ thể: 

Thứ nhất: luật định hóa chất lượng 

đội ngũ nhân viên  TXH đảm bảo ASXH 

cho người dân 

Philipines ban hành các văn bản luật 

CTXH nhằm quy định nhân viên CTXH cần 

là những người chuyên nghiệp, được đào tạo 

bài bản, có thời gian thực hành dưới sự 

hướng dẫn của nhân viên CTXH chuyên 

nghiệp, sau đó mới được cấp chứng chỉ hành 

nghề. Đây là điều kiện tiên quyết đối với các 

quốc gia có nền CTXH phát triển. Trong khi đó, 

đây là điểm còn hạn chế ở Việt Nam. 

Thứ hai: vận dụng kinh nghiệm quốc tế 

thông qua các biện pháp kiểm soát nhằm nâng 

cao năng lực chuyên môn của nhân viên CTXH 

trong nước 

Philipines luôn ưu tiên và tạo điều kiện 

thuận lợi cho những người làm nghề CTXH của 

các quốc gia khác đến làm việc. Những người 

này được hỗ trợ đăng ký làm việc tại một địa chỉ 

cụ thể. Sự phối hợp giữa nhân viên CTXH quốc 

tế giúp nâng cao năng lực chuyên môn của nhân 

viên CTXH tại Philipines. 

Thứ ba: Thành lập các trường đào tạo 

nhân viên CTXH theo các tiêu chuẩn phù hợp 

Philipines chú trọng vào các hoạt động 

đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên 

 TXH. Theo đó, các trường đào tạo cần xây 

dựng chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn 

được ứng dụng tại các quốc gia có nền CTXH 

phát triển như Mỹ, Anh... 

Kết luận 

Nhờ được thiết kế dựa trên quyền con 

người nên hệ thống ASXH của Philipines có 

nhiều nét tương đồng với Việt Nam thể hiện 

thông qua Nghị quyết số 15-NQ/TW ban hành 

ngày 01/6/2012. 

Các hoạt động can thiệp hỗ trợ người dân 

thực hiện ASXH thông qua hoạt động vận động, 

tư vấn, kết nối, biện hộ chính sách... cho thấy 

Philipines có một nền CTXH khá phát triển nhờ 

tiếp thu tri thức từ các quốc gia phát triển. Điều 

này cho phép rút ra những bài học kinh nghiệm 

cụ thể có thể ứng dụng tại Việt Nam, như bài 

học kinh nghiệm về cách tiếp cận thực hiện 

ASXH, về quá trình phát triển, cách thức tổ 

chức, mô hình quản lý việc đảm bảo ASXH cho 

người dân thông qua hoạt động  TXH, cũng 

như về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực CTXH. 

Những kinh nghiệm nêu trên của 

Philipines có thể trở thành bài học tham khảo 

giúp Việt Nam xây dựng đội ngũ nhân viên 

 TXH có năng lực đảm bảo  SXH cho người 

dân phù hợp với bối cảnh thực tiễn của xã hội. 
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KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM VIỆC LÀM TRONG NỀN 
KINH TẾ VIỆC LÀM TỰ DO (GIG ECONOMY) 

 

                                                      NGUYỄN HẢI NINH*  

 

ừ khi có sự phát triển bùng nổ của các hình thức thương mại điện tử, giao dịch trực 

tuyến và nền tảng lao động số, nền kinh tế việc làm tự do (gọi tắt là nền kinh tế GIG) 

ngày càng phát triển, quy mô lực lượng lao động tham gia vào nền kinh tế GIG ngày càng tăng lên 

nhanh chóng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có khái niệm được công nhận rộng rãi về nền kinh tế GIG 

cũng như việc làm GIG, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, bài viết tổng quan một số khái niệm, 

hình thái việc làm và một số đặc điểm việc làm trong nền kinh tế GIG. Đây là những cơ sở lý luận 

ban đầu nhằm nhận diện các vấn đề về việc làm GIG, là tiền đề cho những nghiên cứu chuyên sâu 

hơn, đánh giá thực trạng việc làm trong nền kinh tế GIG ở Việt Nam để đưa ra những hàm ý chính 

sách nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động GIG trong thời gian tới. 

 Từ khóa: Việc làm, nền kinh tế GIG, việc làm GIG 

 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của 

 M N 4.0, đặc biệt là công nghệ số, nhiều mô 

hình kinh tế mới ra đời kéo theo sự xuất hiện 

của các mô hình kinh doanh mới, được gọi dưới 

nhiều tên gọi khác nhau từ các góc phân tích 

khác nhau, bao gồm: kinh tế chia sẻ (sharing 

economy), kinh tế tiếp cận (access economy), 

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

kinh tế hợp tác (cooperative economy), kinh tế 

việc làm tự do (gig economy), v.v. Đặc biệt nền 

kinh tế GIG đang ngày càng phát triển mạnh mẽ 

trong đại dịch COVID-19, việc giãn cách xã hội 

và những khó khăn của các doanh nghiệp sản 

xuất đã làm gia tăng đáng kể số lượng người lao 

động tự do tham gia vào hệ thống cung ứng 

dịch vụ từ xa trên web, cũng như các dịch vụ 

vận tải như taxi, giao hàng, đồ ăn, v.v., nhờ các 

ứng dụng Grab, Gojek, Lalamove, Ahamove, 

Baemin, v.v. Tuy vậy, hiện vẫn chưa có nhiều 

nghiên cứu về hình thức việc làm này, các khái 

niệm chưa được thống nhất, đồng thời các hình 

thức việc làm và đặc điểm việc làm trong nền 

kinh tế GIG (gọi tắt là việc làm Gig) cũng còn 

nhiều vấn đề cần làm rõ. 

