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Việc làm là một phần quan trọng của Việt Nam trong quá trình dịch chuyển nhanh chóng sang một quốc gia thu 
nhập trung bình hiện đại, hội nhập toàn cầu. Chủ trương Đổi mới – một chương trình cải cách kinh tế được phát 
động từ năm 1986 – không chỉ làm thay đổi cơ cấu kinh tế của Việt Nam mà còn tác động sâu rộng đến việc làm, 
và chính những việc làm này lại là một yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình cải cách kinh tế. Nếu như năm 
1986, phần lớn lao động của Việt Nam vẫn tham gia lao động nông nghiệp và chỉ có một tỉ lệ nhỏ làm việc ở các 
doanh nghiệp nhà nước, thì hiện nay chỉ còn chưa tới một nửa số việc làm là việc làm nông nghiệp, trong khi bộ 
phận việc làm trong khu vực tư nhân năng động cũng đã lớn mạnh. Chất lượng việc làm tuy vậy không gia tăng 
với tốc độ tương tự, khi mà đa số việc làm vẫn có năng suất thấp, mức lương thấp, thiếu chế độ phúc lợi xã hội hay 
bảo vệ người lao động.

Thế giới hiện nay đang đứng trước ngưỡng cửa của những vận hội mới có thể tiếp tục làm chuyển biến bức tranh 
việc làm của Việt Nam. Sự phát triển của tầng lớp tiêu dùng Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, sự chuyển dịch 
sang những nền kinh tế tri thức, các đối tác, hình thái thương mại mới, tự động hóa sản xuất, già hóa dân số, tất 
cả đều đang đe dọa đến cơ cấu việc làm hiện nay của Việt Nam. Tuy vậy, những yếu tố này cũng đem lại những 
cơ hội mới.

Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới thực hiện báo cáo “Tương lai việc làm Việt Nam: 
Khai thác xu hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn” để tìm hiểu những thách thức và cơ hội mới đối với 
Việt Nam, cũng như chia sẻ về những cải cách chính sách để làm chất xúc tác tạo ra nhiều việc làm hơn, có chất 
lượng cao. Tài liệu này thực hiện theo khuôn khổ của Khung Đối tác Quốc gia cho giai đoạn 2018-22 của Nhóm 
Ngân hàng Thế giới với Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tăng trưởng sâu rộng và đầu tư vào con người, tri thức, 
cũng như tầm quan trọng của việc làm trong việc tiếp tục tạo tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. Báo cáo “Tương 
lai việc làm Việt Nam: Khai thác xu hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn” có nội dung dựa trên báo cáo 
“Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ”, một ấn phẩm do Chính phủ Việt Nam 
và Nhóm Ngân hàng Thế giới phối hợp thực hiện, trong đó trình bày định hướng dài hạn của Việt Nam về tăng 
trưởng và phát triển. “Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ”, cùng một loạt các 
nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới về các chủ đề phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển thành phần kinh 
tế tư nhân, phát triển kỹ năng, trình bày các khía cạnh của vấn đề việc làm. Đây là nghiên cứu đầu tiên tập hợp 
quan điểm của các chuyên gia về giảm nghèo, kinh tế vĩ mô, thương mại, phát triển kinh tế tư nhân, vấn đề giới, 
giáo dục, lao động, từ đó vẽ lên một bức tranh đồng bộ, toàn diện về vấn đề việc làm. 

Báo cáo xác định 3 lĩnh vực cải cách đặc biệt quan trọng để khai thác các cơ hội việc làm tạo ra do bối cảnh kinh 
tế, xã hội thay đổi. Một là, tạo thêm việc làm ở một số bộ phận của nền kinh tế hiện đại, tức là thông qua các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất nông nghiệp và các chuỗi giá trị của Việt Nam. Hai là, nâng cao chất lượng 
của các việc làm hiện có trong nền kinh tế truyền thống. Bộ phận các hộ nông nghiệp và hộ kinh doanh sẽ tiếp 
tục là một phần của bức tranh việc làm toàn cảnh trong nhiều thập kỷ tới, và sẽ có nhiều việc cần làm để nâng 
cao chất lượng của những việc làm này. Ba là, kết nối người lao động có trình độ với những việc làm phù hợp. 
Để làm được như vậy sẽ cần cải tổ ngành giáo dục, đào tạo để đáp ứng yêu cầu của thế kỷ 21, đồng thời cần phải 
có một loạt các hỗ trợ khác để giúp người lao động thay đổi việc làm, nâng cao trình độ khi tình hình kinh tế, xã 
hội ngày càng thay đổi.

LỜI NÓI ĐẦU
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cho Việt Nam.

Ousmane Dione
Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam
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thành cảm ơn TS. Nguyễn Thắng và các đồng nghiệp tại Trung tâm Phân tích Dự báo (CAF), Viện Khoa học Xã 
hội Việt Nam, đã liên tục hướng dẫn, hỗ trợ trong suốt quá trình nghiên cứu, cũng như các đại diện tham gia các 
cuộc tham vấn do CAF chủ trì để thảo luận về một số nội dung của báo cáo. Xin cảm ơn TS. Đặng Kim Sơn đã có 
những đóng góp chi tiết rất đáng quý. Nhóm soạn giả cũng xin cảm ơn các bạn thanh niên Việt Nam, người tìm 
việc, người sử dụng mạng Facebook đã tham gia thảo luận, cho ý kiến, ý tưởng trong các chương trình trò chuyện 
trực tuyến, diễn đàn thảo luận của chúng tôi.

LỜI CẢM ƠN 
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ASEAN Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á

Bộ GD-ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ LĐ-TBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

BPO Gia công một phần quy trình
CAF Trung tâm phân tích và dự báo

CGTTC Chuỗi giá trị toàn cầu
CPTTP Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
CSDH Chăm sóc dài hạn

DGNN Giáo dục nghề nghiệp
DNNN Doanh nghiệp nhà nước

DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ
ĐTHGĐNNNTVN Điều tra hộ gia đình nông nghiệp và nông thôn Việt Nam

ĐTLĐVL Điều tra lao động việc làm
ĐTMSHGĐVN Điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
GDNN Giáo dục nghề nghiệp

GDP Tổng sản phẩm quốc nội
GSĐG Giám sát đánh giá

HACCP Phân tích Mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn Khảo sát
IT Công nghệ thông tin

KSNNHNTVN Khảo sát Nông nghiệp Hộ nông thôn Việt Nam
OECD Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển

PISA Chương trình Đánh giá Sinh viên Quốc tế
PPP Hợp tác công tư

R&D Nghiên cứu và ứng dụng
STEP Khảo sát Kỹ năng lao động và Năng suất

TCPLNNVN Tiêu chuẩn Phân loại Ngành nghề Việt Nam
TCTK Tổng cục Thống kê

TĐĐQG Tập đoàn đa quốc gia
TTGTVL Trung tâm giới thiệu việc làm

TTTTTLĐ Thông tin thị trường lao động
VNCCS&CLNNPTNT Viện nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn

VND Đồng Việt Nam
VNSCO Phân loại tiêu chuẩn nghề Việt Nam

WTO Tổ chức Thương mại Thế giới

TỪ VIẾT TẮT
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TÓM TẮT TỔNG QUAN

Lực lượng lao động gồm 50 triệu người của Việt Nam 
đang là nền tảng làm nên thành công kinh tế cho đất 
nước. Quá trình chuyển đổi sang lĩnh vực dịch vụ, chế 
tạo/chế biến, cùng với năng suất lao động ấn tượng và 
mức lương tăng dẫn tới tỉ lệ nghèo giảm mạnh và tốc 
độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng  trong vòng mấy thập 
kỷ qua. Tỉ lệ có việc làm cao, trong khi tỉ lệ thất nghiệp 
thấp theo tiêu chuẩn thế giới.

Thách thức về việc làm là làm sao tạo được những 
việc làm có chất lượng hơn và bao phủ hơn. Những 
nhà máy khang trang của nước ngoài trả lương công 
nhân cao hơn mức lương tối thiểu, kèm theo các chế 
độ phúc lợi xã hội, nhiều nhất cũng chỉ tạo được 2,1 
triệu việc làm. Doanh nghiệp trong nước có đăng ký 
kinh doanh cung cấp không quá 6 triệu việc làm nữa.
Trong khi đó, 38 triệu việc làm ở Việt Nam nằm ở 
các hộ nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hay việc 
làm thuê không hợp đồng. Những loại hình việc làm 
truyền thống này thường có đặc trưng năng suất thấp, 
lợi nhuận thấp, thu nhập ít ỏi và không có nhiều chế 
độ bảo vệ người lao động. Dù đây là con đường để 
thoát nghèo nhưng sẽ không phải là phương cách để 
đạt đến vị thế tầng lớp trung lưu mà người dân Việt 
Nam mong muốn. Người dân tộc thiểu số, phụ nữ và 
lao động phổ thông phân bổ rải rác trong nhóm những 
việc làm này.

Các xu hướng lớn tạo đột phá có thể hoặc mang lại 
những cơ hội việc làm tốt hơn, hoặc đe dọa đến chất 
lượng việc làm của Việt Nam. Sự thay đổi của các xu 
hướng thương mại, tiêu dùng sẽ ảnh hưởng đến việc 
Việt Nam có thể xuất khẩu những mặt hàng nào và 
những chuỗi giá trị nào Việt Nam có thể hay không 
thể tiếp tục tham gia. Sự phát triển của nền kinh tế tri 
thức toàn cầu có thể tạo ra những việc làm mới giá trị 
cao nhưng sẽ đòi hỏi một hệ kỹ năng mới và một mô 
hình xuất khẩu khác so với những gì Việt Nam đang 
có. Già hóa dân số sẽ đòi hỏi phải có những dịch vụ 
chăm sóc được cung cấp bởi một nhóm dân số trong 
độ tuổi lao động đang giảm dần. Tự động hóa sẽ thay 
thế con người nếu người lao động không được trang bị 

đủ trình độ để sử dụng công nghệ sao cho có lợi cho 
mình. Khi kết hợp lại với nhau, những yếu tố này có 
xu hướng thiên về những việc làm có chất lượng hơn, 
nhưng chỉ khi các doanh nghiệp, nông trại, người lao 
động sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới này.

Thách thức về mặt chính sách là làm sao nắm bắt 
được những xu hướng lớn này để việc làm của Việt 
Nam trong tương lai sẽ có giá trị gia tăng, năng suất, 
mức lương cao hơn, cũng như đem lại những cơ hội 
tốt hơn cho người lao động. Như lịch sử đã cho thấy, 
tăng trưởng kinh tế là không đủ để làm thay đổi bức 
tranh việc làm. Thay vào đó, cần một loạt các chính 
sách chủ động. Báo cáo đề xuất  một số  lĩnh vực cải 
cách đối với các doanh nghiệp, nông trại, người lao 
động trong đó tập trung vào các giải pháp chính sách 
để nâng cao chất lượng việc làm của Việt Nam. Mục 
tiêu của báo cáo không phải là đưa ra những giải pháp 
cụ thể mà chỉ nhằm chuyển một vấn đề phức tạp thành 
một số lĩnh vực ưu tiên có tính khả thi.

Bức tranh việc làm của Việt Nam trong 
tương lai sẽ như thế nào?

Nếu Việt Nam tiếp tục tập trung vào thu hút đầu tư 
trực tiếp nước ngoài ở nhóm những việc làm trong 
ngành lắp ráp trình độ thấp thì bức tranh việc làm 
trong tương lai của Việt Nam sẽ không khác nhiều 
so với hiện nay. Nếu tốc độ chuyển đổi hiện nay từ hộ 
nông nghiệp và hộ kinh doanh sang những việc làm có 
hợp đồng lao động vẫn tiếp tục trong vòng 20 năm tới, 
thì đến năm 2040, số lượng việc làm hưởng lương có 
hợp đồng lao động sẽ tăng từ 24% lên 43% trên tổng số 
việc làm. Những việc làm này sẽ tiếp tục tồn tại ở các 
nhóm có giá trị gia tăng thấp, lợi nhuận đơn vị thấp và 
những công việc có mức lương tối thiểu và ít cơ hội để 
người lao động phát triển. Tính đến năm 2040, việc 
làm ở hộ nông nghiệp và hộ kinh doanh sẽ vẫn chiếm 
tới hơn một nửa tổng số việc làm của Việt Nam. 

Các xu hướng lớn có thể ảnh hưởng đến bức tranh 
tương lai về việc làm, theo đó chất lượng việc làm  
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có thể được cải thiện ở một số lĩnh vực nhưng lại làm 
gia tăng những việc làm có chất lượng thấp ở những 
lĩnh vực khác. Hoặc những tồn tại hiện nay có thể làm 
hạn chế khả năng để Việt Nam khai thác những cơ hội 
mới này. Cụ thể:

Sẽ có nhiều việc làm có sự kết nối với các chuỗi giá 
trị trong nước, khu vực, toàn cầu hơn do sự phát 
triển của tầng lớp tiêu dùng cả ở Việt Nam và khu 
vực, quá trình đô thị hóa gia tăng, sự hình thành của 
các chuỗi giá trị khu vực, cũng như uy tín của Việt 
Nam với tư cách là một mắt xích chắc chắn của chuỗi 
giá trị toàn cầu. Điều này có thể thành hiện thực vì 
các việc làm hiện nay đã bắt đầu gắn kết với chuỗi giá 
trị (chẳng hạn như nông hộ bán hàng cho cơ sở bán 
lẻ) hay thông qua việc tạo ra những việc làm mới để 
đáp ứng nhu cầu của thị trường mới. Trình độ thấp 
của lực lượng lao động và sự xuất hiện của những 
đối thủ cạnh tranh trong khu vực có thể cản trở Việt 
Nam hội nhập vào những chuỗi giá trị nhiều lợi 
nhuận hơn hoặc những việc làm có giá trị cao hơn 
trong chuỗi giá trị.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước sẽ tiếp tục 
tạo ra những việc làm tốt, dù có thể không thành 
công bằng hiện nay. Dù nhiều chính sách kinh tế 
hiện nay đang ưu tiên nhà đầu tư nước ngoài và 
doanh nghiệp nhà nước (DNNN), nhưng trong 10 
năm qua, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước 
vẫn là nguồn lớn nhất tạo ra những việc làm hưởng 
lương có hợp đồng mới, và đang có tốc độ tăng hơn 
5%. Nếu doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục hoạt động 
tách biệt mà không có nhiều liên hệ với nền kinh tế 
nói chung, và khi Việt Nam chuyển sang những công 
đoạn phức tạp hơn của chuỗi giá trị, thì khả năng tạo 
việc làm của doanh nghiệp trong nước có thể sẽ vẫn 
tiếp tục bị hạn chế.

Chất lượng việc làm trong nền kinh tế hiện đại sẽ 
được cải thiện nếu Việt Nam chuyển hướng sang 
những lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn. 
Việc làm hưởng lương có hợp đồng lao động có năng 
suất và mức lương cao hơn việc làm dạng truyền thống, 
không có hợp đồng. Tuy nhiên, phần lớn các việc làm 
hiện đại của Việt Nam hiện vẫn nằm ở các lĩnh vực sản 
xuất công nghiệp có giá trị gia tăng thấp. Sự chuyển 
dịch trên toàn thế giới sang những quy trình sản xuất 
và chuỗi giá trị cao cấp có hàm lượng tri thức cao có 

thể là một cơ hội để Việt Nam tạo ra những việc làm 
hiện đại, có chất lượng cao.

Việc làm ở nông thôn sẽ ngày càng đa dạng hóa, 
cùng với sự phát triển của lĩnh vực sản xuất, dịch vụ ở 
nông thôn. Hiện nay, cứ 5 hộ gia đình nông thôn lại có 
4 hộ có ít nhất một phần thu nhập từ các hoạt động phi 
nông nghiệp. Cơ giới hóa ngày càng tăng sẽ làm suy 
giảm lực lượng lao động nông nghiệp do lao động đi 
tìm những việc làm phi nông nghiệp. Sự thay đổi này 
có thể đem lại những việc làm tốt hơn nếu được thúc 
đẩy bởi sự phát triển của các chuỗi lương thực để đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng ở thành thị, và 
sự tiếp tục mở rộng của hoạt động xuất khẩu nông sản 
sang những thị trường khu vực có giá trị cao hơn.

Khối các hộ kinh doanh sẽ tiếp tục tồn tại. Cùng với 
quá trình đô thị hóa, cùng với việc nới lỏng các quy 
định về di cư trong nước (hộ khẩu) và nhu cầu dịch 
vụ tăng từ đối tượng tiêu dùng thành thị, nhóm các hộ 
kinh doanh  sẽ tiếp tục phát triển. Chất lượng việc làm 
nhiều khả năng sẽ vẫn thấp nếu các hộ kinh doanh tiếp 
tục vận hành bên lề nền kinh tế chính thức.

Tự động hóa sẽ dần dẫn đến những thay đổi yêu cầu 
đối với một số công việc và từng bước (với diễn biến 
chậm hơn) thay thế con người. Đầu tiên, công nghệ sẽ 
giải phóng lao động, tạo điều kiện để lao động trình độ 
thấp làm ra được những sản phẩm có giá trị cao hơn. 
Lực lượng lao động mới qua đào tạo khi bắt đầu làm 
việc sẽ liên tục nâng cao trình độ thì sự thay thế này 
sẽ diễn ra chậm lại. Tuy nhiên, về dài hạn, do chi phí 
nhân công sẽ tăng trong khi chi phí công nghệ giảm 
dần, máy móc sẽ bắt đầu thay thế con người, từ đó số 
lượng việc làm thực tế sẽ giảm.

Trình độ kỹ năng hạn chế của lực lượng lao động Việt 
Nam sẽ cản trở việc tạo ra những công việc tốt. Người 
trẻ hiện nay có nền tảng kỹ năng tốt, nhưng nhìn chung 
lực lượng lao động vẫn ở mức có trình độ học vấn thấp 
và thiếu kỹ năng trầm trọng. Sự phát triển của hoạt 
động xuất khẩu có hàm lượng tri thức cao của ngành 
dịch vụ và tự động hóa sẽ bị cản trở bởi một lực lượng 
lao động thiếu một loạt những kỹ năng phức tạp cũng 
như điều kiện để nâng cao kỹ năng trong suốt vòng đời.

Hoạt động tìm kiếm việc làm sẽ cần phải thực hiện 
thường xuyên hơn. Các doanh nghiệp hiện đại mở 
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rộng đầu tư sẽ tạo ra những cơ hội việc làm ít phụ 
thuộc hơn vào quan hệ cá nhân. Hiện tượng chuyển 
việc sẽ diễn ra thường xuyên hơn do chuyển đổi cơ 
cấu nền kinh tế cũng như những biến động về quy mô 
doanh nghiệp. Chuyển việc tăng sẽ đượchỗ trợ bằng 
hoạt động tìm việc có sử dụng công nghệ. Tuy nhiên, 
các đối tượng yếu thế sẽ bị bỏ lại phía sau.

Việc làm trong tương lai sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn 
cho một số đối tượng, nhưng với số khác sẽ khó 
khăn hơn.
 Tầng lớp thanh niên sẽ được hưởng lợi ngay từ đầu 

khi các xu hướng lớn này diễn ra. Mặc dù thanh 
niên có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn trung bình của 
quốc gia, lao động thanh niên dường như có việc 
làm tốt hơn lao động cao tuổi.  Tỷ lệ thanh niên làm 
công ăn lương trong khối doanh nghiệp tư nhân 
trong nước và doanh nghiệp nước cao hơn tỷ lệ 
dân số thanh niên tham gia làm việc. Tuy vậy, một 
số lượng đáng kể thanh niên ít kỹ năng hơn làm 
những công việc có chất lượng thấp và mức lương 
thấp nhiều khả năng sẽ tiếp tục tồn tại. 

 Phụ nữ có thể được hưởng lợi nhờ sự phát triển của 
những việc làm định hướng xuất khẩu cũng như 
sự xuất hiện của những  việc làm trong lĩnh vực 
dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi. Mặt khác, già 
hóa dân số có thể đòi hỏi nhiều thời gian của phụ 
nữ, khiến họ phải chấp nhận những công việc chất 
lượng kém hơn hay bị loại hoàn toàn ra khỏi thị 
trường lao động. 

 Những lao động cao tuổi không được hưởng lợi từ 
hệ thống giáo dục có chất lượng của Việt Nam hiện 
nay nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn vì yêu cầu việc 
làm sẽ có sự thiên vị hơn với người có kỹ năng. 

 Người dân tộc thiểu số có thể sẽ không khai thác 
được những việc làm mới xuất hiện vì sinh sống 
ở vùng sâu, vùng xa, và do không tìm được nhiều 
việc làm trong ngành dịch vụ, sản xuất ở quê nhà.