1. Một số khái niệm nền kinh tế GIG 

và việc làm GIG 

- Nền kinh tế GIG:  

Mặc dù hiện nay nền kinh tế GIG ngày 

càng phổ biến và nhận được sự quan tâm của 

các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính 

sách cũng như các nhà hoạt động thực tiễn, tuy 

nhiên, khái niệm được áp dụng rộng rãi về kinh 

tế GIG vẫn đang còn thiếu. Một số học giả tránh 

nhắc đến khái niệm chung về kinh tế GIG mà 

chỉ tập trung vào nền tảng hoặc lĩnh vực cụ 

thể
29
. Tuy nhiên, để hiểu về nền kinh tế GIG, 

hiện nay đã có một số khái niệm được đề xuất 

như sau: 

Nền kinh tế GIG (GIG economy) theo 

diễn giải của từ điển Cambridge
30

 là một mô 

hình kinh tế mà ở đó đặc thù bằng sự xuất hiện 

một cách làm việc dựa trên việc mọi người có 

công việc tạm thời hoặc làm các phần việc riêng 

biệt trong chuỗi công việc chung, mỗi công việc 

được trả lương riêng, thay vì làm việc cho một chủ 

lao động. 

Theo nghiên cứu của Vụ khảo cứu Quốc 

hội Hoa Kỳ
31

, nền kinh tế GIG là tập hợp các 

thị trường kết nối các nhà cung cấp dịch vụ 

(providers hay GIG workers) với người tiêu 

dùng trên cơ sở hợp đồng thuê (hoặc công việc) 

để hỗ trợ thương mại theo yêu cầu (on-demand 

commerce). 

Những khái niệm trên không đề cập đến 

sự xuất hiện của nền tảng số mà chỉ thể hiện 

tính chất không ràng buộc và tự do của các 

công việc trong nền kinh tế GIG. Tuy nhiên, 

cùng với sự phát triển của công nghệ và nên 

tảng số, một số khái niệm về nền kinh tế GIG 

                                                                 
29

 N. Koutsimpogiorgos et al. (2020), Conceptualizing the Gig 
Economy and Its regulatory Problems, P. 525, doi: 
10.10002/poi3.237 
30

 https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/gig-
economy 
31

 Sarah A. Donovan, David H. Bradley, Jon O. Shimabukuro 
(2016), “What Does the Gig Economy Mean for Workers?”.  

T 

* ThS, Phó Giám đốc, Trung tâm DSLĐVL, Viện KHLĐ&XH 
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dưới đây đã chỉ rõ hơn sự tham gia của nền tảng 

số trong việc định hình nền kinh tế GIG: 

Theo Cục Thống kê lao động Mỹ
32

, hiểu 

theo nghĩa rộng, nền kinh tế GIG bao gồm tất cả 

những người làm việc tự do (freelancers) hay 

theo hợp đồng, bất cứ ai có một công việc trong 

một khoảng thời gian xác định. Tuy nhiên, đến 

nay thuật ngữ này tập trung hơn vào nhóm lao 

động tìm được việc làm và được trả công thông 

qua nền tảng công nghệ. Investopedia
33

 cũng 

đưa ra khái niệm tương tự, theo đó, trong nền 

kinh tế gig, việc làm tạm thời, linh hoạt phổ 

biến và các doanh nghiệp có xu hướng thuê các 

nhà thầu độc lập hoặc những người làm việc tự 

do thay vì nhân viên toàn thời gian. Trong đó, 

việc kết nối với khách hàng thông qua các nền 

tảng trực tuyến. 

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF)
34

 trích 

dẫn từ các công bố của Chính phủ Vương quốc 

Anh cho thấy, nền kinh tế gig liên quan đến 

việc trao đổi sức lao động để lấy tiền giữa các 

cá nhân hoặc công ty thông qua các nền tảng kỹ 

thuật số, các nền tảng này hỗ trợ tạo điều kiện 

kết nối nhà cung cấp và khách hàng để hoàn 

thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian ngắn và 

trả công theo nhiệm vụ đó. 

Theo báo cáo của  ơ quan Nghiên cứu 

Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng 

chung Úc (CSIRO) tài trợ
35

, một lần nữa nhấn 

mạnh: nền kinh tế gig (hay nền kinh tế việc làm 

tự do) được hiểu là nền kinh tế trong đó các nền 

tảng số được sử dụng để kết nối các dự án với 

từng người lao động hoặc một nhóm người lao 

động. Những nền tảng số này cũng tạo điều 

kiện thanh toán cho người tiêu dùng và người 

lao động. 

ILO (2017)
36

 tổng hợp từ nhiều nghiên 

cứu cũng chỉ ra rằng, nền kinh tế gig được hiểu 

là bao gồm 2 hình thức làm việc: làm việc theo 

                                                                 
32

 Cục Thống kê Lao động Mỹ (2019), truy cập tại 
https://usafacts.org/articles/what-gig-economy/ 
33

 https://www.investopedia.com/terms/g/gig-economy.asp 
34

 https://www.weforum.org/agenda/2021/05/what-gig-
economy-workers/, truy cập ngày 20/11/2021 
35

 Cameron A, Pham T H, Atherton J, Nguyen D H, Nguyen T P, 
Tran S T, Nguyen T N & Trinh H Y. Hajkowicz S (2019). Tương lai 
nền kinh tế số Việt Nam – Hướng tới năm 2030 và 2045. CSIRO, 
Brisbane trích dẫn từ European Political Strategy Centre. 2016. 
The future of work: Skills and resilience for a world of change. 
EPSC: Europe 
36

 ILO (2017), The rise of the “just-in-time workforce”: On-
demand work, crowdwork and labour protection in the 
“gigeconomy” 

mô hình tận dụng nguồn lực đám đông
37

 và làm 

việc theo yêu cầu, thông qua nền tảng trực 

tuyến. Trong đó, mô hình tận dụng nguồn lực 

đám đông hàm ý người lao động hoàn thành 

hàng loạt nhiệm vụ thông qua nền tảng trực 

tuyến. Thông thường, các nền tảng này kết nối 

một số lượng không giới hạn các tổ chức và cá 

nhân thông qua internet, cho phép kết nối khách 

hàng và người cung cấp dịch vụ (workers) trên 

toàn cầu. Còn việc làm theo yêu cầu thông qua 

ứng dụng là hình thức làm việc trong đó các 

việc thực hiện các hoạt động truyền thống như 

vận chuyển, dọn dẹp, làm các công việc vặt, các 

công việc hành chính văn thư đều được chuyển 

qua các ứng dụng được quản lý bởi các doanh 

nghiệp, mà các doanh nghiệp này can thiệp vào 

việc thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu của dịch 

dụ và trong việc tuyển chọn, quản lý lực lượng 

lao động.  

- Việc làm trong nền kinh tế GIG:  

ILO
38

 đưa ra khái niệm về việc làm là 

“tất cả các hoạt động do những người trong một 

độ tuổi xác định nào đó thực hiện trong một 

khoảng thời gian cụ thể, có thể là một tuần hoặc 

một ngày, để được trả công, hay tạo ra lợi 

nhuận hay tạo ra lợi ích cho gia đình, bằng tiền 

mặt hay hiện vật”. 

Khái niệm này được áp dụng ở nhiều 

nước trên thế giới, tuy nhiên đây là khái niệm 

rộng, bao trùm mọi hoạt động của con người. 

                                                                 
37

 Thuật ngữ này trong tiếng Anh là “Crowdwork”, đây là mô 
hình việc làm trong thời đại số - có thể hiểu là mô hình làm việc 
tận dụng nguồn lực đám đông. Đây là những thị trường việc 
làm trên nền tảng web bắt nguồn từ trào lưu “outsourcing” 
(thuê ngoài gia công) bùng nổ trong thập niên 90 nhờ vào sự 
phát triển của kết nối Internet tốc độ cao và World Wide 
Web. Chúng là những trang mạng như Upwork, Jovoto, 
Crowdworks, Mechanical Turk… nơi những người làm nghề tự 
do có thể tìm kiếm các công việc ngắn hạn, trong khi các công 
ty, cá nhân tìm người để thực hiện các công việc họ không thể 
tự thực hiện. Theo Koichiro Yoshida, người sáng lập 
Crowdworks, trang web việc làm tự do hàng đầu Nhật Bản, dự 
báo mô hình tận dụng nguồn lực đám đông là hướng đi đúng 
đắn cho thị trường việc làm tương lai. Bởi trên thực tế, ngay cả 
các công ty lớn hiện nay cũng không còn khả năng sử dụng 
nhiều người nữa. Tại Nhật Bản, những “người khổng lồ” như 
Sony và Panasonic đang có chiều hướng thuê ít nhân viên toàn 
thời gian hơn. Xu hướng cắt giảm này là một hệ quả khác của 
thời đại số, với sự lên ngôi của những công ty “gọn nhẹ” nhưng 
có tính động lực cao, đại diện cho khả năng thích ứng nhanh 
cần thiết để sinh tồn trong một thời đại thay đổi và phát triển 
không ngừng. 
(Nguồn: https://baotintuc.vn/the-gioi/viec-lam-tuong-lai-bai-4-
thich-nghi-voi-thay-doi-trong-thoi-dai-40-
20181214073816921.htm) 
 

https://www.investopedia.com/terms/g/gig-economy.asp
https://www.weforum.org/agenda/2021/05/what-gig-economy-workers/
https://www.weforum.org/agenda/2021/05/what-gig-economy-workers/
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Ở Việt Nam, theo Điều 9 Bộ luật lao 

động 2019 và Điều 3 Luật Việc làm 2013, việc 

làm được định nghĩa là “hoạt động tạo ra thu 

nhập mà pháp luật không cấm”. Theo đó, khái 

niệm này nhấn mạnh tới 2 tiêu chí để xác định 

việc làm đó là “tạo ra thu nhập” và “pháp luật 

không cấm”, tức là các hoạt động hợp pháp để 

tạo ra thu nhập.  