Làm thế nào để việc làm trong tương 
lai có chất lượng hơn, có độ bao phủ 
rộng hơn?
Việt Nam có thể nâng cao chất lượng và mở rộng 
phạm vi đối tượng của các việc làm trong tương 

lai nếu các doanh nghiệp, nông trại và người lao 
động biết nắm bắt cơ hội và tìm được giải pháp 
giảm thiểu rủi ro của những xu hướng sắp tới 
này. Để làm được điều này cần tăng cường thu hút 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (có giá trị gia tăng cao 
hơn), cùng với những biện pháp mới để phát triển 
khối doanh nghiệp trong nước sáng tạo, năng động; 
đưa những khu vực kinh tế và nguồn nhân lực nhìn 
chung còn có sự tách biệt hòa đồng vào nền kinh tế; 
xây dựng một lực lượng lao động tinh giản, thông 
minh để tạo ra và làm những công việc có giá trị gia 
tăng cao hơn. Báo cáo xác định 8 nhóm giải pháp 
chính sách trọng tâm cùng nhiều định hướng triển 
khai cụ thể, làm nền tảng cho những lĩnh vực cải 
cách này. Những chính sách trên thoạt nhìn có thể 
khá giống nhau nhưng thực ra đã được chọn lọc ra 
từ một danh mục dài các chính sách ngành, theo đó 
8 nhóm chính sách trọng tâm được đề xuất sẽ tạo ra 
cơ hội tốt nhất để tạo ra những việc làm tốt hơn.

Lĩnh vực cải cách số 1: Tạo việc làm tốt trong 
nền kinh tế hiện đại 
Những công đoạn thuận lợi để tạo việc làm ở nền 
kinh tế hiện đại có thể là một nguồn đáng kể để 
tạo ra những việc làm mới có chất lượng. Những 
việc làm tốt nhất, được xác định bằng năng suất lao 
động, mức lương, chế độ phúc lợi xã hội tốt, sẽ chủ 
yếu nằm ở khu vực hiện đại của nền kinh tế. Đó cũng 
là những việc làm có sự tham gia của phụ nữ và thanh 
niên. Đồng thời, đây cũng là những nhóm việc làm có 
tốc độ tăng nhanh nhất ở Việt Nam hiện nay, và nếu 
Việt Nam sẵn sàng đón nhận những cơ hội có được 
từ những xu hướng lớn thì những việc làm này còn có 
triển vọng tăng nhanh hơn nữa, cả về số lượng và chất 
lượng. Vì thế, thách thức về chính sách đặt ra là hỗ trợ 
sự ra đời và phát triển của những doanh nghiệp có khả 
năng tạo việc làm, tạo ra những việc làm có giá trị cao, 
và tạo lợi thế để Việt Nam tiếp tục tạo thêm việc làm 
khi các xu hướng lớn diễn ra. Báo cáo đề xuất 3 nhóm 
chính sách sau:
(i) Giảm bớt các rào cản để thúc đẩy tăng trưởng cho 

doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước
(ii) Khuyến khích doanh nghiệp chuyển hướng sang 

những công đoạn có hàm lượng tri thức cao trong 
chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu

(iii) Tạo thuận lợi cho việc phát triển hệ thống nông 
nghiệp – lương thực của Việt Nam.
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Lĩnh vực cải cách số 2: Nâng cao chất lượng 
việc làm trong nền kinh tế truyền thống 
Có thể cải thiện chất lượng việc làm ở các hộ nông 
nghiệp (và hoạt động sản xuất sơ cấp liên quan) và 
hộ kinh doanh bằng cách đưa những việc làm này 
hòa nhập vào nền kinh tế nói chung. Những việc 
làm này sẽ là một phần đáng kể của nền kinh tế trong 
nhiều năm tới, vì vậy không thể không lưu ý đến. Đây 
chính là nguồn tạo việc làm chính cho người dân tộc 
thiểu số, lao động cao tuổi, lao động có trình độ học 
vấn thấp, đóng góp đáng kể vào công cuộc giảm nghèo. 
Báo cáo đề xuất 2 lĩnh vực chính sách sau:
(i) Khuyến khích ngành nông nghiệp đa dạng hóa 

sang các loại cây trồng và chuỗi giá trị trong nước 
có giá trị gia tăng cao

(ii) Tạo thuận lợi để kết nối giữa các hộ kinh doanh 
và DNVVN

Lĩnh vực cải cách số 3: Kết nối người lao động 
có trình độ với những việc làm phù hợp
Người lao động cần được trang bị những kỹ năng và 
cần có một loạt những hỗ trợ khác để đáp ứng tốt 
hơn yêu cầu việc làm hiện tại và sẵn sàng đáp ứng 
yêu cầu việc làm tương lai. Thanh niên Việt Nam dù 
được quốc tế công nhận về điểm kiểm tra bậc trung 
học ngang bằng với học sinh ở Châu Âu, nhưng phần 
lớn lực lượng lao động Việt Nam cũng chỉ có trình độ 
trung học và kỹ năng hạn chế. Tình trạng thiếu trình 
độ, kỹ năng này hiện nay sẽ gia tăng khi các xu hướng 
lớn bắt đầu có ảnh hưởng đến bức tranh việc làm. Ngay 
cả những lao động có kỹ năng phù hợp cũng chưa có 
đầy đủ thông tin về cơ hội việc làm, trong khi người sử 
dụng lao động không có thông tin tốt về chất lượng lao 
động, các chuẩn mực xã hội làm hạn chế việc lựa chọn 
công việc, hạn chế về thu nhập cản trở người lao động 
nâng cao trình độ hay chuyển sang những công việc 
phù hợp hơn. Báo cáo đề xuất 3 nhóm chính sách sau: 
(i) Xây dựng kỹ năng để đáp ứng yêu cầu việc làm 

của thế kỷ 21 thông qua việc cải cách triệt để hệ 
thống giáo dục, đào tạo;

(ii) Tạo ra và cung cấp thông tin để bố trí đúng người, 
đúng việc; 

(iii) Cung cấp các dịch vụ bổ trợ để tạo thuận lợi 
cho sự tham gia vào lực lượng lao động và dịch 
chuyển lao động.

Chiến lược đồng bộ để tạo ra việc làm tốt hơn
Chiến lược việc làm cần định hướng các mục tiêu về 
việc làm và phối hợp hành động đa ngành để thực 
hiện được những mục tiêu việc làm này. Chiến lược 
việc làm này, với định hướng việc làm có chất lượng 
tốt hơn sẽ xuất hiện nhờ các giải pháp phát triển kinh 
tế và phát triển ngành hiệu quả, đã đạt được một số 
thành công. Báo cáo đưa ra luận điểm rằng có thể đạt 
được nhiều lợi ích hơn nữa nếu có một chiến lược việc 
làm chủ động tập trung vào 8 nhóm giải pháp chính 
sách đề xuất. Để làm được như vậy cần xác định các 
chỉ tiêu việc làm trong tương lai và giám sát tiến độ 
thực hiện các chỉ tiêu đó, huy động sự tham gia và ràng 
buộc trách nhiệm đối với một loạt các thành phần nhà 
nước và tư nhân; có sự chỉ đạo của cơ quan điều phối 
về vấn đề việc làm, được thực hiện bởi nhiều cơ quan 
có cùng định hướng chung về việc làm trong tương lai.

làm hạn chế việc lựa chọn công việc sẽ sáng lạn nếu 
Việt Nam bắt đầu chuẩn bị cho tương lai đó ngay từ 
hôm nay. Việt Nam có thể tiếp tục đi theo con đường 
hiện nay để tạo thêm việc làm, nhưng những lợi ích 
này cũng sẽ giảm dần khi các xu hướng toàn cầu làm 
suy giảm đi một phần những lợi thế so sánh của Việt 
Nam và khi một số nhóm đối tượng bị bỏ lại xa hơn. 
Nhà nước có thể thực hiện những cải cách nhỏ để theo 
kịp các xu hướng mới toàn cầu, nhưng điều đó sẽ khó 
thực hiện khi nền kinh tế toàn cầu ngày càng có sự 
hiện diện của những nhân tố mới. Hoặc Việt Nam có 
thể thực hiện những bước đầu tư lớn ngay từ bây giờ, 
vào các doanh nghiệp, nông trại trong nước, vào lực 
lượng lao động, vào các mạng lưới thương mại khu 
vực và thế giới, và thậm chí vào quá trình hội nhập 
kinh tế của chính mình. Những khoản đầu tư này sẽ 
tạo điều kiện để Việt Nam tiến nhanh lên vị thế kinh 
tế cao hơn, tạo ra những việc làm tốt hơn, rộng mở cơ 
hội hơn cho toàn thể người dân.
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Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
của Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể 
trong vòng ba thập kỷ qua.1 Nhờ mở rộng thị trường 
và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu mà GDP đầu 
người hàng năm đạt tốc độ tăng 5,5% từ năm 1990 đến 
2016, cao hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới trừ 
Trung Quốc trong cùng thời kỳ.2 Về mặt xã hội, đói 
nghèo cùng cực gần như đã bị xóa bỏ, theo đó tỉ lệ 
nghèo giảm mạnh từ 60% xuống 10% chỉ trong vòng 
một thế hệ, đồng thời tầng lớp trung lưu bắt đầu xuất 
hiện.3 Đến năm 2015, Việt Nam đã tự chuyển mình từ 
một trong những nước nghèo nhất trên thế giới thành 
một điển hình về phát triển kinh tế với mức thu nhập 
trung bình thấp, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Những thành công này đạt được nhờ một số yếu tố 
đang nhanh chóng làm thay đổi bức tranh việc làm. 
Xuất khẩu tăng nhanh với động lực là thu hút đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) nhờ ổn định chính trị, 
chính sách khuyến khích đầu tư có tính cạnh tranh,  
lực lượng lao động dồi dào tinh thông các công việc 
lắp ráp và lao động chân tay trình độ thấp, cũng như 
những yếu tố bên ngoài như các mạng lưới sản xuất 
khu vực đã phát triển mạnh và chiến lược ‘Trung 
Quốc + 1’ của các tập đoàn đa quốc gia (TĐĐQG). 
Các lĩnh vực chế biến, chế tạo và dịch vụ có sự gia 
tăng tỉ trọng đóng góp vào GDP, trong khi một số 
lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát triển nở rộ.4 Mức 
phổ cập và chất lượng giáo dục có sự cải thiện đáng 
kể trong thời kỳ này, năm 2012, học sinh cấp 3 của 
Việt Nam đã đạt được điểm số cao hơn hẳn mức bình 
quân của OECD trong các bài kiểm tra PISA (Chương 
trình Đánh giá Học sinh Quốc tế) về toán học, đọc 
hiểu và khoa học tự nhiên.5 Những bước phát triển 
này tạo động lực lớn để nâng cao năng suất lao động 
trong toàn nền kinh tế. Năng suất nhân tố tổng thể 
tăng, bao gồm tăng năng suất lao động, vốn là động 
lực chính làm nên thành quả tăng trưởng kinh tế cao 
của Việt Nam trong những năm 1990 và đầu thập 
niên 2000. Nếu năm 1986, bức tranh việc làm của Việt 
Nam có đặc trưng gần như hoàn toàn là lao động hộ 
nông nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp nhà nước 

(DNNN), thì đến năm 2016, chỉ còn một phần nhỏ 
lao động hoàn toàn làm nông nghiệp.

Dù có những chuyển biến như trên nhưng phần lớn 
việc làm của Việt Nam vẫn nằm ở khu vực sản xuất 
quy mô nhỏ, chất lượng thấp, có phạm vi bao phủ  
chưa rộng khắp. Lĩnh vực FDI dẫn đầu nhờ trực tiếp 
tạo ra 2,1 triệu việc làm trên tổng số 50 triệu lao động 
của Việt Nam, là những việc làm theo khái niệm của 
báo cáo này là những hoạt động tạo thu nhập (hay 
nguồn thu bằng hiện vật) mà pháp luật không cấm. 
Các doanh nghiệp tư nhân trong nước có đăng ký kinh 
doanh và DNNN tạo thêm 6 triệu việc làm nữa, cùng 
với 3,8 triệu việc làm ở khối nhà nước (hành chính sự 
nghiệp). Tuy vậy, cứ 4 việc làm ở Việt Nam lại có 3 
người hoặc là lao động ở các hộ nông nghiệp (39%), hộ 
kinh doanh (20%), hoặc làm việc không có hợp đồng 
lao động (17%) (Hình 1). Đặc trưng chính của những 
công việc này là phần lớn có năng suất thấp6, mức 
lương thấp, không được hưởng các chế độ phúc lợi xã 
hội, hầu như không có sự đảm bảo về việc làm. Thậm 
chí nhiều công việc trong các doanh nghiệp có đăng 
ký kinh doanh, tức những công việc thường được đảm 
bảo về việc làm và có chế độ phúc lợi đi kèm, cũng chỉ 
có mức giá trị gia tăng thấp và người lao động ít có cơ 
hội để chuyển sang những việc làm tốt hơn. Một số 
nhóm đối tượng như phụ nữ, người dân tộc thiểu số, 
thanh niên còn phải đối mặt với những khó khăn lớn 
hơn. Các công việc nhà không được trả lương, chủ yếu 
do phụ nữ đảm nhiệm, vẫn chưa được đưa vào các số 
liệu thống kê về lao động.7

Dù vậy, Việt Nam vẫn đang có nhiều thuận lợi để tạo 
việc làm nhiều hơn, có độ bao phủ hơn nhờ tiếp tục 
khai thác mô hình phát triển kinh tế hiện nay, đồng 
thời tận dụng các cơ hội có được từ những xu hướng 
lớn đang xuất hiện trong nền kinh tế toàn cầu. Mô 
hình kinh tế đi đầu là doanh nghiệp FDI hiện nay vẫn 
đang hoạt động tốt, thu hút lượng lớn đầu tư nước 
ngoài mỗi năm, tạo điều kiện để Việt Nam vượt lên 
trên các nước cạnh tranh trong khu vực.8 Khối kinh tế 
tư nhân trong nước có tiềm năng sẽ tiếp tục mở rộng 

ĐẶT VẤN ĐỀ
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HÌNH 1: Bức tranh việc làm của Việt Nam năm 2015

Hộ nông nghiệp (19,5 triệu)
39%

Không có hợp đồng lao động (76%)

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu Điều tra lao động việc làm (ĐTLĐVL) 2015 của TCTK. 
Chú thích: Kích thước của từng ô tương ứng với tỉ lệ lực lượng lao động trong từng nhóm việc làm. Lao động “ăn lương” chia thành 5 nhóm: nhóm công việc 

hưởng lương không có hợp đồng và 4 nhóm có hợp đồng, là: lao động hành chính sự nghiệp, người làm trong DNNN, lao động trong doanh nghiệp 
tư nhân trong nước và nước ngoài. Trong phân tích này, lao động có lương làm công việc nông nghiệp tại gia đình hay ở các hộ kinh doanh phi nông 
nghiệp được xếp vào nhóm “lao động ăn lương”. Gần như toàn bộ các đối tượng lao động này đều không có hợp đồng lao động.

Có HĐLĐ (24%)

Hộ kinh doanh phi 
nông nghiệp (10,3 triệu) 

20%

Có lương nhưng 
không có hợp động 

(8,4 triệu) 17%

Khối doanh nghiệp 
tư nhân trong nước 

(4,7 triệu) 9,4%

Nhà nước
(3,8 triệu) 7,6%

DNNN (1,3 triệu) 2,6%

DN tư 
nhân 
nước 
ngoài 

(2,1 
triệu) 
4,2%

và dịch chuyển lên trên với những hoạt động có giá trị 
gia tăng cao hơn, trong khi các hoạt động kinh tế có 
quy mô nhỏ sẽ có thể hòa nhập hơn nữa vào nền kinh 
tế chung. Việt Nam có lực lượng lao động có trình độ 
ngày càng tăng, đồng thời nhà nước cũng đang tiếp tục 
nới lỏng các quy định về di dân trong nước (hộ khẩu). 
Một số xu hướng lớn đang xuất hiện, ảnh hưởng đến 
cơ cấu việc làm: (i) tầng lớp tiêu dùng ngày càng phát 
triển ở Việt Nam và khu vực Đông Á; (ii) các hình 
thái mậu dịch thay đổi; (iii) già hóa dân số và tốc độ 
gia tăng của lực lượng lao động đang chậm lại; (iv) sự 
phát triển của nền kinh tế tri thức; (v) sự gia tăng của 
tự động hóa và số hóa trong các quy trình sản xuất, 
dịch vụ. Những xu hướng này có thể là một nguy cơ 
cho bức tranh việc làm tương lai của Việt Nam, hoặc 
cũng có thể đóng vai trò chính trong việc tạo ra những 
việc làm tốt hơn, có phạm vi bao phủ  hơn nếu các cấp 
hoạch định chính sách có biện pháp ngay từ bây giờ để 
khai thác những xu hướng đó.

Báo cáo Tương lai việc làm Việt Nam: Khai thác xu 
hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn đặt mục 
tiêu xác định một số lĩnh vực cải cách cần chú trọng 
về chính sách để tạo thêm việc làm tốt cho Việt Nam. 
Báo cáo tiến hành phân tích vấn đề việc làm trên góc 
độ ngành nông nghiệp, doanh nghiệp, người lao động; 
nêu khái quát về các xu hướng lớn cũng như khả năng 
các xu hướng này có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực 
đến bối cảnh việc làm tương lai của Việt Nam; kế thừa 
kinh nghiệm của thế giới nhằm xác định một số lượng 

hạn chế các định hướng chính sách phù hợp với tình 
hình Việt Nam.9 Báo cáo này không đưa ra những giải 
pháp cụ thể, mà thay vào đó xác định phạm vi của 
vấn đề nâng cao chất lượng việc làm nhằm thu hẹp ưu 
tiên cải cách trong khuôn khổ một số giải pháp chính 
sách chủ đạo để các cấp hoạch định chính sách tiếp 
tục phân tích, tranh luận sâu và có hành động cụ thể. 
Những chính sách trên thoạt nhìn có thể khá giống 
nhau nhưng thực ra đã được chọn lọc ra từ một danh 
mục dài các chính sách, và sẽ tạo ra cơ hội tốt nhất để 
tạo ra những việc làm tốt hơn.

Báo cáo Tổng quan này tập trung vào những lĩnh 
vực cải cách đã nêu trong báo cáo chính Tương lai 
việc làm của Việt Nam: Khai thác xu hướng lớn để 
thịnh vượng hơn. Phần đầu của báo cáo trình bày 
vắn tắt về quá trình phát triển của bức tranh việc 
làm của Việt Nam kể từ năm 1986, sau đó sẽ tóm tắt 
nhanh về tình hình việc làm hiện nay của Việt Nam. 
Tiếp theo, báo cáo sẽ đi vào chi tiết về các xu hướng 
lớn đang xuất hiện cũng như khả năng đem lại lợi ích 
hay gây ra nguy cơ của các xu hướng đó đối với tình 
hình việc làm trong tương lai. Báo cáo cũng đề ra 8 
nhóm giải pháp chính sách nhằm tạo ra những việc 
làm tốt hơn, có phạm vi đối tượng rộng  hơn trong 
nền kinh tế hiện nay (ngắn hạn), cũng như một số 
giải pháp để Việt Nam áp dụng ngay nhằm khai thác 
tốt xu hướng sắp tới của thị trường lao động. Trong 
phần cuối, báo cáo tóm tắt lại các nội dung chính và 
định hướng chính sách. 
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Sự phát triển kinh tế thần kỳ của Việt Nam đã được 
ghi chép lại bằng những số liệu đầy đủ. Nếu như 
năm 1986, Việt Nam còn nằm ở nhóm thập phân vị 
dưới cùng của thế giới tính trên GDP đầu người và 
là một trong những nước có tỉ lệ lao động làm nông 
nghiệp cao nhất trên thế giới, thì đến năm 2016, tức 
là chỉ 30 năm sau, Việt Nam đã tự chuyển mình thành 
một điển hình phát triển kinh tế với mức thu nhập 
trung bình thấp, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Sự 
chuyển biến thần kỳ này là kết quả của những cải cách 
triệt để bắt đầu thực hiện từ năm 1986 trong công 
cuộc Đổi mới của Đảng và Chính phủ,10 với những 
cải cách kinh tế nhằm xây dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thời kỳ Đổi mới cũng tạo ra những thay đổi lớn 
về cơ cấu việc làm của Việt Nam. Năm 1986, bức 
tranh việc làm của Việt Nam có đặc trưng gần như 
hoàn toàn là lao động ở hộ nông nghiệp, hợp tác xã 
và doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Sau khi bắt đầu 
thời kỳ Đổi mới, cùng với các cải cách đi kèm, tỉ lệ việc 
làm trong ngành nông nghiệp đã giảm từ 75% năm 
1986 xuống còn 46% năm 2016, kèm theo đó là sự gia 
tăng tỉ lệ việc làm trong ngành chế biến, chế tạo (từ 
15% lên 21%) và dịch vụ (từ 18% lên 33%).11 Tỉ lệ việc 
làm trong doanh nghiệp nhà nước giảm từ 16% xuống 
còn 2,5% trong cùng kỳ, dù có sự bù trừ nhờ tăng số 
việc làm hành chính sự nghiệp. Việc làm trong doanh 
nghiệp tư nhân tăng từ 0% lên 13,7% ở tất cả các nhóm 
công việc, trong khi tỉ lệ việc làm ở các hộ kinh doanh 
tăng từ 12% lên 31%.12 Năng suất lao động tăng bình 
quân 4,7% trong cùng thời kỳ, cao hơn nhiều so với 
mức bình quân của thế giới (1,9%) và bình quân của 
khối OECD (1,3%).13 Nếu như trước năm 2000, năng 
suất lao động tăng nhờ nâng cao năng suất trong từng 
ngành, thì đến các năm 2000-2013, sự dịch chuyển lao 
động giữa các ngành là nhân tố chính.14

Cải cách trong lĩnh vực nông nghiệp dẫn tới sự bùng 
nổ về năng suất và giải phóng lao động nông thôn. 
Trong hai năm 1987 và 1988, Việt Nam bắt đầu công 
nhận kinh tế tư nhân, theo đó các hợp tác xã được thay 

thế bằng kinh tế hộ nông nghiệp, đồng thời chế độ 
quản lý giá cả bị bãi bỏ, cho phép nông dân tiếp cận với 
thị trường và cạnh tranh.15 Một loạt các cải cách đất 
đai đã tạo điều kiện để hộ nông nghiệp được thuê, trao 
đổi, thế chấp đất đai mình có, theo đó kỳ hạn thuê đất 
cũng tăng dần. Nhờ đó mà nguồn thu của nông dân 
tăng lên16, khuyến khích nông dân tiếp tục nâng cao 
năng suất và đầu tư vào đất đai, đồng thời tạo ra những 
nguồn thu nhập mới tiềm năng ở nông thôn. Trong 
thập niên 1990, nhà nước thực hiện một loạt các biện 
pháp tự mở cửa thị trường, kể cả trong ngành nông 
nghiệp, từ đó tạo ra những thị trường mới cho các sản 
phẩm chủ lực của Việt Nam cũng như kích thích phát 
triển sản xuất trong nước, nhất là lúa gạo. Kết quả là 
đến năm 1997, Việt Nam đã chuyển từ một nước nhập 
khẩu gạo đáng kể thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 
hai thế giới. Không chỉ chất lượng của việc làm nông 
nghiệp được nâng lên nhờ thu nhập tăng mà lao động 
nông thôn còn được giải phóng để làm những ngành 
nghề khác.

Nhờ mở cửa nền kinh tế cho đầu tư nước ngoài 
mà Việt Nam thu hút được vốn FDI và tạo sự dịch 
chuyển việc làm vào ngành chế biến, chế tạo (và 
dịch vụ). Năm 1987, nhà nước gỡ bỏ các hạn chế về 
sở hữu nước ngoài (trừ các lĩnh vực thuộc phạm vi 
an ninh, quốc phòng), cho phép các doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài bước vào thị trường. Các tập 
đoàn đa quốc gia nước ngoài thậm chí còn được cho 
hưởng các chính sách ưu đãi thuế, khuyến khích rộng 
rãi để lập cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam,17 
đồng thời các đặc khu kinh tế được lập ra trên khắp 
đất nước. Kết quả là tạo ra sự bùng nổ về đầu tư FDI 
và nhu cầu về lao động tăng mạnh trong lĩnh vực chế 
tạo, chế biến tư nhân.18 

Nhờ tăng cạnh tranh và giảm hỗ trợ của nhà nước 
cho DNNN mà dẫn tới sự củng cố của khối DNNN, 
đồng thời mở cửa thị trường cho kinh tế tư nhân. 
Trong thời kỳ Đổi mới, DNNN bắt đầu phải đối mặt 
với cạnh tranh từ nền kinh tế tư nhân đang hình 
thành, trong khi ít nhận được hơn các hỗ trợ, bao 

TÓM TẮT NHANH VỀ GIAI ĐOẠN TRƯỚC
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cấp từ nhà nước. Doanh nghiệp cũng được cho phép 
được tự chủ nhiều hơn trong quản lý, và được phép 
tìm kiếm lợi nhuận thay vì chỉ thực hiện các chỉ tiêu 
đề ra. Phản ứng của DNNN trước tình hình mới này 
là hợp nhất hoạt động, trong đó một số phải đóng 
cửa nhưng phần lớn sát nhập lại với nhau, kéo theo 
việc sa thải lao động.19 Ở thành thị, số việc làm bị 
mất đi được bù đắp bằng những cơ hội việc làm mới 
có được nhờ sự gia tăng của các doanh nghiệp nước 
ngoài và tư nhân trong nước, nhưng ở nông thôn, 
tình trạng này dẫn đến tổn thất thực về số công việc 
sản xuất.20 Dù tổng tỉ lệ việc làm ở doanh nghiệp 
nhà nước và tư nhân vẫn gần như không đổi do tái 
phân bổ lao động, nhưng năng suất lao động đã tăng 
nhanh trong giai đoạn đầu Việt Nam quá độ sang 
công nghiệp hóa. 

Cải cách bộ phận doanh nghiệp trong nước dẫn đến 
sự gia tăng của khu vực tư nhân hiện đại hơn, tạo 
ra những việc làm chất lượng hơn. Năm 1990, chính 
phủ ban hành Luật Doanh nghiệp Tư nhân, điều tiết 
hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân mới xuất 
hiện. Đến năm 1992, hiến pháp chính thức công nhận 
kinh tế tư nhân là một phần không thể thiếu của nền 
kinh tế Việt Nam. Sau đó, Việt Nam đã thực hiện một 
loạt các cải cách cho phép xác định giá cả căn cứ vào 
thị trường nhiều hơn cũng như mở cửa thị trường 
trong nước để thúc đẩy thương mại, nhờ đó khuyến 
khích phát triển khu vực tư nhân trong nước, nhất là 
trong các ngành chế biến, chế tạo và dịch vụ. Đến năm 
2000, Luật Doanh nghiệp mới ra đời, giảm đáng kể thủ 
tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, nhờ đó khuyến 
khích nhiều doanh nghiệp hơn chuyển đổi từ mô hình 
hộ kinh doanh phi chính thức để tham gia vào khu vực 
chính thức. Chính điều này, có thể nói, đã cải thiện 

chất lượng việc làm vì doanh nghiệp có đăng ký kinh 
doanh có tỉ lệ chấp hành luật lao động cao hơn so với 
doanh nghiệp không có đăng ký.21

Thương mại tạo điều kiện cho cả doanh nghiệp 
trong nước và doanh nghiệp FDI. Từ một nước có 
ít hoạt động về thương mại năm 1986, đến năm 2016, 
Việt Nam đã trở thành một trong những nước mở 
cửa thị trường nhiều nhất đối với thương mại. Năm 
1994, Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt 
Nam. Đến năm 1995, Việt Nam gia nhập khối ASEAN 
và Khu vực tự do thương mại của khối này, đồng thời 
bắt đầu làm thủ tục gia nhập Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO). Năm 2001, Hiệp định Đầu tư Song 
phương Việt Nam - Hoa Kỳ được ký kết, dẫn tới xuất 
khẩu tăng mạnh, đặc biệt là về hàng dệt may, da giày. 
Việt Nam chính thức gia nhập WTO năm 2007. Nếu 
như năm 1989, xuất khẩu của Việt Nam chỉ tạo được 
4,5 triệu việc làm, chủ yếu trong các ngành nông, lâm, 
ngư nghiệp, thì đến năm 2012, con số này đã tăng hơn 
gấp đôi. Việc làm trong lĩnh vực xuất khẩu được tạo 
ra bởi cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
(FDI) và doanh nghiệp trong nước. Một tỉ lệ đáng kể 
giá trị xuất khẩu và việc làm được tạo ra, chẳng hạn 
như trong ngành may mặc và ngành dệt, là do các 
doanh nghiệp trong nước tạo ra, và đây là bằng chứng 
cho thấy lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam không hẳn 
có vị thế ngang bằng với khối FDI.

Chủ trương Đổi mới và các bước cải cách đi kèm dù 
dẫn đến sự dịch chuyển lớn trong bối cảnh việc làm 
của Việt Nam và đem lại những cơ hội tạo thu nhập 
chưa từng thấy ở Việt Nam, nhưng Việt Nam vẫn cần 
tiếp tục tạo ra nhiều việc làm tốt, có phạm vi bao phủ 
hơn nữa.
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Phần lớn người Việt Nam đều có việc làm nếu muốn 
làm việc. Điều này có thể nhận thấy ở Việt Nam có tỉ lệ 
thất nghiệp rất thấp và tỉ lệ có việc làm cao (làm việc ít 
nhất 1 giờ/tuần trước điều tra). Trong khi 80% dân số 
Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang có việc làm hay tìm 
việc làm, ở các nước có điều kiện tương đồng chỉ có 
65% đối tượng ở độ tuổi này tham gia thị trường lao 
động.22 Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động cao của Việt 
Nam một phần có được nhờ tỉ lệ cao phụ nữ tham gia 
lực lượng lao động. Khoảng 76% phụ nữ Việt Nam từ 
15 tuổi trở lên đang có việc làm hay tìm việc, so với mức 
bình quân toàn cầu 50% và bình quân khu vực 61%.23 

Tuy nhiên, Việt Nam đang thiếu những việc làm có 
chất lượng. Phần lớn việc làm đều nằm trong lĩnh vực 
sản xuất và dịch vụ có giá trị gia tăng thấp, khi có tới 
76% tổng số lao động làm việc tại các hộ nông nghiệp, 
hộ kinh doanh (Hộp 1), hay là những công việc không 
có hợp đồng lao động. Hạn chế về tài sản sở hữu, hạn 
chế về quy mô cùng một loạt các yếu tố khác đang cản 
trở khả năng nâng cao giá trị gia tăng cho những loại 
hình công việc này.24 Gần một nửa tổng số lao động 
nông nghiệp (hộ nông nghiệp hay lao động nông 
nghiệp làm thuê) tập trung vào công nghiệp trồng lúa 
cho năng suất thấp25 và các hộ kinh doanh chủ yếu chỉ 
sản xuất, kinh doanh với nhau.26 Đặc biệt, phần lớn 
các doanh nghiệp khối chính thức, tức nguồn tạo ra 

những việc làm “tốt” có lương, phúc lợi và điều kiện 
làm việc tốt hơn, cũng chỉ làm ra những hàng hóa, 
dịch vụ có giá trị gia tăng thấp. Khoảng 75% các công 
việc trong lĩnh vực sản xuất nằm ở ngành lắp ráp, tức 
là hoạt động có giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi 
giá trị, trong khi một nửa số việc làm trong ngành dịch 
vụ nằm ở khu vực bán lẻ. Thực tế chỉ có 10% số việc 
làm ở Việt Nam là công việc có chuyên môn hay vị trí 
quản lý, trong khi 10 ngành nghề hàng đầu - sử dụng 
tới 2/3 lực lượng lao động – đều có trình độ lao động 
rất thấp (Bảng 1). 

TÓM TẮT BỐI CẢNH VIỆC LÀM HIỆN NAY

HỘP 1: Các hộ kinh doanh phi nông nghiệp ở Việt Nam là những ai?
Một nghiên cứu mới phân tích chi tiết về con số 10 triệu hộ kinh doanh ở Việt Nam. Hộ kinh doanh phi nông nghiệp là những đơn 
vị nhỏ, phần lớn ở khu vực phi chính thức, có mức lợi nhuận thấp. Ở Việt Nam, hơn 20% lực lượng lao động là chủ sở hữu hộ kinh doanh, 
thực hiện một loạt các hoạt động sản xuất, dịch vụ phục vụ đời sống hàng ngày của nền kinh tế. Đó là những chủ quán phở nhỏ, thợ sửa 
xe máy, thợ thủ công, chủ cửa hàng, tài xế taxi, cùng vô vàn các doanh nghiệp nhỏ khác mà các hộ gia đình cả nông thôn và thành thị 
tham gia. Gần 2/3 các hộ gia đình này không có giấy phép kinh doanh, phần lớn thậm chí còn không biết là mình cần phải đăng ký thành 
lập doanh nghiệp. Thu nhập hàng tháng đạt từ 4 triệu đồng (lao động làm thuê) đến 9 triệu (người sử dụng lao động), nhưng là thu nhập 
chung của chủ sở hữu và các thành viên trong gia đình tham gia. Quy mô doanh nghiệp trung bình là 2,5 người, trong đó một người là 
chủ doanh nghiệp, cùng một tỉ lệ lớn (40%) là thành viên gia đình làm không lương. 

Những yếu tố ngoài tiền bạc khiến việc làm trở nên  hấp dẫn đối với các chủ doanh nghiệp. Gần 80% các chủ hộ kinh doanh Việt Nam 
đưa ra những lý do tích cực khi làm chủ của hộ kinh doanh cá thể, như cho thu nhập cao hơn (34%), được tự do (14,6%), do là truyền thống 
gia đình (9,9%), hay là để cân bằng giữa sinh hoạt đời tư và công việc (14,6%). Về căn bản, những việc làm cho mức thu nhập cao hơn làm 
nông, đem lại một chất lượng cuộc sống mà việc làm hưởng lương ở khu vực chính thức không thể có được, đồng thời lại dễ tiếp cận hơn 
nhiều so với những việc làm hấp dẫn trong khối nhà nước.

Nguồn: Pasquier và các tác giả khác, 2017.

BẢNG 1: Những ngành nghề phổ biến nhất ở Việt Nam, 
trong tổng số ngành nghề năm 2014

Ngành nghề (mã VNSCO 3 chữ số)   %

Lao động nông, lâm, ngư nghiệp 33,0
Bán hàng ngoài phố, ở chợ 7,9
Trồng hoa, cây, hoa màu để bán 6,7
Bán hàng tại cửa hàng  4,3
Làm khung và các ngành nghề liên quan 3,7
Vận hành máy dệt, làm đồ da, lông 2,7
May mặc và các nghề liên quan 2,2
Thợ mỏ, xây dựng 1,9
Lái taxi, ô tô, xe ôm 1,9
Làm nghề nông tự cấp tự túc 1,8

Nguồn: Phỏng theo nghiên cứu của Demombynes và Testaverde (2017). 
Chú thích: bảng trên cho biết 10 ngành nghề lớn nhất theo định nghĩa của Tiêu 

chuẩn Phân loại Ngành nghề Việt Nam (VNSCO). Ngoài ra còn có hàng 
trăm ngành nghề khác không có trong bảng. 
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Người dân tộc thiểu số gặp một số khó khăn riêng 
khi muốn chuyển sang những công việc hiện đại, 
thu nhập hấp dẫn có các chế độ bảo trợ xã hội kèm 
theo. Tính đến năm 2014, công việc chính của hơn 
65% lao động dân tộc thiểu số nông thôn là làm nông, 
trong đó một số nhóm thiểu số có tỉ lệ này cao hơn 
nhiều.39 Những đối tượng này đang dần chuyển dịch 

Theo quan điểm của người lao động, chất lượng 
việc làm còn hạn chế. Mười hai triệu lao động có hợp 
đồng lao động, cả ở khu vực nhà nước và tư nhân, có 
mức lương cao hơn lương tối thiểu, trong đó hơn 90% 
có bảo hiểm xã hội (nhưng chỉ có 75% lao động làm 
việc ở doanh nghiệp tư nhân trong nước có đăng ký 
kinh doanh có bảo hiểm xã hội), và có sự bảo đảm 
việc làm nhất định, tính về số giờ làm và khả năng giữ 
việc làm.27 Trái lại, gần 38 triệu lao động không có hợp 
đồng đều là những công việc có chất lượng đặc biệt 
thấp tính theo nhiều tiêu chí. Nhiều lao động trong 
số này chỉ nhận được dưới mức lương tối thiểu28 và 
không đóng bảo hiểm xã hội. Thêm vào đó, những lao 
động này thường làm một số công việc tạm thời29 và 
phải đối mặt với sự thiếu ổn định về thu nhập trong 
trường hợp có biến cố về thời tiết, sức khỏe hay giá 
cả.30 Tuy nhiên, ngay cả đối với những việc làm phi 
chính thức này cũng có một số công việc mà yếu tố phi 
vật chất được người lao động đánh giá cao. Phần lớn 
các chủ hộ kinh doanh đều đánh giá cao sự linh hoạt 
và khả năng kiểm soát có được nhờ làm công việc tự 
doanh,31 đồng thời lao động hưởng lương ở khu vực 
phi chính thức cũng cho biết họ đánh giá cao sự linh 
hoạt về thời gian hơn là nhận lương cao.32

Theo một số tiêu chí, việc Việt Nam được đánh giá là 
có sự bình đẳng về việc làm cho mọi người dân. Phụ 
nữ và nam giới có tỉ lệ tham gia lực lượng lao động 
gần như bằng nhau, và đây là một sự khác biệt so với 
phần lớn các nước khác. Ở cả hộ nông dân lẫn hộ kinh 
doanh phi nông nghiệp đều có tỉ lệ chủ sở hữu gần 
như bình đẳng giữa nam và nữ. Đất đai được phân bổ 
tương đối bình đẳng, dù quyền sử dụng đất vẫn chưa 
được đứng tên cả hai vợ chồng. Giữa nam và nữ cũng 
có tỉ lệ hưởng các chế độ phúc lợi xã hội từ công việc 
khá tương đương nhau, dù phụ nữ có tỉ lệ làm việc 
hưởng lương có hợp đồng cao hơn nam giới (71% lao 
động nữ có tiền công hay tiền lương so với 52% của 
nam giới), chủ yếu do phụ nữ có tỉ lệ việc làm mới cao 
trong khu vực nhà nước33 cũng như các ngành chế tạo, 
chế biến sử dụng nhiều lao động nữ.

Tuy nhiên, phụ nữ lại ở về phía chịu bất lợi rõ ràng 
trong các tiêu chí khác. Phụ nữ phải cân bằng giữa 
tỉ lệ có việc làm cao với một công việc “thứ hai” có 
số giờ làm tới 35 giờ/tuần là làm việc nhà, trong đó 
các yêu cầu về thời gian này thậm chí ở phụ nữ, dân 
tộc thiểu số hay sống ở nông thôn còn cao hơn nữa.34 

Ở Việt Nam, phụ nữ có tỉ lệ cao hơn trong số các đối 
tượng là chủ hộ kinh doanh35 và hộ nông dân36, đồng 
thời chiếm tới 2/3 lực lượng lao động không được trả 
lương. Khoảng cách về tiền công giữa hai giới là 10%, 
hay 12,6% sau khi điều chỉnh theo chênh lệch trình độ 
học vấn giữa nam và nữ, tuy đã giảm trong giai đoạn 
từ 2011 đến 2014 (Hình 2). Sự phân biệt giới tính của 
người sử dụng lao động làm hạn chế cơ hội để lao động 
nữ nâng cao vị trí trong nấc thang việc làm, thể hiện ở 
tỉ lệ 65% số lượng các quảng cáo việc làm gần đây cho 
vị trí quản lý ưu tiên nam giới.37 Lao động nữ tập trung 
chủ yếu ở nhóm công việc có mức lương thấp hơn dù 
có nguyện vọng được lao động cao hơn nam khi học 
cấp hai. Tuy vậy, đã có bằng chứng cho thấy một số 
phụ nữ đang từ bỏ những công việc có mức tiền công 
thấp để đổi lấy những công việc có chế độ ưu tiên cho 
gia đình nhiều hơn, như chế độ nghỉ phép vì lý do gia 
đình, chế độ bảo hiểm xã hội.38

HÌNH 2: Khoảng cách tiền công theo giới và dân 
tộc
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Nguồn: Demombynes và Testaverde (2017).
Chú thích: Người dân tộc thiểu số là người không phải người Kinh hay 

người Hoa. 
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tiếp cận gần hơn với tỉ lệ của trẻ em người Hoa và 
người Kinh. Học sinh người dân tộc thiểu số biết 
tiếng phổ thông có điểm kiểm tra toán và đọc hiểu/
từ vựng gần với điểm số của học sinh người Hoa hay 
người Kinh hơn là học sinh người dân tộc thiểu số 
không biết tiếng phổ thông.43

sang những công việc phi nông nghiệp nhưng vẫn 
chỉ có thể tiếp cận hạn chế với những việc làm trên 
thị trường mà các hộ nông thôn người Kinh và người 
Hoa có thể có. Một loạt các yếu tố đang hạn chế số 
lượng lao động người dân tộc thiểu số chuyển dịch 
khỏi công việc chính là lao động nông nghiệp sang 
những việc làm cho thu nhập cao hơn, như cách biệt 
về địa lý, trình độ kỹ năng thấp, rào cản ngôn ngữ,40 
phong tục, tập quán, cũng như sự thiếu đa dạng của 
các hoạt động phi nông nghiệp (Hình 3).41 Chênh lệch 
về tiền lương ở người dân tộc thiểu số vẫn giữ ở gần 
mức 6,5% (Hình 2), trong đó phụ nữ người dân tộc 
thiểu số là đối tượng phải chịu sự phân biệt đối xử cả 
về giới và nguồn gốc dân tộc. 