Nền kinh tế GIG tạo điều kiện thuận lợi 

cho phát triển việc làm sử dụng công nghệ số 

làm trung gian giữa những nhà cung cấp cá 

nhân (lao động nền tảng hoặc các doanh 

nghiệp) và khách hàng, hoặc trực tiếp thu hút 

người lao động để cung cấp dịch vụ thông qua 

nền tảng lao động số. Những công việc được 

thực hiện trên các nền tảng này cũng được gọi 

là việc làm nền tảng hay việc làm GIG (ILO 

2021)
39

.  

Như vậy, có thể hiểu rằng, việc làm GIG 

là các hoạt động linh hoạt, tự do hoặc mang tính 

chất tạm thời theo yêu cầu hoặc từng nhiệm vụ 

cụ thể nhằm tạo ra thu nhập mà pháp luật không 

cấm thông qua các nền tảng lao động số.   

2. Đặc điểm và phân loại việc làm 

trong nền kinh tế GIG 

2.1. Đặc điểm việc làm GIG 

Việc làm GIG ngày càng trở nên phổ 

biến bởi tính linh hoạt của nó, và người lao 

động có cảm giác được tự làm chủ. Duszynski 

(2021)
40

 chỉ ra rằng, người lao động làm việc 

trong mô hình kinh tế GIG có mức độ hài lòng 

với công việc cao hơn những người làm việc 

toàn thời gian theo hình thức truyền thống, kể 

cả khi họ có khả năng phải làm việc hơn 45 

hoặc 60 giờ/tuần và kiếm được mức thu nhập 

thấp hơn. Tuy nhiên, cũng chính vì tính linh 

hoạt, không ràng buộc đã dẫn đến một số vấn đề 

cần lưu tâm trong đặc điểm việc làm của lao 

động GIG: 

+ Hợp đồng và quan hệ lao động: 

Người cung cấp dịch vụ qua các nền tảng công 

nghệ được coi là lao động tự làm (self-

employed); đối tác (contractors)… và được định 

vị là mối quan hệ giữa nền tảng và đối tác kinh 

doanh/nhà thầu độc lập thay vì người lao động 

hay nhân viên chính thức như cách gọi truyền 

thống (worker/staff). Chính vì vậy, họ không 
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 ILO (2021), Word Employmentnd Social Outlook: The role of 
digital labour platfroms in transforming the world of work. 
40

 Maciej Duszynski (2021), Gig Economy: Definition, Statistics 
and Trends 

được hưởng các chế độ như người lao động làm 

công hưởng lương (lương tối thiểu, làm thêm 

giờ, trợ cấp…).  

+ Thời giờ làm việc: Theo ILO (2021), 

nhiều lao động GIG mong muốn được làm 

nhiều thời gian hownm tuy nhiên do số lượng 

người cung cấp dịch vụ quá đông hoặc không 

đủ công việc với mức thu nhập xứng đáng cho 

người thực hiện là các yếu tố cản trở sự tham 

gia của họ. Người lao động ở các nước đang 

phát triển thường phải đối mặt với những rào 

cản khác như bị nền tảng hoặc khách hàng loại 

trừ hoặc mức phí phải nộp cao hơn khả năng tài 

chính của họ. 

+ Thu nhập, phúc lợi: Thu nhập của lao 

động GIG phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phụ thuộc 

vào mức độ phức tạp trình độ yêu cầu của nhiệm 

vụ/công việc, phụ thuộc vào số lượng công việc 

(cuốc xe) nhận trong ngày với lao động GIG dựa 

vào vị trí địa lý hay phụ thuộc vào thời gian làm 

các nhiệm vụ không được trả công với các nền 

tảng web trực tuyến hay cam kết của khách hàng 

trong việc thanh toán đầy đủ tiền công cho người 

cung cấp dịch vụ trực tuyến... Thu nhập theo giờ 

với các công việc dựa vào vị trí địa lý như lái xe, 

giao hàng công nghệ không giống nhau ở các 

quốc gia, phụ thuộc vào hãng công nghệ/nền 

tảng, nhưng thường cao hơn lao động truyền 

thống trong cùng lĩnh vực. Điều này dẫn đến số 

lượng gia nhập vào hệ thống này ngày càng cao, 

khiến cạnh tranh trong công việc gia tăng. Ngoài 

ra, thu nhập của họ còn bị ảnh hưởng bởi các 

chuyến xe bị hủy, các khoản vay/trả lãi mua tài 

sản, giảm thưởng khi số lượng người cung cấp 

dịch vụ tăng và chi phí hoa hồng tăng cao do sự 

thắt chặt quy định về thuế, nghĩa vụ của chính 

quyền các nước cung cấp dịch vụ. Với các quy 

định về điểm thưởng, và các yếu tố ảnh hưởng 

đến thu nhập, nhiều lái xa và giao hàng công 

nghệ làm việc nhiều giờ với tần suất cao để đạt 

được mức thu nhập mong muốn trong ngày. Như 

vậy có thể thấy, thu nhập của lao động GIG tiềm 

ẩn nhiều sự biến động, nhất là đối với nhóm làm 

việc trên ứng dụng dựa vào vị trí địa lý. 