Các xu hướng mới có thể bắt đầu mở ra cơ hội cho 
lao động người dân tộc thiểu số. Việc nhà nước mới 
nới lỏng chính sách quản lý hộ khẩu (hạn chế di dân 
trong nước) có thể giúp lao động người dân tộc thiểu 
số nông thôn chuyển đến các khu vực kinh tế phát 
triển năng động hơn để tìm việc làm42, cũng như làm 
tăng khả năng tiếp cận cơ hội học hành, y tế của trẻ 
em di dân. Tỉ lệ nhập học của trẻ em người dân tộc 
thiểu số ở bậc học tiểu học và trung học cơ sở đang 

HÌNH 3: Nguồn thu nhập đầu người chủ yếu theo 
tiêu chí dân tộc của chủ hộ
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Nguồn: Tính toán của tác giả căn cứ vào ĐTMSHGĐVN (2014).
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CÁC XU HƯỚNG LỚN VÀ TÁC ĐỘNG
ĐẾN TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA VIỆT NAM

Có 5 xu hướng đặc biệt có khả năng ảnh hưởng đến 
việc mô hình kinh tế hiện nay tạo ra những việc làm 
tốt hơn, rộng mở cơ hội hơn: sự phát triển của tầng 
lớp người tiêu dùng ở Châu Á, sự thay đổi của các 
hình thái thương mại, các thay đổi về dân số, sự phát 
triển của nền kinh tế tri thức, tự động hóa (xu hướng 
thứ 6 – biến đổi khí hậu – sẽ được trình bày vắn tắt tại 
Hộp 3). Nhiều xu hướng trong số này tuy có sự giao 
thoa lẫn nhau, nhưng tựu chung tất cả đều mang lại 
những cơ hội tiềm tàng để cải thiện bức tranh việc 
làm của Việt Nam, hoặc đặt ra những nguy cơ tiềm 
tàng đối với bức tranh việc làm tương lai. Phần này 
của báo cáo sẽ trình bày khái quát về bản chất của 
những xu hướng việc làm này, ảnh hưởng hiện nay 
đối với Việt Nam và khả năng ảnh hưởng đến tình 
hình việc làm sau này. 

Sự phát triển của tầng lớp người tiêu 
dùng ở Châu Á và cả Việt Nam
Tầng lớp người tiêu dùng ở Châu Á đang phát triển 
nhanh chóng. Châu Á tuy là nơi có một số nước giàu 
nhất thế giới nhưng cũng là nơi đang có số lượng nước 
có thu nhập trung bình ngày càng tăng. Năm 2002, 
có khoảng 20% số hộ gia đình ở các nước đang phát 
triển Châu Á có thể được xếp vào nhóm có kinh tế ổn 
định hay tầng lớp trung lưu, tức là có thu nhập đủ để 
trang trải chi phí sinh hoạt, tiết kiệm được một phần 
để đề phòng các biến cố về thu nhập, và để ra thêm 
được một phần dành cho nhu cầu tiêu dùng khác.44 
Đến năm 2015, con số này đã tăng lên hơn một nửa 
trên tổng số hộ gia đình, tương đương với một tầng 
lớp người tiêu dùng với hơn 1 tỉ hộ gia đình. Theo ước 
tính, đến năm 2030 sẽ có hơn 90% số hộ gia đình ở các 
nước Châu Á đang phát triển sẽ có thu nhập khả dụng 
thừa để tiêu dùng, từ đó tạo thành một tầng lớp tiêu 
dùng có quy mô đáng kể. (Hình 4).

HÌNH 4: Tỉ lệ hộ gia đình ở các nước Châu Á đang phát triển trong từng nhóm tiêu dùng, giai đoạn 2002-2030
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2017).
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Riêng Việt Nam sẽ có khoảng 70% dân số có tiền dư 
để chi tiêu. Phần lớn các hộ gia đình này tuy được xếp 
vào nhóm có “kinh tế ổn định”, tức là có thể chi tiêu 
từ 5,5 $ đến 15 $ mỗi người một ngày, nhưng cho đến 
giờ đã trở thành một nguồn tiêu dùng chủ đạo tiềm 
tàng. Số lượng những hộ này đang tăng nhanh và tính 
từ năm 2010 đã tăng đến 20 điểm phần trăm. Từ năm 
2014 đến 2016, có tới 3 triệu người Việt Nam đạt đến 
mức sống của tầng lớp trung lưu, đưa tỉ lệ người Việt 
Nam thuộc nhóm trung lưu tăng lên 13%.

Các hộ gia đình không thuộc diện nghèo mua sắm 
hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn, đa dạng hơn so với hộ 
nghèo. Hộ không thuộc diện nghèo tiêu thụ tỉ trọng 
lớn hơn trong tổng lượng calo từ các sản phẩm ngoài 
lúa gạo so với hộ nghèo.45 Các hộ này cũng có giỏ thực 
phẩm mua sắm có giá đắt hơn, gồm các loại ngũ cốc 
ngoài gạo, hoa quả, thịt, có tiêu chuẩn an toàn vệ sinh 
thực phẩm phù hợp, cũng như mua nhiều sản phẩm 
phi lương thực và dịch vụ hơn. So với các hộ nghèo, 
các hộ thuộc tầng lớp tiêu dùng của Việt Nam có mức 
chi tiêu cho thịt cá trên đầu người, cũng như chi tiêu 
mua thức uống trong bữa ăn, mua đồ uống có cồn ở 
nhà hàng, khách sạn cao gấp đôi. Các hộ này có mức 
chi tiêu cho nhà ở, thiết bị gia dụng, y tế và giáo dục 
cao gần gấp 3 lần.

Đô thị hóa cũng đang làm thay đổi các mô hình tiêu 
dùng. Hộ gia đình thành thị hiện nay cần mua những 
thực phẩm mà trước đây họ đã sản xuất ra. Những hộ 
gia đình này dành nhiều thu nhập hơn để chi tiêu cho 
dịch vụ (ngoài thực phẩm hay các nhu yếu phẩm khác) 
hơn các hộ gia đình phi thành thị, như thông tin liên 
lạc, đi lại, đi ăn nhà hàng, dịch vụ ngân hàng. Đô thị 
hóa có thể đang làm thay đổi các ưu tiên tiêu dùng của 
người Việt Nam, nhưng có lẽ cơ hội lớn nhất đối với 
Việt Nam vẫn là tốc độ đô thị hóa và tăng tiêu dùng 
nhanh của Trung Quốc, đặc biệt là về dịch vụ, chăm 
sóc người già và giáo dục.46

Những thay đổi này có thể có hai ảnh hưởng sau đối 
với bức tranh việc làm của Việt Nam. Một là, việc 
làm sẽ trở nên đa dạng hơn trong cùng một lĩnh vực. 
Chẳng hạn, khi nhu cầu về gạo giảm, thay vào đó là rau 
quả, việc làm sẽ chuyển dịch ra khỏi nhóm sản phẩm 
gạo có giá trị thấp và sang sản xuất rau quả có giá trị 
cao hơn. Hai là, việc làm sẽ thay đổi trong các khu vực. 
Nhu cầu về sản phẩm chế biến sẽ tăng khi người tiêu 
dùng Việt Nam có khả năng mua sắm nhiều hàng hóa 

chế biến hơn, từ thực phẩm chế biến đến quần áo, 
hàng gia dụng. Lĩnh vực dịch vụ sẽ tiếp tục phát triển 
khi các giao dịch chuyển từ hộ gia đình sang các thị 
trường chính thức, hợp vệ sinh và nhu cầu về các dịch 
vụ cá nhân giá trị cao, tiện ích vui chơi giải trí, tiện 
nghi chất lượng cao tăng lên. Doanh nghiệp và người 
lao động sẽ dịch chuyển vào những ngành này, dẫn 
đến làm tăng hoạt động sản xuất và các việc làm dịch 
vụ trong các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn. Nếu 
Việt Nam tiếp thị thành công sản phẩm của mình sang 
các nước láng giềng thì từ nhu cầu của người tiêu dùng 
nước ngoài có thể dẫn đến sự bùng nổ thậm chí còn 
lớn hơn nữa về xuất khẩu việc làm trong ngành chế 
biến, chế tạo và dịch vụ.

Hình thái thương mại thay đổi và các 
cơ chế hợp tác thương mại mới
Lưu lượng hoạt động thương mại toàn cầu đã tăng 
trong mấy thập kỷ qua, dù đã có dấu hiệu chậm lại. 
Tính từ năm 1990, thương mại toàn cầu đã tăng bình 
quan 5%/năm, trong khi các luồng mậu dịch của Việt 
Nam tăng bình quân 14%/năm. Xuất khẩu và nhập 
khẩu của Việt Nam có tốc độ tăng bình quân hàng 
năm như nhau. Các xu hướng gần đây kể từ đầu thập 
niên 2000 cho thấy các ước tính tương tự, dù thương 
mại toàn cầu đã giảm từ năm 2014 và đầu tư FDI toàn 
cầu đã chững lại.47

Xuất khẩu là một nguồn chính tạo việc làm, tiền 
lương. Năm 2010, xuất khẩu trực tiếp tạo ra 9,9 triệu 
việc làm cho Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất 
chế tạo, chi trả 463.000 tỉ đồng tiền lương. Gần 10 triệu 
việc làm khác được tạo ra trong những ngành (chủ yếu 
là sản xuất nông nghiệp) cung cấp đầu vào cho xuất 
khẩu (Hình 5).

HÌNH 5: Hàm lượng xuất khẩu lao động trực tiếp, 
gián tiếp, tổng hàm lượng, 1989-2012
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Nguồn: Hollweg (2017a)
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Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò lớn 
trong phát triển mậu dịch. Năm 2015, hơn 100 tỉ 
US$ vốn FDI đã đổ vào các nước đang phát triển ở 
Đông Á, từ đó thay đổi bộ mặt kinh tế và tạo ra hàng 
triệu công ăn việc làm. Doanh nghiệp trong nước tuy 
tham gia trực tiếp vào xuất khẩu, nhưng các luồng 
mậu dịch đều chủ yếu được thúc đẩy bởi đầu tư FDI, 
nhờ vào các điều khoản thương mại thuận lợi của 
Việt Nam và các chính sách ưu đãi khác. Khu vực 
FDI là một động lực quan trọng về tăng trưởng kinh 
tế, tạo việc làm và giảm nghèo của Việt Nam, trực 
tiếp sử dụng hơn 2 triệu lao động.48 Cùng với quá 
trình toàn cầu hóa, dù là thông qua đầu tư FDI hay 
các tiêu chuẩn ngành, là hiệu quả được nâng cao nhờ 
quản lý sản xuất tốt hơn, tăng tiếp cận thị trường và 
các tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

Một số yếu tố đang bắt đầu làm thay đổi mô hình 
toàn cầu hóa, có khả năng ảnh hưởng đến số lượng 
và đặc điểm của việc làm ở Việt Nam. Thứ nhất, các 
nước khác đang dần trở thành đối thủ cạnh tranh của 
Việt Nam về lao động trình độ thấp trong lĩnh vực 
sản xuất, như Campuchia, Myanma, trong khi các 
nước Châu Phi cũng đang ngày càng tham gia nhiều 
hơn vào các lĩnh vực mà Việt Nam đang thu hút được 
luồng vốn FDI đáng kể. Thứ hai, do chi phí nhân công 
của Trung Quốc tăng nên các doanh nghiệp có tỉ lệ 
thâm dụng lao động cao và giá trị gia tăng thấp đang 
tìm cách chuyển đến những nơi có chi phí thấp hơn, 
trong khi bản thân Trung Quốc cũng đang ngày càng 
tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới ở nước ngoài hơn. 
Thứ ba, hoạt động xuất khẩu hàng hóa đang ngày càng 
trở nên phức tạp và ngày càng có sự tham gia của các 
công nghệ mới, đòi hỏi phải có quy trình lắp ráp có 
hàm lượng tri thức cao hơn so với trước đây. Ngoài 
ra, những việc làm hưởng lương có tính cạnh tranh về 
chi phí đã thúc đẩy sự phát triển của các ngành công 
nghiệp dựa trên tri thức ở các nước đang phát triển, 
trong đó nhiều nước đã trở thành điểm đến chính cho 
các dịch vụ, quy trình gia công. Thứ tư, tốc độ đổi mới 
công nghệ ngày càng tăng đang bắt đầu tác động đến 
quá trình sản xuất các sản phẩm công nghiệp cũng như 
việc tìm địa điểm cho sản xuất công nghiệp.  Những 
việc làm gia công trình độ thấp trước đây đang quay 
trở về nước xuất xứ của các doanh nghiệp hàng đầu, 
nơi mà các quy trình tự động hóa trình độ cao đang 
được ứng dụng (quá trình chuyển sản xuất về nước).

Các Hiệp định thương mại mới sẽ tạo thêm các cơ 
hội mới. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
Xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) mà Việt Nam 
tham gia ký kết là một khối mậu dịch gồm nhiều 
nước, chiếm tổng cộng 13,5% tổng GDP toàn cầu. 
Hiệp định này sẽ làm tăng tiếp cận thị trường và dự 
kiến sẽ thúc đẩy đầu tư FDI để mở rộng lĩnh vực dịch 
vụ, nâng cao năng suất, đồng thời mở ra những cơ 
hội mới cho doanh nghiệp trong nước để hội nhập 
vào chuỗi giá trị khu vực. Những cam kết của Việt 
Nam theo CPTTP có thể góp phần đẩy mạnh cải 
cách trong nhiều lĩnh vực, tăng cường minh bạch và 
tạo ra những thiết chế hiện đại.

Việt Nam có nhiều điều để được hay mất từ những 
mô hình mới này. Việc làm phục vụ xuất khẩu có thể 
giảm nếu Việt Nam bị mất vị trí trên thị trường xuất 
khẩu hay chuỗi giá trị toàn cầu, hoặc nếu đầu tư FDI 
chuyển địa điểm. Những việc làm lắp ráp trình độ 
thấp nhiều khả năng sẽ chuyển địa điểm, nhưng sẽ có 
những cơ hội mới, đặc biệt tại các hành lang thương 
mại Châu Á và giữa các nước tham gia CPTTP, để 
Việt Nam dịch chuyển lên những lĩnh vực xuất khẩu 
có giá trị gia tăng cao hơn của cả doanh nghiệp trong 
nước và FDI, kể cả mở rộng xuất khẩu dịch vụ. Từ 
đó sẽ kéo theo những việc làm có giá trị gia tăng cao 
hơn. Trình độ của lực lượng lao động và mối liên kết 
yếu với các thị trường đầu vào trong nước có thể làm 
hạn chế khả năng tận dụng xu hướng lớn này của 
Việt Nam.

Sự phát triển của nền kinh tế tri thức 
Người lao động trong thế kỷ 21 cần những kỹ 
năng tinh vi hơn so với trước đây. Trên thế giới đã 
có sự dịch chuyển từ những việc làm lao động chân 
tay, lặp đi lặp lại sang những công việc tư duy, ít lặp 
đi lặp lại.50 Kỹ năng nhận thức cơ bản (đọc, viết) và 
các tri thức chuyên môn trong một lĩnh vực từng 
là công thức tạo nên người lao động có hiệu quả 
trong quá khứ, nhưng chủ sử dụng lao động hiện 
nay đang tìm kiếm một loạt những kỹ năng, tri thức 
mới. Quá trình này là do tự động hóa, trong đó máy 
móc đang tiếp quản những công việc hay công đoạn 
không cần tư duy trong quy trình sản xuất, cũng 
như sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm, dịch vụ 
giá trị cao do sự phát triển của tầng lớp tiêu dùng 
và chuỗi giá trị toàn cầu. 
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Việt Nam dù vẫn dựa nhiều vào hoạt động lắp ráp 
có hàm lượng tri thức thấp trong lĩnh vực sản xuất 
công nghiệp nhưng chính những “việc làm tri thức” 
trong chuỗi giá trị, như thiết kế, NC&ƯD, tiếp thị, 
dịch vụ hậu mãi, logistics, nông trại thẳng đứng 
(Hình 6), mới chiếm tỉ trọng lớn hơn trong tổng 
giá trị gia tăng so với các việc làm trong ngành lắp 
ráp. Hơn nữa, bản thân xuất khẩu dịch vụ cũng là một 
ngành hấp dẫn, đặc biệt khi mà một số nước Đông 
Á đang phát triển đang chuyển ra ngoài nước một số 
ngành dịch vụ của mình và Việt Nam cũng đang dần 
nâng cao trình độ về những ngành này, chẳng hạn 
như các ngành sản xuất phần mềm và những ngành 
dịch vụ mới khác.

Tuy việc làm tri thức đang xuất hiện ở Việt Nam 
nhưng trình độ kỹ năng của lực lượng lao động có 
thể làm hạn chế sự phát triển của nhóm việc làm 
này. Từ năm 2011 đến 2015, tuy tốc độ tăng cao nhất 
vẫn diễn ra ở các công việc thủ công trình độ thấp, 
nhưng việc làm bán kỹ năng vẫn tăng tới 40%, đồng 
thời những nghề nghiệp có chuyên môn, như kỹ thuật 
điện, tài chính, bán hàng, tiếp thị, quan hệ công chúng, 
kỹ thuật công trình, đã tăng từ 17 đến 25%.51 Tuy vậy, 
qua mô hình học vấn của dân số Việt Nam có thể thấy 
Việt Nam chưa sẵn sàng cho nền kinh tế tri thức. Chỉ 
có 8% lực lượng lao động có trình độ đại học, trong 
khi gần 85% chỉ có trình độ trung học trở xuống.52 
Một số đối tượng thậm chí còn gặp nhiều bất lợi hơn 
về trình độ học vấn, kỹ năng. Người dân tộc thiểu số 

có trình độ học vấn, kỹ năng thấp hơn nhiều so với 
người Kinh hay Hoa, cả ở trẻ em và người lớn. Chỉ có 
6% người dân tộc thiểu số trưởng thành có trình độ 
trung cấp hay đại học, so với 20% của người Kinh hay 
người Hoa. Tương tự như vậy, trong số lao động cao 
tuổi Việt Nam có ít người học hết cấp 3, và do thiếu các 
chương trình giáo dục thường xuyên nên họ có ít cơ 
hội để học được những kỹ năng cần thiết cho các việc 
làm tri thức.

Tự động hóa và số hóa tại nơi làm việc 
Máy móc, rô-bốt, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông 
tin đang nhanh chóng thâm nhập nơi làm việc trên 
toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các 
ứng dụng điện thoại di động cho phép theo dõi thời 
tiết cho nông dân Đồng bằng sông Cửu Long; các 
ứng dụng chia sẻ (đặc biệt là ứng dụng đi chung xe, 
thuê chung nhà) đang làm biến đổi thị trường truyền 
thống, các bảng điện tử cập nhật về tình hìnhviệc làm 
được thanh niên TP. Hồ Chí Minh sử dụng; máy móc 
đang thay thế lao động chân tay trên các cánh đồng, 
trong nhà máy; và các chuỗi giá trị điện tử đã trở thành 
nguồn đầu tư FDI lớn thứ hai của Việt Nam (sau may 
mặc). Công nghệ này có tiềm năng giải phóng lao 
động Việt Nam khỏi những công việc có giá trị gia 
tăng thấp, từ đó tạo điều kiện cho lao động tham gia 
vào những công việc ít nhàm chán, có giá trị gia tăng 
cao hơn. Đây là những nền tảng có thể tạo chất xúc tác 
để nâng cao năng suất và mở rộng phạm vi bao phủ 

HÌNH 6: Biểu đồ chuỗi giá trị theo giá trị gia tăng ở từng công đoạn của quy trình sản xuất
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T Ư Ơ N G  L A I  V I Ệ C  L À M  V I Ệ T  N A M :  K H A I  T H Á C  X U  H Ư Ớ N G  L Ớ N  C H O  S Ự  P H Á T  T R I Ể N  T H Ị N H  V Ư Ợ N G  H Ơ N  –  T Ổ N G  Q U A N

12

(thương mại, tài chính) cho các nhà sản xuất nhỏ nhờ 
tiếp cận được thị trường với chi phí thấp, như Alibaba 
đã làm với các DNVVN ở Trung Quốc. Nhưng chúng 
cũng có thể ảnh hưởng đến những việc làm hiện nay, 
làm thay đổi khái niệm về việc làm, từ chỗ làm việc ở 
nhà thay vì đến công sở truyền thống, đến làm việc 
độc lập trong ngắn hạn (còn gọi là ‘kinh tế tự do’ hay 
tạm thời) đối với những công việc mà trước đây phải 
có hợp đồng lao động.

Chưa rõ tự động hóa sẽ ảnh hưởng  khi nào và như 
thế nào đến tính chất, số lượng việc làm của Việt 
Nam, nhưng ước tính tỉ lệ mất việc làm do ứng dụng 
công nghệ ở Việt Nam sẽ là từ 10 đến 70%. Trong khi 
việc làm có thể sẽ thay đổi hay xuất hiện mới để thích 
ứng với công nghệ mới, nhưng vẫn có một số việc làm 
có thể sẽ bị mất đi. Theo khảo sát STEP của Việt Nam 
(khảo sát kỹ năng chuyên môn thực hiện năm 2012), 
những việc làm có ít nguy cơ bị thay thế bởi công nghệ  
là những việc làm đòi hỏi các kỹ năng con người (như 
nghề quản lý), kỹ năng nhận thức bậc khó, kỹ năng 
đọc hiểu và toán học trình độ cao. Những việc làm chỉ 
cần kỹ năng toán học, đọc hiểu cơ bản sẽ có nguy cơ 
bị tự động hóa thay thế hơn.53 Thế nhưng những công 
việc, việc làm sẽ được tự động hóa, ở thời điểm nào 
còn phụ thuộc vào một số yếu tố, trong đó nhiều yếu 
tố được cho là sẽ trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài ở 
Việt Nam (Hộp 2). 

Quá trình cơ giới hóa trong lĩnh vực tạo việc làm 
lớn nhất của Việt Nam, tức là sản xuất nông nghiệp, 
đang đem lại những kết quả phức tạp: trong một số 
trường hợp, máy móc thay thế lao động làm thuê, 
trong khi lại tạo việc làm có số lượng, chất lượng 
cao hơn ở trường hợp khác. Cơ giới hóa các quy 
trình thủ công thường làm tăng mức lợi suất trên 
nhân công, nhờ đó cải thiện chất lượng việc làm. 
Chẳng hạn, sử dụng bơm máy trong thủy lợi thường 
cho phép nông dân trồng 2-3 vụ/năm trên cùng một 
cánh đồng, từ đó làm tăng mức sử dụng lao động. 
Ngoài ra còn có những lợi ích khác như thúc đẩy các 
ngành dịch vụ nông nghiệp phát triển. Dịch vụ cho 
thuê, sửa chữa máy móc nông nghiệp của các hợp tác 
xã và công ty tư nhân hiện đã tạo ra những việc làm 
có mức lương tốt ở nông thôn, thu hút những lao 
động thanh niên đang muốn lên thành thị tìm việc. 
Tuy nhiên, nhiều việc làm trong ngành nông nghiệp 
Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục khó cơ giới hóa trong thời 
gian tới, dù là do chi phí đầu tư máy móc dù chưa có 
những loại máy móc phù hợp với điều kiện sản xuất 
nông nghiệp và địa hình của Việt Nam, hay do cơ sở 
hạ tầng nông nghiệp không thuận lợi cho việc thực 
hiện điện khí hóa và cơ giới hóa toàn diện.

HỘP 2: Sự phát triển của rô-bốt khâu may? Có thể còn phải chờ một thời gian nữa ...
Một số ấn phẩm gần đây ước tính 86% số việc làm ngành may mặc Việt Nam sẽ bị thay thế bởi máy móc trong vòng 15 năm tới. Đây quả 
là một viễn cảnh đáng sợ, nếu biết rằng ngành công nghiệp trị giá 29 tỉ $ (kim ngạch xuất khẩu hàng năm) này chiếm tới 13% sản lượng 
xuất khẩu của Việt Nam (năm 2015) và tạo ra 1,3 triệu việc làm. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn về ngành may mặc sẽ thấy rằng dự báo về 
số việc làm sẽ bị mất đi này có thể là quá cao, đặc biệt trong ngắn hạn. Một số việc làm chưa thể tự động hóa, như trang phục đặc chủng, 
những công việc tri thức ở tầm cao trong chuỗi giá trị, sẽ vẫn tiếp tục tồn tại. Đồng thời một loạt việc làm mới cũng sẽ xuất hiện, như vận 
hành, sửa chữa máy móc, lập trình thiết bị theo các phong cách mới, hay thiết kế công xưởng để phù hợp với máy móc. 

Ngoài ra cũng cần sự kết hợp của một số yếu tố để máy móc có thể thay thế được con người, trong khi không có trường hợp nào ứng với 
ngành may mặc:
1. Đã có máy móc để thay thế nhân công. Tuy công nghệ đang được ứng dụng trong một số công đoạn của chuỗi giá trị may mặc toàn 

cầu, nhưng vẫn chưa có một cỗ máy nào có thể thay thế được công đoạn CMT (cắt-may-là ủi-hoàn tất-đóng gói sản phẩm - người vận 
hành máy may) hiện đang sử dụng tới 70% lượng lao động may mặc. Chiếc máy CMT đầu tiên dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào 
năm 2019, nhưng chỉ có thể sản xuất được những loại quần áo đơn giản nhất, đó là chiếc áo pull 8 bước, và như vậy là khác xa so với 
làm một chiếc váy cần 78 bước.

2. Những công việc lặp đi lặp lại không có nhiều thay đổi. Thời trang là thứ thay đổi nhanh chóng. Người ta có thể dễ dàng học cách 
khâu ở một góc mới, căng một loại vải mới, hay bổ sung một thứ phụ kiện mới, nhưng máy móc sẽ chưa thể có được sự linh hoạt đó 
trong nhiều năm tới.

3. Chi phí nhân công cao so với chi phí máy móc. Chi phí nhân công của các nhà máy may Việt Nam tuy đang tăng, nhưng vẫn thấp hơn 
so với máy móc. Một chiếc máy CMT sản xuất áo pull ước tính có thời gian thu hồi vốn trong vòng 2 năm (theo tiền công lao động bị 
thay thế), nhưng bản thân chiếc máy cũng sẽ phải thay thế thường xuyên khi thời trang thay đổi.

ILO (2016), Frederick (2017), http://softwearautomation.com/
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Mô hình dân số thay đổi, tỉ lệ
người phụ thuộc ngày càng tăng
Sự sụt giảm đồng thời của các mức sinh và tuổi 
thọ tăng ở Việt Nam sẽ sớm làm giảm cả tỉ lệ dân 
số trong độ tuổi lao động và thời gian tham gia lao 
động trên thị trường của nhóm này. Tỉ lệ dân số trong 
độ tuổi lao động đã đạt mức đỉnh và sẽ bắt đầu giảm 
từ năm 2018, cũng như tỉ lệ người cao tuổi trong dân 
số sẽ bắt đầu tăng (Hình 7). Tuy năm 2017 có 6,7% 
dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên, nhưng con số này dự 
kiến sẽ đạt 21% vào năm 2050. Điều đó cho thấy khả 

năng tăng nhanh tỉ lệ người phụ thuộc từ 0,42 năm 
2015 lên hơn 0,6 vào năm 2050 ở Việt Nam, có nghĩa 
là người trưởng thành trong trong độ tuổi lao động 
sẽ phải chăm sóc cho người già và trẻ em, từ đó giảm 
lượng thời gian còn lại để làm việc. Tỉ lệ phụ thuộc của 
trẻ em tuy sẽ tương đối ổn định ở mức 0,3, nhưng tỉ lệ 
phụ thuộc của người cao tuổi dự kiến sẽ tăng từ 0,1 của 
năm 2015 lên 0,34 vào năm 2050.54

Những xu hướng dân số này có một số tác động đến 
bối cảnh việc làm của Việt Nam. Thứ nhất, đối tượng 
là phụ nữ, do đã có tỉ lệ việc làm cao và phải dành đáng 
kể thời gian làm việc nhà, nên sẽ chịu áp lực phải tiếp 
tục làm công việc chăm sóc thêm cho các thành viên 
gia đình là người cao tuổi, từ đó làm giảm thời gian 
làm việc trên thị trường lao động. Vấn đề này có thể 
tiếp tục xấu đi do hệ thống hưu trí không bền vững 
về tài chính, và nếu hệ thống này sụp đổ thì có thể sẽ 
khiến lao động đã về hưu phải sống dựa vào con cái.55 
Thứ hai, do dân số giảm nên số lao động hiện có sẽ 
phải làm việc nhiều hơn. Thứ ba, do quy mô của lực 
lượng lao động giảm nên có thể sẽ khuyến khích các 
doanh nghiệp tại Việt Nam ứng dụng các công nghệ 
tiết kiệm sức lao động, từ đó làm thay đổi mặt bằng 
kỹ năng cần thiết cho các việc làm trong tương lai của 
Việt Nam. Thứ tư, ngành dịch vụ chăm sóc có thể sẽ 
phát triển để chăm lo cho bộ phận dân số cao tuổi, như 
thực tế đang diễn ra ở Trung Quốc, các nước phát triển 
ở Châu Á, Châu Âu, Mỹ, và có thể mang lại những cơ 
hội việc làm mới.56

HỘP 3: Biến đổi khí hậu với vấn đề Việc làm
Biến đổi khí hậu dự kiến sẽ có ảnh hưởng đáng kể đối với tình 
hình việc làm trên toàn cầu. Tuy chưa có nhiều bằng chứng về 
ảnh hưởng cụ thể của biến đổi khí hậu đối với bức tranh việc làm, 
nhưng cũng có một số kịch bản cần cân nhắc.

Biến đổi khí hậu là một rủi ro đáng kể đối với Việt Nam. Mức tăng 
nhiệt độ sau 10 năm của Việt Nam kể từ những năm 1960 cao gấp 
đôi so với mức bình quân toàn cầu. Mực nước biển tăng khiến 1/3 
dân số Việt Nam có nguy cơ bị ngập lụt, trong đó nguy cơ tăng 
đến hơn 80% đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng 
bằng sông Hồng (xem bản đồ). Những thay đổi này đi kèm với sự 
gia tăng những biến đổi về lượng mưa, các hiện tượng thời tiết 
khắc nghiệt, xuất hiện thường xuyên hơn, từ đó làm tăng mức 
ngập mặn, hạn hán, tính chất cũng như tần suất xuất hiện bệnh ở 
cây trồng, vật nuôi (và cả người).

Những thay đổi này có thể khiến việc làm bị mất đi, nhất là ở 
những ngành dựa nhiều vào môi trường. Độ ngập mặn thay đổi 
đe dọa 2/3 nguồn nuôi trồng thủy sản của Việt Nam. Đất nông 

nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long đang trong tình trạng bị 
xói mòn, và cùng với tình trạng ngập mặn gia tăng, sẽ khiến 
sinh kế của 13,6 triệu nông dân trồng lúa bị đe dọa. Việc làm 
trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất công nghiệp từng làm nền 
cho các việc làm ở đầu trên của chuỗi giá trị nông nghiệp-lương 
thực cũng có thể bị mất đi. Ngành du lịch cũng có thể chịu ảnh 
hưởng do nhiệt độ tăng, bờ biền bị xói lở, thời tiết khó đoán 
định và trở nên khắc nghiệt hơn. Tổn thất tài sản trực tiếp do 
lũ lụt hay phải bán tháo để hạn chế tổn thất thu nhập do ảnh 
hưởng của biến động thời tiết.

Một số việc làm mới sẽ được tạo ra. Những việc làm mới này có 
thể phù hợp với tình hình mới trong bối cảnh biến đổi khí hậu, 
như phải lắp đặt nhiều máy điều hòa nhiệt độ hơn, cần nhiều kỹ 
sư thủy lợi hơn, hay tu sửa hạ tầng, hoặc cũng có thể làm chậm lại 
quá trình biến đổi khí hậu, như trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. 
Nhưng theo dự báo của các chuyên gia quốc tế, ảnh hưởng chính 
của biến đổi khí hậu là các thay đổi về việc làm. Các nhà sản xuất 
sơ cấp có thể chuyển sang các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi 

HÌNH 7: Tỉ lệ dân số theo độ tuổi, 1950-2050 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

19
50

19
57

19
64

19
71

19
78

19
85

19
92

19
99

20
06

20
13

20
20

20
27

20
34

20
41

20
48

0 - 14 15 - 64 65+

Nguồn: Triển vọng Dân số LHQ, cập nhật năm 2015
 (http://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/)



T Ư Ơ N G  L A I  V I Ệ C  L À M  V I Ệ T  N A M :  K H A I  T H Á C  X U  H Ư Ớ N G  L Ớ N  C H O  S Ự  P H Á T  T R I Ể N  T H Ị N H  V Ư Ợ N G  H Ơ N  –  T Ổ N G  Q U A N

14

có tính kháng hạn (hay lụt) cao hơn. Hãng du lịch có thể cần phải 
đa dạng hóa thị trường sang những khu vực ít chịu sự đe dọa của 
mực nước biển dâng hay nhiệt độ tăng. 

Di cư do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dự báo cũng có thể làm 
thay đổi bức tranh việc làm. Di dân hàng loạt từ khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long diễn ra phần nào do ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu, và một viễn cảnh tương tự cũng đang dần hiện hữu 
ở phía bắc. Sự dịch chuyển của lao động trình độ thấp ra đô thị 
sẽ làm tăng quy mô của khối các hộ kinh doanh, cũng như tạo ra 
nguồn lao động mới trong sản xuất công nghiệp trình độ thấp. 
Nhiều lao động hơn sẽ phải tìm kiếm việc làm, trong khi mức độ 
thiếu ổn định về thu nhập sẽ tăng.

Dù khó dự đoán số lượng việc làm cụ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu, nhưng rõ ràng việc làm sẽ bị mất đi, thay đổi 
hay tạo ra. Vấn đề là làm sao tạo thuận lợi cho sự dịch chuyển 
ngay từ bây giờ để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực về việc làm và 
chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi sau này trên thị trường 
việc làm.

Scott (2014); Bangalore và các tác giả khác (2016; http://www.independent.
co.uk/environment/climate-change-vietnam-migration-crisis-poverty-global-
warming-mekong-delta-a8153626.html; http://www.ilo.org/global/topics/
green-jobs/WCMS_371589/lang--en/index.htm

Miễn trừ trách nhiệm:
Tất cả các bản đồ thể hiện trong văn kiện này chỉ mang tính chất minh họa. Các danh giới, 
màu sắc, tên gọi và các thông tin khác trên bất kỳ bản đồ nào trong tài liệu này không ngụ 
ý bất kỳ phán quyết nào của Nhóm Ngân hàng Thế giới liên quan đến tình trạng pháp lý 
của bất kỳ lãnh thổ nào hoặc sự xác nhận hoặc chấp nhận các ranh giới đó. 
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Bức tranh việc làm trong tương lai sẽ như thế nào? 
Một tình huống là bức tranh này sẽ khá giống với 
hiện nay nếu Việt Nam tiếp tục duy trì thực trạng 
này. Mức tăng trưởng GDP cao, năng suất lao động 
cao, lực lượng lao động toàn dụng của Việt Nam cho 
thấy công cuộc Đổi mới vẫn còn nhiều lợi thế có 
thể mang lại cho đất nước và người dân Việt Nam. 
Hoạt động kinh tế gần đây được đặc trưng bởi xuất 
khẩu tăng nhanh và những việc làm trong ngành lắp 
ráp có giá trị gia tăng thấp, không gắn kết nhiều với 
nền kinh tế nói chung nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia 
tăng. Giả định rằng  quá trình chuyển đổi từ những 
công việc trong hộ nông nghiệp và hộ kinh doanh 
sang những việc làm có hợp đồng lao động sẽ tiếp 
diễn với cùng tốc độ như những năm 2008-2015, thì 
đến năm 2040, cứ 5 việc làm sẽ có 2 (43%) là việc 
làm hưởng lương có hợp đồng. 

Tình huống thứ hai là Việt Nam sẽ có bước nhảy 
vọt với những việc làm tốt hơn, bao phủ hơn nếu 
đầu tư ngay từ bây giờ để đảm bảo nền kinh tế 
và lực lượng lao động sẵn sàng đón nhận các xu 
hướng lớn đang xuất hiện. Mô hình hiện nay dù vẫn 
có thể đem lại lợi ích nhưng nhà nước có thể nên 
cân nhắc áp dụng một chiến lược kinh tế bảo đảm 
khai thác được những xu hướng toàn cầu đang xuất 
hiện, bằng cách dịch chuyển lên trên các chuỗi giá 
trị toàn cầu hiện nay, ứng dụng công nghệ, hướng 
tới phục vụ tầng lớp tiêu dùng đa dạng đang hiện 
hữu ở trong nước và khắp Châu Á, cũng như chuyển 
đổi thành một nền kinh tế tri thức. Mục đích của 
những chính sách này là để xây dựng một bộ phận 
doanh nghiệp trong nước sáng tạo, năng động, tạo 
ra một lực lượng lao động tinh nhuệ, thông minh có 
thể sáng tạo, làm việc trong những công đoạn có giá 
trị gia tăng cao hơn, cũng như tích hợp những ngành 

kinh tế và thành phần dân số hiện vẫn bị tách biệt 
khỏi nền kinh tế chung.

Báo cáo này đề xuất 8 nhóm giải pháp chính sách 
để tạo thêm những việc làm tốt hơn, bao phủ hơn 
cho Việt Nam trong bối cảnh các xu hướng lớn đang 
xuất hiện:
1. Hạ rào cản để phát triển khối các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ trong nước.
2. Khuyến khích doanh nghiệp chuyển hướng sang 

những công đoạn có hàm lượng tri thức cao trong 
chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

3. Tạo thuận lợi cho việc phát triển hệ thống nông-
lương ở Việt Nam. 

4. Khuyến khích ngành nông nghiệp đa dạng hóa 
sang các loại cây trồng có giá trị gia tăng cao. 

5. Tạo thuận lợi cho việc kết nối kinh doanh giữa các 
hộ kinh doanh cá thể và DNVVN. 

6. Xây dựng kỹ năng cho người lao động để đáp ứng 
yêu cầu việc làm cả hiện nay và sau này.

7. Cung cấp những thông tin cần thiết để bố trí 
đúng người, đúng việc. 

8. Cung cấp các dịch vụ bổ trợ để tạo thuận lợi 
cho sự tham gia vào lực lượng lao động và dịch 
chuyển lao động. 

Năm đề xuất đầu tập trung vào doanh nghiệp và thị 
trường (cầu lao động) (Hình 8), bằng cách tạo ra 
những việc làm mới có chất lượng trong nền kinh tế 
hiện đại (các nhóm giải pháp từ 1 đến 3) và nâng cao 
chất lượng của các việc làm hiện có ở các ngành nghề 
truyền thống (các nhóm giải pháp 4 và 5). Ba nhóm 
giải pháp sau chú trọng vào người lao động, như có kỹ 
năng phù hợp (nhóm giải pháp 6), bỏ bớt những rào 
cản để người lao động tìm được công việc phù hợp 
(các nhóm giải pháp 7 và 8).