Có nhiều nghiên cứu cho rằng, người 

làm công việc đòi hỏi kỹ năng cao ít gặp vấn đề 

hơn kỹ năng thấp. Trong đó, với nhóm công 

việc kỹ năng cao, cả khách hàng và người cung 

cấp dịch vụ đều có nhiều quyền hơn trong các 

thoả thuận linh hoạt về thời gian, địa điểm làm 

việc và cả lợi nhuận, đặc biệt người cung cấp 

dịch vụ có thể định giá dịch vụ của mình. 
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Những người này thường thoả mãn với sự cân 

bằng giữa công việc và đời sống. Trong khi đó, 

người ta lo ngại rằng khoảng cách tiền lương 

giữa nhóm kỹ năng thấp và kỹ năng cao ngày 

càng tăng, tạo sự bất bình đẳng. Đồng thời, 

người lao động kỹ năng thấp sẽ gặp nhiều rủi ro 

hơn do với sự phát triển của công nghệ số - chủ 

yếu dựa vào kỹ năng, nhu cầu lao động trình độ 

cao sẽ tăng.  

+ Môi trường và điều kiện làm việc: 

Công việc của lao động GIG được xác định bởi 

thiết kế nền tảng và các thuật toán. Với các 

công việc trực tuyến dựa trên Web, người lao 

động có thể làm việc tại nhà hoặc bất cứ đâu 

thuận tiện và có thể được lựa chọn nhiệm vụ, 

tuy nhiên, với lao động nền tảng dựa vào vị trí, 

người lao động có ít quyền được lựa chọn hơn. 

Họ còn bị xếp hạng dựa vào đánh giá chủ quan 

của khách hàng, dựa vào thuật toán của hãng 

công nghệ trong việc chấp nhận và từ chối 

nhiệm vụ, do đó, người lao động có rất ít quyền 

từ chối công việc được giao và phải luôn sẵn 

sàng nhận việc để đạt được điểm thưởng và thu 

nhập. Với những lái xe, giao hàng công nghệ 

hay những công việc dựa vào vị trí cụ thể, nguy 

cơ rủi ro về tai nạn lao động hoàn toàn có thể 

xảy ra. Ngoài ra, với một số lao động nữ thực 

hiện các nhiệm vụ theo ứng dụng dựa vào vị trí 

như chăm sóc người khác, dọn dẹp nhà cửa... 

còn phải đối mặt với nguy cơ bị lạm dụng, quấy 

rối và bạo lực. 

+ Tiếp cận các chính sách ASXH: 

Người lao động GIG sẽ phải gánh chịu nhiều 

rủi ro từ những thay đổi trong thị trường, hay 

những xu hướng thay đổi và sở thích của người 

tiêu dùng. Với tính chất lỏng lẻo của các giao 

dịch về việc làm tự do, người lao động dường 

như không có sự bảo vệ từ pháp luật như việc 

có thể không được trả toàn bộ tiền lương, thu 

nhập, không được hưởng các chế độ an sinh xã 

hội như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp, nghỉ phép, bảo hiểm tai nạn 

lao động.... Phần lớn những người lao động này 

chỉ có lựa chọn tham gia bảo hiểm tự nguyện
41

. 

Vì vậy, khi gặp các rủi ro mất việc hay dịch 

bệnh  ovid như thời gian vừa qua, người lao 

động GIG đã chịu nhiều thiệt thòi hơn trong 

tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Có thể 
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 Hauben (ed.), H., Lenaerts, K. and Waeyaert, W., (2020), The 
platform economy and precarious work, Publication for the 
committee on Employment and Social Affairs, Policy 
Department for Economic, Scientific and Quality of Life 
Policies, European Parliament, Luxembourg 

thấy, nền kinh tế việc làm tự do sẽ góp phần 

làm trầm trọng hơn những vấn đề bất bình 

đẳng về quyền và lợi ích của người lao động. 

+ Tham gia các tổ chức đại diện cho 

người lao động: Với các đặc điểm trên, có thể 

thấy những yếu tố cơ bản của của chính sách an 

sinh xã hội với lao động gig còn chưa được đảm 

bảo, thì việc có một tổ chức đại diện cho người 

lao động khi có tranh chấp xảy ra là điều hết 

sức cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế, không 

giống như lao động là nhân viên truyền thống ở 

các doanh nghiệp chính thức có tổ chức công 

đoàn, ở hầu hết các nơi, nhân viên hợp đồng/lao 

động tự do không có quyền thành lập công đoàn 

và thương lượng tập thể theo luật lao động. Nếu 

một nền tảng trung gian nào đó có thể phát triển 

“sức mạnh độc quyền” (nghĩa là, nếu nó trở nên 

thống trị đến mức không bị cạnh tranh trên thị 

trường lao động), thì đây sẽ là một mối lo 

ngại nghiêm trọng. 

2.2. Phân loại việc làm GIG 

Theo ILO, việc làm trong nền kinh tế 

GIG (hay việc làm từ các nền tảng lao động số) 

được chia thành 02 nhóm: 

- Nhóm 1. Việc làm thực hiện online 

trên các nền tảng số dựa vào trang Web: kết nối 

nhiều khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp, 

không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, bao 

gồm những việc làm tự do (freelancers) trong 

nhiều lĩnh vực như thiết kế, dịch thuật, lập trình, 

v.v.; các công việc vặt; tư vấn y tế, v.v. Hay 

ngoài ra còn là những người tự làm như sáng 

tạo nội dung, youtubers, bloogers, viết review 

sản phẩm, trả lời khảo sát online, v.v. Đây cũng 

là mô hình việc làm tận dụng nguồn lực đám 

đông – Crowdwork (ILO, 2015)
42

. 

- Nhóm 2. Các công việc dựa trên nền 

tảng dựa vào vị trí. Những công việc này sẽ bị 

giới hạn về mặt địa lý, thường vận hành song 

song cùng với các dịch vụ được cung cấp bởi 

thị trường lao động truyền thống như vận tải 

(grab, uber…), giao hàng (Meituan, Ubereat, 

Grabfood…), giúp việc gia đình, dịch vụ tại 

nhà, dịch vụ chăm sóc, v.v. Nhóm này còn được 

gọi là việc làm theo yêu cầu thong qua ứng 

dụng - Work on demand via apps (ILO, 2015).
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Hình 1. Một số ví dụ về phân loại việc làm GIG 

Nguồn: ILO (2021), World Employment and Social Outlook 

Nếu xét theo cả trình độ kỹ năng và 

ứng dụng (trực tuyến hay tại chỗ), việc làm 

trong nền kinh tế GIG có thể được phân loại 

như sau: 

- Nhóm 1: Việc làm kỹ năng cao sáng 

tạo (Freelancer)
43

 thường làm việc online 

thông qua ứng dụng trực tuyến: là các công 

việc liên quan tới công nghệ thông tin (IT) và 

lập trình, thiết kế, đồ họa, kiến trúc sư, dịch 

thuật, viết lách, dịch vụ tài chính, ngân hàng, 

anh ninh mạng và các công việc tự do khác 

(lập trình viên, chuyên gia an ninh mạng, 

youtubers, bloggers, nhiếp ảnh gia và biên tập 

video, nhà văn tự do, chuyên gia phân tích tài 

chính/kinh doanh, v.v.). 

- Nhóm 2. Việc làm kỹ năng trung bình 

và thấp, thường làm việc tại chỗ gồm các công 

việc ứng dụng nền tảng công nghệ liên quan 

đến dịch vụ vận chuyển, giao hàng, dịch vụ gia 

đình, chăm sóc, dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa. 

Những người này thường được coi là lao động 

tự làm (làm bán thời gian, nhiều việc cùng lúc, 

không có 1 công việc cố định…).  

Cụ thể, Nghiên cứu của Uỷ ban Châu 

Âu (2020)
44

 kết luận có 3 yếu tố quyết định để 
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 Freelancer là người được trả tiền để thực hiện các nhiệm 
vụ cho các chủ dự án/khách hàng, những người sử dụng 
lao động tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định. 
Hay nói cách khác, họ là những người bán các dịch vụ của 
mình cho người trả giá cao nhất và có thể làm việc cho 
nhiều người thuê cùng lúc. Freelancer có hai kiểu: bán thời 
gian hoặc toàn thời gian. Freelancer được phép làm việc 
cho nhiều người sử dụng lao động cùng lúc và thực hiện 
các nhiệm vụ theo cách riêng của họ, miễn là công việc 
được tiến triển theo những đặc tả của khách hàng. Ngoài 
ra cũng có những freelancer làm việc cho một khách hàng 
trong thời gian dài. Họ có thể được nhận những quyền lợi 
đặc biệt từ khách hàng của họ hoặc không. (nguồn: 
https://www.vlance.vn/blog/freelancer-la-gi-123) 
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 European Commission, Study to gather evidence on the 
working conditions of platform workers, 2020a, available at: 

phân biệt các hình thức việc làm dựa trên ứng 

dụng nền tảng, đó là: (i) hình thức cung cấp 

dịch vụ (trực tuyến hay tại chỗ) – điều này ảnh 

hưởng đến sức khoẻ, an toàn và điều kiện lao 

động của người cung cấp dịch vụ; (ii) trình độ 

kỹ năng được yêu cầu để thực hiện công việc 

(từ cao đến thấp) – xác định công việc có thể 

giao cho bất kỳ ai (dựa vào đám đông) hay chỉ 

có thể giao cho những người có các kỹ năng cụ 

thể đáp ứng yêu cầu; và (iii) đối tượng phân 

phối nhiệm vụ/công việc (nền tảng, khách hàng 

hay lao động nền tảng): thể hiện mức độ kiểm 

soát của nền tảng hay khách hàng đối với lao 

động nền tảng.  

Từ đó, Hayben và cộng sự (2020)
45

 đưa 

ra 4 loại việc làm để phân biệt việc làm dựa 

trên các ứng dụng (xem hình 2) gồm:  

+ Loại 1: Kỹ năng thấp và làm việc tại 

chỗ (ví dụ: lái xe công nghệ Uber; Lyft…; giao 

hàng/vận chuyển: Deloveroo,  oodora…) 

+ Loại 2: Kỹ năng cao và làm việc tại 

chỗ (chuyên gia dịch vụ và dịch vụ gia đình 

như ListMinut,  ook a Tiger and Helping…; 

dịch vụ chăm sóc; dịch vụ dọn dẹp…) 

+ Loại 3: Kỹ năng thấp và làm việc trực 

tuyến (ví dụ: Amazon Mechanical Turk, 

 lickworker…) 

+ Loại 4: Kỹ năng cao và làm việc trực 

tuyến (ví dụ: thiết kế đồ hoạ 99designs; dịch 

thuật Gengo; tài chính, an toàn không gian, 

                                                                                                      
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&p
ubId=8280. 
45

 Hauben (ed.), H., Lenaerts, K. and Waeyaert, W. (2020), The 
platform economy and precarious work, Publication for the 
committee on Employment and Social Affairs, Policy 
Department for Economic, Scientific and Quality of Life 
Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020. 
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marketing Gignow; và các công việc tự do 

khác từ TaskRabbit và Upwork…). 