CON ĐƯỜNG HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI VIỆC LÀM: 

THAY ĐỔI THỰC TRẠNG
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HÌNH 8: Chính sách để tạo ra những việc làm tốt hơn, mở rộng cơ hội hơn

Lĩnh vực cải cách I: Tạo thêm cơ hội việc 
làm đối với những “việc làm tốt” trong 
nền kinh tế hiện đại
Những việc làm tốt nhất, được xác định bằng năng 
suất lao động, mức lương, phúc lợi xã hội tốt, là 
những việc làm hưởng lương có hợp đồng lao động. 
Đó cũng là những việc làm có sự tham gia của phụ nữ 
và thanh niên. Đây cũng là những nhóm việc làm có 
tốc độ tăng nhanh nhất ở Việt Nam hiện nay, và nếu 
Việt Nam sẵn sàng đón nhận những cơ hội có được từ 
những xu hướng lớn thì những việc làm này còn có 
triển vọng tăng nhanh hơn nữa. Vì thế, thách thức về 
chính sách đặt ra là hỗ trợ việc tạo ra và tăng trưởng 
cho những doanh nghiệp có khả năng tạo việc làm, 
tạo việc làm có giá trị cao, và tạo lợi thế để Việt Nam 
có thể tạo thêm được những việc làm đó khi các xu 
hướng lớn diễn ra. Báo cáo đề xuất 3 chính sách sau:

1. Giảm bớt các rào cản để phát triển khối 
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước 
Doanh nghiệp trong nước có thể là động lực để tạo 
ra những việc làm tốt hơn, kể cả trong thời điểm 
hiện nay lẫn khi các xu hướng lớn diễn ra. Sự gia 
nhập của luồng vốn FDI vào nền kinh tế trong thời 
kỳ Đổi mới là một điểm lợi trên góc độ tạo việc làm. 
Các doanh nghiệp nước ngoài tuy chỉ chiếm dưới 
1% tổng số doanh nghiệp nhưng tuyển dụng tới 30% 
tổng số lao động ăn lương ngoài nhà nước có hợp 
đồng và phần lớn là những doanh nghiệp rất lớn. 
Song đa số việc làm lại do doanh nghiệp trong nước 
tạo ra (Hình 9). Một số doanh nghiệp này cũng rất 
lớn, nhưng đa số vẫn là các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, tổng cộng sử dụng 35% tổng số lao động ngoài 
nhà nước có hợp đồng.   

Nâng cao chất lượng của những việc làm
hiện có trong nền kinh tế truyền thống
• Đa dạng hóa sang những loại hoa màu
 & chuỗi giá trị trong nước giá trị cao
• Kết nối hộ kinh doanh với DNVVN

Tạo thêm nhiều việc làm tốt trong nền kinh tế hiện đại
• Nới lỏng rào cản để phát triển khối doanh nghiệp vừa
 và nhỏ trong nước
• Phát triển các lĩnh vực có hàm lượng tri thức cao
• Hiện đại hóa ngành nông nghiệp-lương thực

VIỆC LÀM

Kết nối người lao động có trình độ với những việc làm phù hợp
• Xây dựng kỹ năng cho người lao động để đáp ứng yêu cầu việc làm
 của cả hiện nay và sau này
• Cung cấp thông tin tìm kiếm việc làm
• Cung cấp dịch vụ bổ trợ để mở ra cơ hội việc làm
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HÌNH 9: Tỉ lệ phân bổ việc làm theo quy mô doanh nghiệp và loại hình sở hữu (%)

Có lẽ điều quan trọng hơn là khối doanh nghiệp tư 
nhân trong nước hiện đang đóng góp nhiều hơn vào 
số việc làm thực tạo ra so với tất cả các loại hình sở 
hữu doanh nghiệp khác, đặc biệt là những doanh 
nghiệp rất nhỏ (Hình 10). Phần lớn điều này có được 
là do có các doanh nghiệp mới gia nhập vì không có 
nhiều doanh nghiệp tư nhân trong nước mở rộng hoạt 
động. Tuy nhiên, trong số những doanh nghiệp tạo 
ra nhiều việc làm hơn là bị mất đi, phần lớn đều là 
doanh nghiệp vừa và nhỏ có số lượng lao động từ 10 
đến 100 người. Những doanh nghiệp này có tỉ lệ tạo 
việc làm cao trong 6 năm đầu hoạt động, sau đó đi vào 
ổn định; phần lớn là doanh nghiệp trong nước, ngoài 
quốc doanh.

Tình trạng việc làm bị mất do doanh nghiệp đóng 
cửa tập trung ở các doanh nghiệp lớn. Các doanh 
nghiệp lớn trong nước ở mọi độ tuổi – cả doanh nghiệp 
tư nhân và DNNN – đều sử dụng nhiều lao động và 
có số lượng lớn việc làm bị mất (Hình 10). Điều này 
trái với các doanh nghiệp lớn nước ngoài, vì những 
doanh nghiệp này vẫn liên tục tạo thêm việc làm theo 
thời gian hoạt động. Điều không được phản ánh trong 
những số liệu này là có tới 1/3 số doanh nghiệp vi mô 
rời khỏi thị trường trong vòng khoảng 3 năm, nên dù 
những doanh nghiệp này ban đầu tạo được nhiều việc 
làm nhưng những việc làm này không tồn tại được lâu.

Những xu hướng trên đưa ra 4 kết luận về loại hình 
doanh nghiệp sẽ là nguồn tạo việc làm công ăn lương 
có hợp đồng trong thời gian tới. Thứ nhất, doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trong nước là nguồn tạo tăng 
trưởng việc làm nhiều nhất dù có gặp khó khăn khi 
mới khởi nghiệp. Thứ hai, những doanh nghiệp rất 
nhỏ có tỉ lệ thất bại cao. Thứ ba, một số lượng nhỏ các 
doanh nghiệp lớn nước ngoài đóng vai trò lớn trong 
việc tạo việc làm. Thứ tư, DNNN có cùng tốc độ tạo 
ra việc làm và mất việc làm (tức là có mức tạo việc làm 
thực bằng 0). 

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia thị trường, 
phát triển, cũng như tiếp tục các luồng đầu tư FDI sẽ 
dẫn tới tăng năng suất lao động và việc làm. Những 
doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp lớn nước ngoài là 
động lực tăng năng suất lao động. Năng suất chung 
của các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh bình 
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HÌNH 10: Tình hình tạo việc làm, mất việc làm theo 
hình thức sở hữu, quy mô, tuổi đời doanh nghiệp
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quân đã và đang tăng dần (đường liền trong Hình 11). 
Đồng thời, trái với quan niệm chung, những doanh 
nghiệp có năng suất cao ở Việt Nam cũng là những 
doanh nghiệp có lực lượng lao động lớn. Trên thực 
tế, các doanh nghiệp nước ngoài thường có quy mô 
lớn hơn do doanh nghiệp có năng suất cao hơn chứ 
không phải do yếu tố sở hữu, trong khi doanh nghiệp 
trong nước và nước ngoài có cùng năng suất thường  
có cùng tỉ lệ tạo việc làm. Mối tương quan tỉ lệ thuận 
giữa quy mô doanh nghiệp và năng suất lao động dần 
được thắt chặt (thời kỳ đồng biến trong Hình 11). 
Những doanh nghiệp có năng suất cao hơn thường 
ít có khả năng rời khỏi thị trường hơn, có nghĩa là 
những công việc mà các doanh nghiệp này tạo ra sẽ 
vẫn tiếp tục tồn tại. Tương quan tỉ lệ thuận này có 
mức độ mật thiết cao nhất ở các doanh nghiệp tư 
nhân trong nước, nhưng chỉ bằng một nửa như vậy ở 
các doanh nghiệp nước ngoài, và có mức độ yếu ở các 
DNNN. Điều đáng ngại là phần lớn các doanh nghiệp 
có năng suất lại đều đang cắt giảm lao động57 do thực 
hiện những đổi mới công nghệ nhằm tiết giảm lao 
động hoặc bằng cách chuyển sang quy trình sản xuất 
có tỉ lệ thâm dụng vốn cao hơn. Tình trạng mất việc 
làm như trên đặc biệt cao ở các doanh nghiệp nước 
ngoài và doanh nghiệp nhà nước có năng suất lao 
động cao. 

lương cao hơn doanh nghiệp trong nước hay DNNN. 
Doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp có tỉ lệ lao 
động nữ cao, doanh nghiệp thâm dụng vốn thường có 
xu hướng tăng lương, trong khi DNNN có mức tăng 
lương thấp nhất theo thời gian. Khi doanh nghiệp tăng 
năng suất thì mức lương cũng thường tăng nhưng 
chỉ tăng không đáng kể. Xu hướng này thấy rõ hơn ở 
doanh nghiệp nước ngoài so với doanh nghiệp trong 
nước, và ở mức thấp nhất đối với DNNN. 

Các xu hướng lớn đang xuất hiện sẽ mở ra những 
thị trường mới cho doanh nghiệp trong nước, nhưng 
để tận dụng phải biết tích cực nắm bắt. Những thị 
trường tiêu dùng mới xuất hiện ở Việt Nam, các chuỗi 
giá trị khu vực ngày một phát triển, công nghệ giúp 
nâng cao hiệu suất có thể đem đến cho doanh nghiệp 
trong nước những lĩnh vực kinh doanh mới. Đồng 
thời, nhu cầu về dịch vụ tăng từ tầng lớp trung lưu 
ngày càng phát triển của Việt Nam và Châu Á nói 
chung, cũng như thị trường xuất khẩu dịch vụ ngày 
càng tăng sẽ đều đem đến cơ hội cho doanh nghiệp 
trong nước và các doanh nghiệp vừa. 

Những xu hướng trên sẽ cần cả những chính sách 
trong ngắn hạn để tạo thêm việc làm từ mô hình 
kinh tế hiện nay lẫn chiến lược trong trung hạn để 
bảo đảm lực lượng lao động và doanh nghiệp trong 
nước sẵn sàng đón nhận các xu hướng lớn mới xuất 
hiện. Trong ngắn hạn, báo cáo đề xuất nhóm giải pháp 
chính sách sau: 
• Tạo sân chơi bình đẳng cho thành phần kinh tế tư 

nhân: Thứ nhất, Nhà nước cần tiếp tục khuyến 
khích doanh nghiệp trong nước tham gia thị 
trường và phát triển để tiếp tục thu hút các doanh 
nghiệp nước ngoài mới, quy mô lớn. Để thực hiện, 
đầu tiên có thể tiếp tục nới lỏng các biện pháp 
kiểm soát của nhà nước đối với yếu tố sản xuất, 
như tiếp tục nới lỏng quy định về sử dụng đất, 
điều chỉnh thuế suất để thu hẹp chênh lệch nghĩa 
vụ thuế của doanh nghiệp sản xuất trong nước 
và nước ngoài,58  đồng thời nhà nước cần lưu ý 
hơn đến mức độ can thiệp làm méo mó thị trường 
đầu vào của mình, thông qua việc thu mua đáng 
kể các đầu vào sản xuất, cũng như các thị trường 
vốn thường ưu tiên tiếp cận cho DNNN. Thứ hai, 
nhà nước nên cân nhắc áp dụng chế độ độc quyền 
ảo do DNNN nắm giữ trong những lĩnh vực như 
phân bón, than, điện, khí đốt, viễn thông, cấp 

Năng suất lao động tăng thể hiện bằng mức lương 
tăng, đặc biệt ở các doanh nghiệp tư nhân. Về chất 
lượng việc làm theo quan điểm của người lao động, các 
doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp lâu năm trả 

HÌNH 11: Năng suất lao động và sự bù trừ (đồng 
biến) giữa năng suất và việc làm
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nước, bảo hiểm.59 Một số cơ chế nêu trên tuy có 
thể cần duy trì vì mục tiêu an ninh, quốc phòng 
hay bảo đảm bình đẳng, nhưng nếu ngừng bảo trợ 
DNNN thì sẽ giúp những doanh nghiệp này tiếp 
cận với cạnh tranh để nâng cao năng suất, mà kết 
quả là sẽ tạo được nhiều việc làm, nâng cao mức 
lương ở khối kinh tế tư nhân, do doanh nghiệp tư 
nhân thường chia sẻ thành quả từ nâng cao năng 
suất với người lao động.

• Tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp tham gia, rời 
khỏi thị trường: Ở Việt Nam, thủ tục đăng ký kinh 
doanh có nhiều bước hơn mức bình quân của khu 
vực và cũng nhiều hơn phần lớn các nước thu nhập 
trung bình thấp khác. Đơn giản hóa thủ tục sẽ giúp 
doanh nghiệp tham gia thị trường, từ đó tạo thêm 
việc làm.60 Làm như vậy cũng sẽ giúp đẩy nhanh, 
đơn giản hóa thủ tục phá sản để tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp rời khỏi thị trường một cách trật 
tự, minh bạch, hiệu quả, từ đó giúp những doanh 
nghiệp có hiệu quả nhất tiếp tục hoạt động, khởi 
sắc và cả phát triển.

• Tăng cường kết nối giữa DNVVN trong nước và các 
TĐĐQG: DNVVN là nguồn tạo việc làm nhưng 
lại bị hạn chế về tăng trưởng, vì thế nếu xây dựng 
được mối liên kết kinh doanh giữa các doanh 
nghiệp này và các tập đoàn đa quốc gia (TĐĐQG) 
thì sẽ có thể nâng cao được năng lực để phát triển 
cho doanh nghiệp. Thứ nhất, DNVVN cần được 
cung cấp thông tin về: (i) các tiêu chuẩn ngành và 
làm thế nào để đáp ứng tiêu chuẩn; (ii) chất lượng 
hàng hóa và khả năng giao hàng đúng hạn của các 
nhà cung cấp tiềm năng; (iii) phương án tín dụng; 
(iv) cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, có thông tin về các 
thị trường thứ cấp đối với một số loại hàng hóa 
đặc chủng mà TĐĐQG đang tìm mua. Thứ hai, 
nhà nước có thể hỗ trợ bằng cách hỏi ý kiến của 
các TĐĐQG hay doanh nghiệp hàng đầu về nhu 
cầu của họ, cung cấp các dịch vụ kết nối đồng bộ 
giữa người mua và người bán, xây dựng cơ chế hỗ 
trợ tiếp theo.

Để bảo đảm lực lượng lao động và khối doanh 
nghiệp tư nhân sẵn sàng đón nhận các xu hướng lớn 
mới xuất hiện, báo cáo cũng đưa ra những đề xuất về 
trung hạn sau: 
• Xây dựng cơ chế hỗ trợ đối thoại giữa các doanh 

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp lớn và DNVVN 
trong cùng một ngành để giúp DNVVN trở thành 

nhà cung cấp cho các doanh nghiệp lớn, đặc biệt 
là các TĐĐQG hay doanh nghiệp xuất khẩu. Có 
nhiều cơ hội để DNVVN cung cấp đầu vào cho 
các TĐĐQG và doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng 
phần lớn chưa sản xuất ở mức độ chất lượng hay 
số lượng ngang bằng với các quy trình sản xuất 
của các doanh nghiệp lớn. Vì thế mà mối liên kết 
giữa DNVVN với các TĐĐQG còn khá yếu. Trước 
tình hình DNVVN gặp khó khăn trong việc lấp 
đầy khoảng cách về thông tin (thậm chí còn không 
biết mình chưa biết những gì), nhà nước cần hỗ trợ 
bằng cách thu thập, phổ biến thông tin để hướng 
dẫn DNVVN nâng cao tiêu chuẩn.

• Hỗ trợ đầu tư vào các lĩnh vực logistics, tài chính, 
tiếp thị và các dịch vụ chuyên ngành khác nhằm hỗ 
trợ mở rộng sản xuất. Khuyến nghị này sẽ là chủ đề 
chính của phần sau trong báo cáo.

2. Khuyến khích doanh nghiệp chuyển hướng 
sang những công đoạn có hàm lượng tri thức 
cao trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu
Dịch vụ có tiềm năng tăng tỉ trọng trong nguồn thu 
từ xuất khẩu, cả trực tiếp và gián tiếp, khi trở thành 
đầu vào cho chế biến/chế tạo và sản phẩm nông 
nghiệp, từ đó tạo ra nhiều việc làm có chất lượng 
hơn. Nền kinh tế tri thức mới hình thành và sự phát 
triển của tầng lớp trung lưu đòi hỏi sự gia tăng dịch 
vụ và đem đến cho các doanh nghiệp Việt Nam cơ 
hội chuyển hướng sang những ngành có giá trị cao 
hơn, từ đó mà tạo ra những việc làm tốt hơn, so với 
ngành lắp ráp hàng xuất khẩu trình độ thấp. Thiết kế, 
NC&ƯD, cũng như tiếp thị và dịch vụ hậu mãi có tỉ 
trọng lớn hơn về tổng mức giá trị gia tăng so với sản 
xuất. Trên thực tế, xuất khẩu dịch vụ cho mức lương 
cao hơn trên đơn vị đầu ra so với sản xuất, ở mức 55 
đồng trên mỗi 100 đồng giá trị xuất khẩu so với 29 
đồng/100 đồng xuất khẩu của lĩnh vực sản xuất.61 Tuy 
vậy, ngành dịch vụ lại sử dụng ít lao động hơn trên 
mỗi đơn vị đầu ra. 

Sự tham gia của Việt Nam vào các dịch vụ xuất khẩu 
còn khá hạn chế so với tham gia vào công đoạn sản 
xuất của chuỗi giá trị. Năm 2015, xuất khẩu dịch 
vụ của Việt Nam chỉ chiếm chưa đầy 7% tổng kim 
ngạch xuất khẩu (so với 15% của Hàn Quốc, 16% của 
Malaixia, 22% của Thái Lan), chủ yếu là các dịch vụ du 
lịch, vận tải (chiếm 95%) chứ không phải các dịch vụ 
thương mại. 
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Nền kinh tế Việt Nam sẽ cần chuyển hướng sang dịch 
vụ xuất khẩu nếu muốn tiếp tục khai thác nguồn vốn 
FDI để tạo ra những việc làm có chất lượng hơn. 
Dịch vụ có thể là đầu vào của những chuỗi giá trị mà 
các doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia, từ đó tạo 
điều kiện để doanh nghiệp nâng tầm, cung cấp những 
sản phẩm, thực hiện những công đoạn tinh vi hơn, và 
tạo ra được nhiều giá trị gia tăng trong nước hơn. Tuy 
nhiên, những dịch vụ “then chốt” phổ biến nhất hiện 
đang được cung cấp ở các nước đang phát triển khác 
vẫn còn chưa hiện diện nhiều ở Việt Nam, như vận tải, 
viễn thông, tài chính và các dịch vụ chuyên môn, dịch 
vụ doanh nghiệp khác.

Các dịch vụ then chốt có tiềm năng đóng vai trò 
lớn hơn trong lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam và 
trở thành một nguồn tạo việc làm chất lượng cao. 
Việt Nam nên cố gắng đón đầu “làn sóng thứ ba” 
của quá trình chuyển hoạt động ra nước ngoài các 
dịch vụ gia công quy trình (BPO) vì việc làm hiện 
đã bắt đầu dịch chuyển ra khỏi những nơi có chi phí 
cao như Ấn Độ, Trung Quốc, để đến các nước Đông 
Á khác. Việt Nam hiện nay tuy chưa phải là một 
trong 10 nước gia công hàng đầu, nhưng đã có một 
lĩnh vực BPO ngày càng lớn mạnh và có năng lực 
ngày càng cao về gia công dịch vụ CNTT cũng như 
sản xuất phần mềm.62 Việt Nam đã có những bước 
tiến lớn trong phát triển lĩnh vực dịch vụ trong nước 
nhờ giảm rào cản thương mại, đầu tư, mở rộng độ 
phủ viễn thông, giảm chi phí tiếp cận, cũng như đã 
thúc đẩy các chương trình nâng cao kỹ năng chuyên 
môn. Tuy nhiên, những chương trình này vẫn gặp 
trở ngại do khuôn khổ pháp lý, thể chế còn nhiều 
hạn chế đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước, 
do cơ sở hạ tầng viễn thông còn yếu, do thiếu kỹ 
năng và những ngành nghề bổ trợ như kế toán, dịch 
vụ pháp lý.63

Việt Nam có lợi thế đặc thù để củng cố ngành công 
nghiệp logistics. Việt Nam đạt kết quả tốt trong chỉ 
số hoạt động Logistics, cao hơn nhiều nước thu nhập 
trung bình thấp khác, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so 
với Trung Quốc và cũng không cao hơn nhiều so với 
Philipin. Ngành vận tải biển quốc tế của Việt Nam 
đạt điểm số khá tốt, nhưng hệ thống quản lý vi mô 
còn chậm phát triển, trong khi đây nhiều khả năng sẽ 
trở thành những yếu tố quan trọng khi xử lý những 
hàng hóa, quy trình tiên tiến, cũng như khi khách 

hàng muốn đẩy nhanh tiến độ đưa các hàng hóa cá 
biệt ra thị trường. 

Tuy về cơ bản, đây là một chủ trương trung hạn, 
nhưng vẫn có một số giải pháp ngắn hạn có thể thực 
hiện ngay bây giờ: 
• Hoàn thiện môi trường thể chế cho ngành logistics, 

nâng cấp cơ sở hạ tầng trong nước để cải thiện khả 
năng kết nối. 