Nghiên cứu cũng cho thấy, các công 

việc kỹ năng thấp được thực hiện tại chỗ 

thường được phân phối bởi nền tảng; trong khi 

khách hàng và lao động nền tảng có nhiều 

quyền kiểm soát công việc hơn ở các nhiệm vụ 

đòi hỏi kỹ năng cao. 

 
Hình 2. Các hình thức việc làm dựa trên nền tảng số 

Nguồn: Hauben (ed.), H., Lenaerts, K. and Waeyaert, W. (2020), The platform economy 

and precarious work 

3. Kết luận 

Sự xuất hiện của nền kinh tế GIG là xu 

thế tất yếu trên thế giới và cả ở Việt Nam. Mặc 

dù hiện nay chưa có định nghĩa thống nhất về 

nền kinh tế gig được áp dụng rộng rãi, tuy 

nhiên từ nghiên cứu và tổng quan các nghiên 

cứu về nền kinh tế GIG, tác giả tạm rút ra khái 

niệm kinh tế GIG và việc làm GIG dựa theo 

Diễn đàn kinh tế thế giới và ILO như sau: 

Nền kinh tế GIG là mô hình kinh tế sử 

dụng nền tảng kỹ thuật số nhằm kết nối, trao đổi 

sức lao động để lấy tiền giữa các cá nhân hoặc 

công ty. Các nền tảng này hỗ trợ tạo điều kiện 

kết nối nhà cung cấp và khách hàng để hoàn 

thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian ngắn và 

trả công cho nhiệm vụ đó. Nền kinh tế GIG bao 

gồm 2 hình thức việc làm: việc làm theo mô 

hình tận dụng nguồn lực đám đông và làm việc 

theo yêu cầu thông qua nền tảng trực tuyến. 

Việc làm GIG là các hoạt động linh 

hoạt, tự do hoặc mang tính chất tạm thời theo 

yêu cầu hoặc từng nhiệm vụ cụ thể nhằm tạo ra 

thu nhập mà pháp luật không cấm thông qua 

các nền tảng lao động số.   

Việc làm GIG thể hiện tính tự do, tạm 

thời của công việc và sự ràng buộc lỏng lẻo 

giữa người cung cấp sức lao động và cá nhân 

hoặc công ty sử dụng lao động GIG. Theo đó, 

người lao động không có hợp đồng lao động, 

không được tham gia, thụ hưởng các chế độ an 

sinh xã hội khi gặp rủi ro như bảo hiểm xã hôi, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, v.v.; 

không có sự bảo vệ từ pháp luật trong việc đảm 

bảo mức lương tối thiểu; khi người lao động 

không được trả đủ thu nhập hoặc khi xảy ra 

tranh chấp với các công ty nền tảng, v.v. Người 

lao động GIG luôn trong tình trạng không 

được đảm bảo về quyền lợi, việc làm, yếu 

thế trong thoả thuận về tiền lương và không 

được hưởng các chế độ phúc lợi cũng như 

không được bảo đảm điều kiện lao động đầy 

đủ, đặc biệt là với nhóm lao động kỹ năng thấp 

và làm việc dựa vào vị trí.  

Việc làm GIG khá đa dạng và có nhiều 

cách phân loại như: (i) phân theo hình thức 

cung cấp dịch vụ của các công ty nền tảng 

(trực tuyến qua web hay tại chỗ dựa vào vị trí); 

(ii) phân theo kỹ năng, yêu cầu để thực hiện 

công việc hoặc theo đối tượng phân phối 

nhiệm vụ/công việc; hoặc (iii) kết hợp cả theo 

kỹ năng và hình thức cung cấp dịch vụ. Tuỳ 

mục đích nghiên cứu có thể lựa chọn cách phân 

loại việc làm GIG phù hợp để xem xét đặc 

điểm, tính chất công việc của nhóm lao động 

GIG tương ứng, từ đó đưa ra những đề xuất 

chính sách phù hợp, khả thi nhằm bảo đảm 

việc làm cho người lao động trong nền kinh tế 

GIG. 
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JOB PLACEMENT SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES  

IN VIETNAM: A NUMBER OF SOLUTIONS 

 

Dr. Bui Quoc Anh 

MSc. Tran Thi Dieu 

MSc Nguyen Thanh Tuan 

 

Abstract: Wage policy is one of the important management measures of the 

State, helps to regulate the labour market and income between different types of 

enterprises, among regions and sectors to stabilize the macro economy and the social 

protection. After more than 20 years of Doi Moi, Vietnam witnessed three milestones 

of wage policy reform in 1985, 1993 and 2004, that have achieved certain results. 

However, in the context of international integration and the 4th Industrial Revolution 

some contents of the current wage policy have not met the practical requirements. 

The writing is to review the advantages and disadvantages of the current wage 

policy, and propose solutions to renew the wage policy in the forthcoming. 

Keywords: wage policy; international integration; the 4th industrial 

revolution. 

 

 

SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES ON WORK 

DEVELOPMENT IN THE CIRCULAR ECONOMY 

 

MSc. Nguyen Thi Hoang Nguyen 

Abstract: Recently, there is a shift from the traditional linear economic model 

to the circular economy model. This change does not only bring great benefits to  

sustainable development of enterprises, but also directly contribute to the realization 

of the National Action Plan to implement the 2030 Agenda, which is for Sustainable 

Development in general. The article introduces some concepts of circular economy, 

employment and factors affecting employment in the circular economy. The article 

also analyzes opportunities and challenges for the circular economy, thereby 

proposes some recommendations for the development of the circular economy in 

association with future employment creation. 

Keywords: circular economy, employment creation. 
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TRAINING TO ENHANCE THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES 

FOR DIGITALIZATION REQUIREMENTS IN HANOI 

 

MSc. Le Thu Huyen 

Abstract: This study focuses on clarifying the content of digital transformation 

and human resource needs for digital transformation. The study also shows that (i) 

the size of the Hanoi’s civil servants and public employees accounts for a large 

proportion of the total labor force in the whole city, which quality is increasingly 

improved, (ii) the labour working in the priority areas of the Digital Transformation 

Program are constantly growing, (iii) the city’s labor force is abundant and 

relatively young, which will be a favorable condition for achieving the digital 

transformation’s goal. However, continuing to improve the quality of human 

resources, especially working style, discipline, ethics and creative thinking should 

continue to be a priority. Through analyzing and evaluating the level of 

responsiveness to the requirements of human resources for digital transformation in 

Hanoi, the article provides some implications for training policy to improve the 

quality of human resources, to meet the requirements of digital transformation in 

Hanoi. 

Keywords: digital transformation, quality of human resources, Hanoi’s labour 

force 
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GERMANY'S EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING BEFORE THE 

IMPACTS OF THE FORTH INDUSTRIAL REVOLUTION, IMPLICATION 

FOR VIETNAM 

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Ba Ngoc 

Abstract: The effective digital transformation in the era of the forth industrial 

revolution (I4.0) is taking care of skilled human resources development, attracting 

talents to fully exploit digital technology, constantly innovating to increase the 

national competitiveness. To achieve that, it is necessary to have strategic vision and 

determination as well as appropriate policies, especially policies on education, 

vocational training and skills development. Germany is a leading country, it has 

many policy initiatives in this area as lesson learnt for Vietnam. 

Keywords: the forth industrial revolution, digital transformation, skill, skill 

development. 

 

 

EFINITIONS, CLASSIFICATIONS AND CHARACTERISTICS OF 

EMPLOYMENTS IN THE GIG ECONOMY 

MSc. Nguyen Hai Ninh 

 

Abstract: Since the development of e-commerce, online transactions and 

digital labor platforms, the freelance economy (referred to as the GIG economy) has 

increasingly developed. The size of the labor force participating in the GIG economy 

is growing rapidly. However, there is still no widely recognized concept of GIG 

economy as well as GIG employment. To learn more about this issue, the article 

reviews some concepts, employment forms and some employment characteristics in 

the GIG economy. These are the initial theoretical bases to identify GIG employment 

issues, and assessment of the current employment situation in the GIG economy in 

 ietnam to provide policy implication to protect the labour’s benefit of GIG 

employees in the forthcoming. 

Key words: employment, GIG economy, GIG employment 
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EXPERIENCES OF THE PHILIPPINES IN SOCIAL SECURITY 

ASSURANCE FOR PEOPLE 

 

MSc. Nguyen Thi Vinh Ha, ILSSA 

Dr. Nguyen Trung Hai, ULSSA 

Dr. Nguyen Thu Ha – Central Children’s hospital 

Dr. Mai Linh, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi  

                                                                                              

Abstract: As a country located in Southeast Asia with a total population of 

over 112 million people, ensuring social security for the people is always a topical 

topic in the Philippines. Thanks to the development of social work, which based on 

the acquisition of knowledge from other developed countries, social work staffs of the 

Philippines always implement a variety of interventions to assist people through 

advocacy, consulting, connection, policy advocacy activities; etc., Therefore, the 

article overviews of the social security system, how to ensure social security through 

social work activities in this country. On that basis, the article draws 6 lessons learnt 

on the approach in implementing social security; 02 lessons learnt on the 

development process, organization, management model of social security 

implementation; and 03 lessons learnt on training and human resource development 

to implement social security for people through social work activities. 

Keywords: social security, social work.  
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SITUATION AND IMPLICATION OF HUMAN RESOURCES 

DEVELOPMENT POLICY IN SON LA PROVINCE 2021-2030 

 

                                               Dr. Trinh Thu Nga & Research Team of  ILSSA    

                          

Abstract: This article analyses the current situation of human resource 

development in Son La province in the past 10 years, shows that human resources in 

Son La province have had a certain development level in both quantity and quality, 

as well as being used more and more effectively. However, up to now, the province's 

human resources still have many limitations such as the low quality of population 

and human resources; unbalanced labor force (labor force) between sectors and 

regions; the majority of labors in the agricultural sector have low income and low 

productivity, etc. Meanwhile, mechanisms, policies and institutions for human 

resource development in the province, include the health system, education - training, 

connection of labor supply – demand, have not get significant innovations and 

breakthroughs; The management and use of trained ethnic minority cadres are 

inadequate, unplanned, etc. On that basis, the article provides some human resources 

policy implications for Son La to meet the province's socio-economic development 

requirements in the period of 2021-2030. 

Keywords: Human resource, human resource development 

 

 

 

 

 

 