• Hỗ trợ kết nối giữa các doanh nghiệp xuất khẩu và 
doanh nghiệp cung cấp đầu vào trong nước. 

Mục tiêu trung hạn là tạo ra những sản phẩm mới và 
lực lượng lao động lành nghề để thúc đẩy nền kinh tế 
dịch vụ trên cơ sở tri thức. Có 3 nhóm giải pháp cụ thể 
như sau:
• Tăng cường NC&ƯD và đối mới, sáng tạo: Để thực 

hiện nhóm giải pháp này cần có các chính sách 
hay chương trình để thu hút đầu tư tư nhân hay 
tài trợ của nhà nước nhằm tăng cường hạ tầng cơ 
sở NC&ƯD hiện còn hạn chế của Việt Nam, kết 
nối các cơ sở trong nước với các đối tác quốc gia 
hay quốc tế có kiến thức về thị trường trong nước 
và thế giới. Luật Công nghệ cao cũng cần sửa đổi, 
bổ sung để khuyến khích NC&ƯD trong nhiều lĩnh 
vực rộng khắp hơn. 

• Nới lỏng các rào cản của nhà nước về thương mại 
dịch vụ: Khung luật định hiện hành gây bất lợi cho 
hoạt động xuất khẩu dịch vụ. Chẳng hạn, nới lỏng 
các ràng buộc, hạn chế về sở hữu nước ngoài sẽ tạo 
điều kiện để Việt Nam tăng cường hội nhập khu 
vực với ASEAN. 

• Xây dựng nguồn vốn con người cần thiết cho xuất 
khẩu dịch vụ có hàm lượng tri thức cao: Một giải 
pháp ngắn hạn là nới lỏng quy định xuất nhập 
cảnh, cho phép chuyên gia nước ngoài trong các 
lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu vào Việt Nam 
làm việc. Đồng thời, tham gia vào thị trường khu 
vực có thể đem lại cho doanh nghiệp Việt Nam cơ 
hội học hỏi từ những doanh nghiệp hàng đầu khu 
vực, để từ đó có vai trò lớn hơn nếu muốn cạnh 
tranh trên trường quốc tế. Để làm điều này đòi hỏi 
doanh nghiệp Việt Nam phải làm sao để sản phẩm, 
dịch vụ của mình phù hợp với chuỗi giá trị khu 
vực và quy định sẵn trong các hợp đồng thương 
mại điều khoản để lao động chuyên môn Việt Nam 
được đào tạo tại chỗ. Về lâu dài, Việt Nam sẽ cần 
xây dựng lực lượng lao động trong khu vực dịch vụ 
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với chuyên môn riêng để có thể cạnh tranh ở tầm 
tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. 

3. Tạo thuận lợi cho việc phát triển hệ thống 
nông nghiệp – lương thực của Việt Nam
Hệ thống nông nghiệp – lương thực của Việt Nam 
hiện đã là một nguồn tạo việc làm phi nông nghiệp 
ở nông thôn, nhưng vẫn có thể có tiềm năng sinh lợi 
nhiều hơn nữa nếu khai thác được một số xu hướng 
lớn. Trong hệ thống nông-lương không chỉ có nông 
nghiệp dù đó là yếu tố chính, mà còn có một loạt các 
việc làm trong lĩnh vực chế biến, dịch vụ, chẳng hạn 
như đầu vào, dịch vụ nông nghiệp, bảo quản thực 
phẩm, chế biến thực phẩm, công nghiệp-nông nghiệp, 
dịch vụ phân phối, logistics bán lẻ, cung ứng dịch vụ 
lương thực. Trên thực tế, hệ thống nông-lương của Việt 
Nam bao gồm nhiều chuỗi giá trị “hoàn chỉnh” có khả 
năng sản xuất tại chỗ nguyên vật liệu, sản phẩm trung 
gian, thành phẩm để phục vụ tiêu dùng trong nước hay 
xuất khẩu.64 Trong bối cảnh đô thị hóa và sự phát triển 
của tầng lớp tiêu dùng ở cả Việt Nam lẫn khu vực, cơ 
giới hóa, sự phát triển của các chuỗi giá trị khu vực, 
việc làm trong lĩnh vực chế biến và dịch vụ trong hệ 
thống nông-lương sẽ có tiềm năng phát triển đáng kể. 

Hộ nông nghiệp đã bắt đầu đa dạng hóa vào các 
công đoạn khác của chuỗi nông-lương. Dù gần 40% 
lao động coi sản xuất của hộ nông nghiệp là lao động 
chính nhưng cứ 5 hộ thì chỉ có một hộ có thu nhập 
duy nhất từ làm nông (Hình 12). Trong giai đoạn 
2004-2014, có tới 1/3 số hộ nông nghiệp có thu nhập 
từ việc làm phi nông nghiệp, tức tăng được 10 điểm 
phần trăm. Những việc làm này thường có liên hệ với 
hệ thống nông-lương chung. 31% số hộ làm cả công 
việc nông nghiệp và phi nông nghiệp, dù tỉ lệ này đang 
giảm dần theo hướng tăng việc làm hưởng lương phi 
nông nghiệp.65 Các hộ có chủ hộ là nam giới nhiều khả 
năng tham gia vào những công việc hưởng lương hơn, 
trong khi các hộ có nữ làm chủ thường tham gia nhiều 
hơn vào những hoạt động tự doanh.66 Tỉ lệ hộ chỉ có 
thu nhập từ nông nghiệp có sự chênh lệch theo vùng 
miền, đặc biệt người dân tộc thiểu số có tỉ trọng lớn 
thu nhập từ sản xuất nông nghiệp.

Các chuỗi nông-lương trong nước đang có sự liên kết 
giữa nông dân với các thị trường thành thị quy mô 
nhỏ và việc làm ở doanh nghiệp hộ gia đình. Đô thị 
hóa và xã hội tiêu dùng đang khuyến khích sự phát 

triển của các dịch vụ trình độ thấp, nhỏ lẻ về sản phẩm 
nông-lương ở thành thị. Có một số hoạt động mới xuất 
hiện như bảo đảm an toàn cho các hệ thống phân phối 
lương thực, thực phẩm phi chính thức (như vệ sinh 
chợ bán buôn, chợ tươi sống), văn hóa ẩm thực đường 
phố sôi động, phân phối bán lẻ hiện đại cả quy mô lớn 
lẫn nhỏ, cũng như những doanh nghiệp chuyên doanh 
kho vận thực phẩm thành thị chi phí thấp, giảm hao 
phí thực phẩm. Những hoạt động quy mô nhỏ này 
đang tạo ra nhiều việc làm, nhất là ở khu vực doanh 
nghiệp hộ gia đình.

Việt Nam cũng có cơ hội đáng kể để tạo việc làm 
trong các chuỗi nông-lương quy mô lớn. Những 
ngành này đóng góp 11% vào GDP, nhưng hiện chỉ tạo 
ra khoảng 4,5% trên tổng số việc làm trong nền kinh 
tế Việt Nam (tương đương với khoảng 31% số việc làm 
công nghiệp), so với lần lượt 15% và 46% của lĩnh vực 
sản xuất sơ cấp. Các xu hướng toàn cầu trước đây cho 
thấy việc làm phi nông nghiệp trong các chuỗi nông-
lương ở Việt Nam dự kiến sẽ phát triển (Hình 13) dù 
việc tự động hóa các quy trình để chuẩn bị hàng hóa 
sơ cấp cho thị trường cũng như các tiêu chuẩn vệ sinh, 
chế biến nghiêm ngặt mà các chuỗi giá trị toàn cầu đòi 
hỏi có thể sẽ hạn chế tốc độ tăng việc làm trong lĩnh 
vực chế biến nông-lương ở mức thấp hơn so với các xu 
hướng trước đây.

HÌNH 12: Nguồn thu nhập của nông hộ, 2004, 
2010, 2014
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Nguồn: Cán bộ Ngân hàng Thế giới căn cứ vào ĐTMSHGĐVN 2004, 
2010, 2014 .

Chú thích: “Tiền lương làm nông nghiệp” là thu nhập duy nhất từ nông 
nghiệp, còn “tiền lương làm nông nghiệp và phi nông nghiệp” 
là tập hợp tiền lương từ làm nông nghiệp và phi nông nghiệp, 
và thu nhập không phải lương. “Tiền lương phi nông nghiệp” là 
thu nhập chỉ từ công việc phi nông nghiệp. “Lương khác” gồm 
kiều hối, lương hưu hay các nguồn thu nhập khác. 
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Một số công đoạn của ngành chế biến lương thực dễ 
tạo việc làm hơn công đoạn khác.67 Một phân tích 
mới đây của Tổ chức Tài chính Quốc tế thực hiện so 
sánh 22 tiểu ngành công-nông nghiệp để xem xét mức 
độ hấp dẫn của các tiểu lĩnh vực này đối với nhà đầu 
tư cũng như giá trị của các tiểu lĩnh vực đối với nền 
kinh tế Việt Nam và tiềm năng tạo việc làm. Kết quả 
cho thấy những ngành nghề có lợi cho cả nhà đầu tư 
lẫn người lao động (góc trên bên phải Hình 14) là nghề 
trồng cây/hoa và nuôi trồng sản phẩm thủy sinh, cả 
hai đều có tiềm năng tạo ra nhiều việc làm cho mức 
lợi suất cao cả ở các công đoạn sơ cấp và tam cấp của 
chuỗi giá trị.

Chế biến nông-lương cũng có tiềm năng tạo nhiều 
việc làm và có độ bao phủ  hơn nếu đặt cơ sở sản 
xuất ở gần nguồn đầu vào sơ cấp. Số lượng nhà máy 
chế biến thực phẩm ở 304 khu công nghiệp lập ra ở 
trên 60 tỉnh thành cả nước hiện vẫn còn ít. Tuy phần 
lớn các cơ sở chế biến thủy sản và xay xát lúa gạo hiện 
đã ở gần sát nguồn đầu vào sơ cấp nhưng những công 
đoạn khác của ngành chế biến lương thực, đồ uống 
hiện vẫn chỉ tập trung ở khu vực Hà Nội hay TP. Hồ 
Chí Minh. 

Để tăng cường năng lực của hệ thống nông-lương 
nhằm tạo ra những việc làm có mức lương cao hơn 

HÌNH 13: Diễn biến tình hình và phân bổ việc làm trong các hệ lương thực trong quá trình phát triển
của các nước
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Nguồn: Tính toán của NHTG.
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và an toàn hơn cần có một loạt những giải pháp 
chính sách thúc đẩy tạo việc làm: 
• Khuyến khích đầu tư vào chế biến nông-lương, 

logistics thực phẩm, bán lẻ hiện đại: Để thực hiện 
giải pháp này cần giảm chi phí của doanh nghiệp 
trong nước trong hệ thống nông-lương, tạo sân 
chơi bình đẳng giữa DNNN và các doanh nghiệp 
chế biến nông-lương tư nhân, tiếp tục ký kết 
các hiệp định thương mại để tăng tiếp cận cho 
sản phẩm Việt Nam với thị trường quốc tế, thực 
hiện các chương trình ươm tạo nông-lương cho 
DNVVN mới hình thành, khởi nghiệp, nâng cao 
kỹ năng cho các công việc dịch vụ chuyên biệt 
trong hệ thống nông-lương.

• Khuyến khích đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng 
thị trường lương thực, thực phẩm ở địa phương: 
Các chợ bán buôn và chợ tươi sống thành thị 
nhìn chung vẫn hoạt động dưới hình thức phi 
chính thức. Nâng cấp điều kiện vệ sinh, năng 
lực logistics, tiêu chuẩn vệ sinh, cơ sở vật chất sẽ 
không chỉ nâng cao được uy tín của nền văn hóa 
ẩm thực đường phố của Việt Nam mà còn đem lại 
những cơ hội việc làm có giá trị gia tăng cao hơn 
cho các hộ kinh doanh. Cần khuyến khích các tổ 
chức tín dụng áp dụng mức lãi suất cho vay, cơ 
chế thanh toán nợ ưu đãi để thu hút đầu tư nhà 
nước-tư nhân. 

• Tăng cường năng lực của cả khu vực nhà nước và 
tư nhân để bảo đảm an toàn thực phẩm cho cả 
thị trường trong nước và quốc tế: Việt Nam tuy 
đã có một số bước đi quan trọng trong lĩnh vực 
này, nhưng vẫn cần phải: (i) xem xét một số mô 
hình như đồng quản lý, tức là khuyến khích tư 
nhân tham gia nhiều hơn; (ii) thắt chặt các biện 
pháp quản lý nhà nước về vệ sinh, an toàn thực 
phẩm; (iii) yêu cầu các doanh nghiệp tư nhân 
áp dụng tiêu chuẩn HACCP (Phân tích nguy 
cơ - Điểm kiểm soát tới hạn), truy xuất nguồn 
gốc, cũng như các cơ chế quản lý hệ lương thực 
khác; (iv) thực hiện quy định, hỗ trợ kỹ thuật để 
bảo đảm quy trình an toàn thực hiện toàn chuỗi 
tại các doanh nghiệp chế biến, xử lý, phân phối 
thực phẩm từ nhỏ đến lớn. Những giải pháp nâng 
cấp này cần song hành với hoạt động phát triển 
thương hiệu và xúc tiến thương mại để nâng cao 
hình ảnh và giá trị cảm nhận được đối với sản 
phẩm Việt Nam ở nước ngoài. 

• Có chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp 
lương thực, thực phẩm đầu tư vào những địa phương 
gần các địa bàn, khu vực sản xuất nông nghiệp đang 
thiếu việc làm để tăng cường tạo ra những việc làm 
có độ bao phủ hơn. Ngành nông-lương cần phải có 
được lợi thế so sánh bằng cách đặt địa điểm sản 
xuất ở những địa phương thứ phát để gần nguồn 

HÌNH 14: Mức độ hấp dẫn đầu tư và khả năng tạo việc làm của một số công đoạn trong hệ thống lương thực
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Nguồn: IFC (2014)
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đầu vào sơ cấp. Đây là những khoản đầu tư đặc biệt 
cần thiết ở những tỉnh miền núi Phía Bắc và Tây 
Nguyên, là những nơi còn ít cơ hội kinh tế, đồng 
thời có thể tạo cơ hội việc làm cho người dân tộc 
thiểu số. 

Lĩnh vực Cải cách II: Nâng cao chất 
lượng của những việc làm hiện có 
trong nền kinh tế truyền thống
Quá trình chuyển đổi cơ cấu tuy vẫn tiếp diễn nhưng 
Việt Nam vẫn còn một số lượng lớn việc làm có giá 
trị gia tăng thấp, cụ thể là lao động hộ nông nghiệp 
(và các hoạt động sản xuất sơ cấp liên quan) và hộ 
kinh doanh cá thể. Hiện nay, những đối tượng này 
chiếm tới 60% tổng số việc làm, và dù nếu vẫn tiếp tục 
sụt giảm với tốc độ quan sát được trong vòng 8 năm 
qua thì đến năm 2040, những thành phần này sẽ vẫn 
chiếm tới hơn một nửa tổng số việc làm. Đây chính 
là nguồn tạo việc làm chính cho người dân tộc thiểu 
số, lao động cao tuổi, lao động có trình độ học vấn 
thấp, theo đó có sự liên hệ phức tạp với vấn đề giảm 
nghèo. Vì thế mà không thể không lưu ý đến những 
lĩnh vực việc làm này. Báo cáo đề xuất hai nhóm giải 

pháp chính sách để tăng cường lồng ghép lao động của 
hộ nông nghiệp và hộ kinh doanh nhỏ với khối doanh 
nghiệp hiện đại.

4. Khuyến khích ngành nông nghiệp đa dạng 
hóa sang các loại cây trồng có giá trị gia tăng 
cao 
Tạo thêm việc làm với chất lượng tốt hơn dù sẽ cần 
nhiều thời gian, nhưng nông nghiệp là một phần của 
hệ lương thực nói chung và có thể khai thác để tạo ra 
nhiều việc làm chất lượng hơn. Tính bình quân, năng 
suất nông nghiệp tuy vẫn còn thấp, nhưng vẫn có một 
số khác biệt cơ bản giữa các loại hàng hóa (Hộp 4), 
trong đó một số mặt hàng có mức thâm dụng lao động 
và giá trị cao hơn mặt hàng khác. Người trồng hoa quả, 
hồ tiêu, cà phê có thu nhập cao gấp đôi so với người 
trồng lúa,68 nhưng do một số chính sách của nhà nước 
mà đất đai nông nghiệp hiện chủ yếu vẫn tập trung 
cho sản xuất lúa gạo, cũng như trồng ngô, sắn, năm 
2014 chiếm tới 70% tổng diện tích đất nông nghiệp.69

Việt Nam vẫn có thể đạt được những lợi ích kinh 
tế đáng kể và tạo ra những việc làm tốt hơn nếu có 

HỘP 4: Tính toán hợp lý năng suất lao động nông nghiệp

BẢNG 2: So sánh năng suất lao động đã hiệu chỉnh theo khối lượng công việc hàng năm, hàng giờ, năm 2014

Thoạt nhìn, năng suất nông nghiệp của Việt Nam là khá thấp. Năm 2014, năng suất lao động nông nghiệp bình quân của Việt Nam là 28,6 
triệu VND/người/năm, thấp hơn năng suất lao động bình quân của các ngành công nghiệp và xây dựng tới 60%.

Tính toán chính xác năng suất lao động nông nghiệp sẽ dẫn đến những kết luận linh hoạt hơn. Số giờ công thực tế trong phần lớn các 
hoạt động sản xuất nông nghiệp thấp hơn so với công nghiệp, dịch vụ. Khi hiệu chỉnh theo số giờ công thực tế thì năng suất lao động 
nông nghiệp ước tính sẽ cao gấp đôi, tương đương với 53,7 triệu VND/người/năm. Chênh lệch năng suất bình quân giữa nông nghiệp và 
công nghiệp, dịch vụ khi đó sẽ giảm còn 15% so với xây dựng và 30% so với chế tạo/chế biến, vận tải, kho bãi. Trong các tiểu ngành nông 
nghiệp, năng suất lao động của ngư nghiệp, trồng cà phê, hạt tiêu, hoa quả còn cao hơn ngành xây dựng và thậm chí là cả ngành chế biến 
thực phẩm, vốn là ngành tạo nhiều việc làm phi nông nghiệp nhất cho nông dân.

Nguồn: Tính toán của VCSCLNNPTNT căn cứ vào ĐTMSHGĐVN 2014 và TCTK 2016. 
Chú thích: Tỉ trọng hoa màu trên tổng sản lượng nông nghiệp là 56%, chăn nuôi chiếm 16%, ngư nghiệp 16%, lâm nghiệp 3%, dịch vụ nông nghiệp 1%.

Năng suất lao động hàng năm
(GDP/lao động) (VND)

Năng suất lao động hàng năm đã 
hiệu chỉnh theo giờ lao động (VND)

Nông nghiệp 28.600.000 53.710.000
Trồng hoa màu 51.000.000
Chăn nuôi 57.000.000
Dịch vụ nông nghiệp 76.000.000
Ngư nghiệp 68.750.000
Lâm nghiệp 39.250.000

Ngành chế tạo, chế biến 70.000.000
Xây dựng 60.700.000
Kho vận 73.200.000
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các chính sách tạo thuận lợi cho quá trình chuyển 
dịch lao động từ các hoạt động có năng suất thấp 
sang hoạt động có năng suất cao hơn. Chính sách 
này đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ, vì có tỉ lệ 
tham gia trồng lúa cao hơn nam giới, trong khi ít 
tham gia trồng những loại hoa màu giá trị cao như 
cà phê, điều, hạt tiêu.70 Do nông dân được giữ lại thu 
nhập làm ra nên chuyển hướng sang những loại hoa 
màu này có thể tạo thêm việc làm (tính trên ngày 
công) và nâng cao chất lượng việc làm (tính trên thu 
nhập từ nông nghiệp tăng cho hộ nông nghiệp).71

Đa dạng hóa hình thức sử dụng đất nông nghiệp 
ngoài trồng lúa, ngô cũng phù hợp với những thay 
đổi về chế độ ăn uống cả trong nước và quốc tế. Ngay 
hiện nay đã có sự suy giảm trong mức tiêu dùng trong 
nước về lúa gạo và tăng nhanh tiêu dùng rau quả, thực 
phẩm chế biến, và đặc biệt là các sản phẩm từ động 
vật,72 trong khi mức tăng này dự kiến sẽ tiếp tục tăng. 

Căn cứ vào tầm quan trọng của lao động hộ nông 
nghiệp đối với vấn đề việc làm cả hiện nay và về lâu 
dài, các cấp hoạch định chính sách cần quan tâm đến 
một loạt các cải cách chính sách ưu tiên sau: 
• Thực hiện các chính sách, chương trình để đẩy 

nhanh chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp, đặc 
biệt là từ lao động trồng lúa đơn canh sang đa 
canh hay trồng hoa màu giá trị cao: Cần xác định 
ưu tiên cao đối với việc chuyển đổi một tỉ lệ đáng 
kể đất trồng lúa nước đồng bằng sang các mục 
đích khác, như Việt Nam đã thực hiện thành 
công với nghề nuôi trồng thủy sản vào những 
thập niên 1990 và 2000. Nông dân cần có nhiều 
quyền tự quyết về sử dụng đất hơn thông qua việc 
tiếp tục nới lỏng quy định về sử dụng đất trồng 
lúa gạo, cải thiện dịch vụ thủy nông, xây dựng 
những công trình hạ tầng thủy lợi linh hoạt hơn 
để phù hợp với việc trồng các loại hoa màu khác, 
hỗ trợ nông dân học hỏi những kỹ năng mới cần 
thiết để trồng các loại hoa màu giá trị cao. 

• Tạo điều kiện để các nông hộ (nhỏ) đạt được lợi thế 
nhờ quy mô, để từ đó nâng cao năng suất và thu 
nhập: Thứ nhất, khuyến khích phát triển thị trường 
cho thuê đất đai mới xuất hiện ở Việt Nam, tăng 
cường cơ chế cấp quyền sử dụng đất để giảm tình 
trạng phân mảnh, từ đó nâng cao hiệu quả sử 
dụng đầu vào, kể cả tăng cường cơ giới hóa. Thứ 
hai, nhà nước cần hỗ trợ các hoạt động phối hợp 

sản xuất của doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời 
tăng cường hoạt động của các hợp tác xã. Thứ ba, 
cần áp dụng các biện pháp thể chế, thị trường để 
tăng cường áp dụng các quy trình nông nghiệp bền 
vững nhằm giảm sự lệ thuộc của nông nghiệp vào 
thời tiết, biến động giá cả, thiên tai. 

• Cung cấp cho nông hộ các dịch vụ chuyên môn nâng 
cao: Để chuyển hướng sang trồng những loại cây 
hoa màu mới và hội nhập vào các chuỗi giá trị 
trong nước và quốc tế ngày càng phát triển, các 
cơ sở sản xuất sơ cấp cần mở rộng nền tảng kiến 
thức và học tập liên tục. Vì thế, Việt Nam cần mở 
rộng các dịch vụ đa dạng về kỹ thuật, tư vấn, tài 
chính tư nhân cho ngành nông nghiệp, cũng như 
xây dựng các chương trình chuyên biệt để hỗ trợ 
doanh nghiệp nông nghiệp (như dịch vụ chuyển 
giao đất nông nghiệp, đào tạo doanh nghiệp nông 
nghiệp), đặc biệt với những đối tượng phụ nữ hiện 
đang ít được hưởng lợi từ công tác khuyến nông so 
với nam giới.

• Hỗ trợ tăng cường, duy trì mối liên kết giữa các cơ 
sở sản xuất sơ cấp với hệ thống nông-lương: Các cơ 
sở sản xuất nông nghiệp sơ cấp sẽ được lợi nhiều 
nhất nếu tiếp cận được các thị trường thông 
thường và chuyên môn hóa. Để làm được như 
vậy cần: củng cố các hợp tác xã nông nghiệp, mở 
rộng cung cấp một loạt các dịch vụ thương mại, 
tiếp thị đa dạng; cung cấp hỗ trợ vốn nhà nước 
và hỗ trợ kỹ thuật để khuyến khích hình thành 
các cụm sản xuất nông nghiệp cho một số ngành 
nghề như nuôi trồng thủy sản, trồng lúa cao sản, 
trồng hoa, cây cảnh; tăng cường các dịch vụ thú 
y, giám sát địch hại, thực thi chặt chẽ quy định về 
sử dụng hóa chất, kháng sinh trong nông nghiệp; 
đưa cơ sở sản xuất sơ cấp vào chương trình vệ 
sinh, an toàn thực phẩm như đã bàn ở nhóm giải 
pháp chính sách số 3. 

5. Tạo thuận lợi cho việc kết nối doanh 
nghiệp giữa các hộ kinh doanh cá thể và 
DNVVN
Khu vực hộ kinh doanh nhỏ tạo ra ít nhất 10 triệu 
việc làm và nhiều khả năng sẽ phát triển theo 
quá trình đô thị hóa và đa dạng hóa nền kinh tế 
nông thôn. Một nghiên cứu mới đã đề xuất khu vực 
này có thể tạo ra nhiều việc làm tốt hơn nếu có thể  
cải thiện quy trình kinh doanh và kết nối được với 
khối DNVVN.
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Chủ hộ kinh doanh muốn tiếp tục kinh doanh nhỏ, 
phi chính thức trong khi vẫn nâng cao được thu 
nhập, nhưng xét theo hoàn cảnh, điều này khó thực 
hiện được. Những loại hình doanh nghiệp này hoạt 
động trong một khối bong bóng kinh tế - mua đầu 
vào từ các hộ kinh doanh khác để bán trực tiếp cho cá 
nhân (Hình 15). Những hộ này không có nhiều quan 
hệ với khối kinh tế tư nhân chính thức và hầu như 
không có liên hệ gì với khu vực FDI. Mối quan tâm lớn 
nhất của các chủ hộ kinh doanh là việc thiếu tiếp cận 
với thị trường, sau đó là dòng tiền hạn chế, làm cản trở 
khả năng đầu tư của họ cho công việc làm ăn. Vấn đề 
thứ ba thường được nói đến là ốm đau, bệnh tật. 40% 
chủ hộ kinh doanh cho biết công việc làm ăn bị ảnh 
hưởng do bị ốm đau, và phải chi tiêu tới 41% lợi nhuận 
của mình vào chi tiêu cho y tế, do đó phải giảm đầu tư 
vào công việc làm ăn.73

Cách hiệu quả nhất để nâng cao thu nhập cho hộ 
kinh doanh là tăng cường kết nối với các DNVVN. 
Cũng như DNVVN cần kết nối với các TĐĐQG, hộ 
kinh doanh có thể cung cấp đầu vào cho DNVVN. 
• Tạo thuận lợi cho các luồng thông tin luân chuyển 

đến với hộ kinh doanh: Các cấp hoạch định chính 
sách cần cung cấp cho hộ kinh doanh thông tin về: 
các tiêu chuẩn ngành và cách thức đáp ứng tiêu 

chuẩn; những lĩnh vực chính trên thị trường trong 
nước; chất lượng và khả năng giao hàng đúng hạn 
theo yêu cầu của DNVVN; các phương án tín 
dụng để tạo điều kiện cho hộ kinh doanh thực 
hiện những đầu tư cần thiết hay nâng cấp để làm 
ăn với DNVVN. 

• Tiếp tục nới lỏng thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp và tuyên truyền rõ ràng hơn về lợi ích 
của việc đăng ký kinh doanh: Đăng ký kinh doanh là 
việc nên làm vì các hộ kinh doanh “chính thức” sẽ 
dễ thiết lập được quan hệ làm ăn với khối DNVVN 
hơn.74 Do chủ sở hữu các doanh nghiệp nhỏ có thể 
không biết được lợi ích của việc đăng ký kinh doanh 
và các thủ tục liên quan nên nhà nước nên xem xét 
thực hiện các chiến dịch thông tin thị trường, cộng 
đồng và cung cấp các công cụ đăng ký.

• Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các hộ kinh doanh 
có triển vọng: Cũng như mọi doanh nghiệp ở Việt 
Nam, nâng cao năng lực quản lý sẽ giúp tăng năng 
suất, nhưng chủ hộ kinh doanh sẽ khó có thể bỏ 
dở công việc làm ăn để tham gia học tập, nâng cao 
trình độ quản lý. Một phương án ở đây là khuyến 
khích phát triển các dịch vụ hỗ trợ kiểu khuyến 
nông ở những địa bàn mà hộ kinh doanh thường 
bán hàng hóa của mình.

• Khuyến khích phát triển, ứng dụng công nghệ để 
kết nối hộ kinh doanh với nền kinh tế: Khoảng 70% 
người tiêu dùng Việt Nam có điện thoại thông 
minh, trong khi cước 4G của Việt Nam thấp, mã 
QR (mã hồi đáp nhanh; phiên bản kỹ thuật số của 
mã vạch) đang ngày càng phổ biến. Trung Quốc 
đang thể hiện sức mạnh công nghệ đối với các nhà 
sản xuất nhỏ, khi nhiều người từ bán hàng rong 
‘đại nhảy vọt’ vào nền kinh tế di động bằng cách 
sử dụng những nền tảng như Alibaba hay Tencent 
trong kinh doanh.

Lĩnh vực Cải cách III: Kết nối người lao 
động có trình độ với công việc phù hợp 
Người lao động chưa có những kỹ năng cần thiết để 
đáp ứng yêu cầu của việc làm hiện hay và sau này, 
trong khi có vô số những yếu tố khác làm hạn chế 
khả năng nâng cao những kỹ năng đó và thành công 
trong công việc. Thanh niên Việt Nam dù được quốc 
tế công nhận về điểm kiểm tra bậc trung học ngang 
bằng với học sinh ở Châu Âu, nhưng phần lớn lực 
lượng lao động Việt Nam vẫn nhiều nhất cũng chỉ có 
trình độ trung học và kỹ năng hạn chế. Tình trạng 

HÌNH 15: Nguồn gốc của những sản phẩm được 
thu mua và điểm tiêu thụ của các hộ kinh doanh 
không có đăng ký kinh doanh, tính bằng % trên 
tổng giá trị

Nguồn gốc của sản phẩm được mua

Điểm tiêu thụ

Khối nhà nước Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp nước ngoài/FDICác hội kinh doanh khác

Cá nhân

Nguồn: Theo Pasquier và các tác giả khác 2017.
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thiếu trình độ, kỹ năng hiện nay sẽ gia tăng khi các xu 
hướng lớn bắt đầu có ảnh hưởng đến bức tranh việc 
làm. Ngay cả những lao động có kỹ năng phù hợp cũng 
chưa chắc sẽ tìm được những việc làm phù hợp với 
trình độ hay sở thích của mình. Lý do là vì thiếu thông 
tin về cơ hội việc làm, thiếu thông tin về chất lượng 
người lao động, thiếu thời gian mà hạn chế lựa chọn 
công việc, thiếu thu nhập nên khó chuyển sang những 
công việc phù hợp hơn, hay một loạt những yếu tố 
khác. Báo cáo đề xuất 3 nhóm chính sách chính.

6. Xây dựng kỹ năng cho người lao động để 
đáp ứng yêu cầu việc làm của hiện tại và sau 
này thông qua việc cải cách triệt để hệ thống 
giáo dục-đào tạo
Trình độ kỹ năng ở mức trung bình thấp của lực 
lượng lao động Việt Nam có thể đã và đang là một 
cản trở để Việt Nam quá độ lên mặt bằng việc làm 
của thế kỷ 21. Dịch chuyển lên trong chuỗi giá trị trong 
nước, khu vực, toàn cầu để chuyển sang các công việc 
trong lĩnh vực dịch vụ đòi hỏi phải có lao động lành 
nghề và nhân sự quản lý, trong khi những lao động 
này Việt Nam hiện đang thiếu. Đồng thời, Việt Nam 
cũng sẽ cần lực lượng lao động có năng suất cao hơn 
để bù đắp cho dân số trong độ tuổi lao động sắp tới sẽ 
suy giảm. Một khảo sát năm 2015 về các doanh nghiệp 
Việt Nam cho biết hơn 20% tổng số doanh nghiệp cho 
rằng “trình độ giáo dục” của lực lượng lao động là một 
cản trở đối với hoạt động của doanh nghiệp, tức cao 
hơn 3 lần so với mức bình quân của các nước tương 
đồng trong khu vực.75

Có 3 vấn đề chính trong phân bổ kỹ năng hiện nay ở 
Việt Nam. Một là, nhiều lao động cao tuổi dù không 
được hưởng lợi từ nền giáo dục bậc trung học có chất 
lượng của Việt Nam nhưng sẽ vẫn tiếp tục có mặt trên 
thị trường lao động trong nhiều năm tới. Hai là, sẽ có 
một nguồn lao động mới, gồm những người sẽ tham 
gia lực lượng lao động ít nhất đến năm 2065 và sẽ cần 
được trang bị để sẵn sàng cho cả những việc làm của 
hôm nay và sau này dù chưa xác định. Ba là, loại công 
việc xuất hiện ở Việt Nam sẽ thay đổi nhanh chóng khi 
nền kinh tế quá độ theo hướng linh hoạt, định hướng 
tri thức, theo đó những kỹ năng mà thị trường lao 
động cần cũng sẽ thay đổi theo. 

Việt Nam đã xây dựng thành công một nền giáo 
dục tiểu học và trung học có chất lượng, làm lợi cho 

một thế hệ mới nhất nhưng không phải cho những 
người còn lại trong lực lượng lao động. Tỉ lệ theo 
học sau bậc trung học và đại học lần lượt là 20% và 
60%, cao hơn so với người học hết trung học.76 Thế 
nhưng có đến 70% lao động Việt Nam vẫn chỉ có trình 
độ học vấn chưa đến cấp 3.77 Nhiều chủ sử dụng lao 
động khi tuyển dụng cho biết ứng viên thiếu những kỹ 
năng cần thiết ngay cả cho những công việc có trình 
độ thấp nhất.78

Người lao động của thế kỷ 21 cần những nhóm kỹ 
năng tinh vi hơn so với trước đây. Chủ sử dụng lao 
động hiện nay tìm kiếm những kỹ năng chuyên môn 
cần thiết cho từng công việc, và cả những kỹ năng xã 
hội-hành vi thường không được dạy ở các cơ sở giáo 
dục, đào tạo, như kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp 
miệng (và cả kỹ năng viết), khả năng làm việc độc lập, 
kỹ năng làm việc tập thể (Hình 16). Những kỹ năng 
này có liên quan đến tự động hóa, nền kinh tế tri thức, 
lĩnh vực dịch vụ, là những việc làm trong tương lại 
được giới chủ trên toàn thế giới quan tâm.79 Những 
kỹ năng này mới chỉ bắt đầu được đưa vào chương 
trình học bậc trung học và đại học, nhưng vẫn chưa 
trở thành thường quy, vì thế những người lao động cao 
tuổi vẫn có thể phải học những kỹ năng này trong công 
việc, nếu có thể.

HÌNH 16: Tỉ lệ người sử dụng lao động xác định 
từng kỹ năng là quan trọng ở nơi làm việc
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Nguồn: Bodewig và Badiani, 2014.
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Trình độ tin học ngày càng là một đòi hỏi quan 
trọng trên thị trường lao động, nhưng lại không 
được dạy bài bản. Ngoài các kỹ năng con người (xã 
hội-hành vi) và kỹ năng nhận thức bậc cao cần thiết 
để làm việc trong môi trường hiện đại, người lao động 
sẽ ngày càng cần có khả năng sử dụng, tương tác với 
công nghệ. Những kỹ năng này có thể chỉ đơn giản 
như khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng internet, 
điền vào một bảng tính, hay sử dụng một ứng dụng. 
Tuy nhiên, trình độ tin học cũng chưa được dạy một 
cách bài bản ở các trường học của Việt Nam. Trong khi 
đó, kỹ năng lập trình sẽ chỉ cần thiết cho một số lượng 
nhỏ các ngành nghề để đáp ứng nhu cầu về lao động 
của các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức cao đang 
phát triển.

Chủ sử dụng lao động ở Việt Nam coi kỹ năng quản 
lý là kỹ năng khó tìm nhất.80 Khảo sát Quản lý Thế 
giới xếp hạng Việt Nam thứ 24 trên tổng số 37 nước về 
kỹ năng quản lý.81 Yếu tố này có ảnh hưởng sâu rộng 
đến nền kinh tế và bối cảnh việc làm vì nếu có đội ngũ 
quản lý giỏi thì các doanh nghiệp, nông trại sẽ có thể 
tiếp thu công nghệ mới, ứng dụng quy trình mới, sử 
dụng đầu vào hiệu quả (kể cả các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên), cũng như hội nhập với thị trường mới. 
Doanh nghiệp khi đó cũng sẽ nhiệt tình đầu tư hơn 
vào đào tạo nguồn nhân lực. Đây sẽ là sự đầu tư quan 
trọng bảo đảm cho doanh nghiệp có đủ năng lực để 
tận dụng được lợi ích từ những cải cách đề xuất trong 
nhóm giải pháp thứ nhất nêu trên.

Hiện nay, tuy lĩnh vực đào tạo của Việt Nam có quy 
định những kỹ năng nào sẽ đưa vào giảng dạy, nhưng 
những gì được dạy lại không căn cứ vào bất kỳ thông 
tin nào về chủ sử dụng lao động hay thị trường lao 
động. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có đội 
ngũ giảng viên riêng, trong đó nhiều người chưa từng 
làm việc tại doanh nghiệp, trong khi cũng không có 
nhiều cơ hội nâng cao trình độ. Tuy 20% doanh nghiệp 
tự tổ chức đào tạo82 đồng thời một tỉ lệ lớn người lao 
động cho biết họ học được kiến thức mới từ công việc 
hàng ngày,83 nhưng công tác đào tạo của doanh nghiệp 
nhìn chung vẫn tách rời với hoạt động của ngành giáo 
dục, đào tạo. Vì thế, Việt Nam cần thực hiện một số cải 
cách chính sách như sau:
• Mở rộng chương trình hiện nay để đưa vào một loạt 

các kỹ năng mà người sử dụng lao động cần: Ngành 
giáo dục cần dạy những kỹ năng nhận thức bậc cao 

(trong đó có kỹ năng quản lý), tin học, kỹ năng xã 
hội-tình cảm, là những kỹ năng mà chủ sử dụng lao 
động cả hiện nay và sau này cần đến. Để làm như 
vậy cần mở rộng độ phủ của nền giáo dục để bảo 
đảm mỗi người Việt Nam đều ít nhất học hết trình 
độ trung học và có được những kỹ năng nhận thức, 
xã hội-hành vi cần thiết để bước vào thị trường 
lao động của thế kỷ 21. Việt Nam đã bắt đầu đưa 
những kỹ năng này vào chương trình giảng dạy,84 
và điều quan trọng là phải theo dõi, hoàn thiện 
chương trình này nếu cần. Trình độ vi tính cũng 
cần trở thành một nội dung trọng tâm của chương 
trình giáo dục vì sẽ cần đến ngay cả cho những 
công việc đơn giản nhất về sau này. Đồng thời, các 
hiệp hội doanh nghiệp cũng cần cung cấp các “dịch 
vụ hỗ trợ về quản lý” nhằm tạo điều kiện cho nhân 
lực quản lý hiện thời nâng cao trình độ.85 

• Khuyến khích phát triển các cơ hội học tập suốt đời: 
Người lao động sẽ cần phải có khả năng nâng cao kỹ 
năng và học tập liên tục suốt đời khi tính chất công 
việc thay đổi theo các xu hướng lớn. Vì vậy, các cấp 
hoạch định chính sách sẽ cần phải khuyến khích 
phát triển các cơ hội học tập và đào tạo lại trong 
suốt cuộc đời, kể cả đào tạo tại chức, đào tạo ngắn 
hạn dạng tập trung và trực tuyến, đào tạo tự học 
cho học viên cao tuổi. Đặc biệt cần chú trọng các kỹ 
năng chuyên môn vì đây hiện vẫn là những kỹ năng 
chính mà người sử dụng lao động quan tâm. 

• Chuyển từ giáo dục, đào tạo sang hệ thống phát triển 
kỹ năng: Cung cấp một loạt các cơ hội phát triển kỹ 
năng cho đại đa số người dân sẽ cần sự tham gia của 
nhiều lĩnh vực và sẽ làm thay đổi vai trò của ngành 
giáo dục và đào tạo. Các cấp hoạch định chính sách 
trước hết cần xây dựng chương trình tuyên truyền 
để thuyết phục người sử dụng lao động tự mình trở 
thành người cung cấp, người cố vấn và người hậu 
thuẫn cho một hệ thống phát triển kỹ năng. Doanh 
nghiệp cũng cần trao quyền tự chủ cho các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trường đại học cần 
xây dựng, cung cấp các khóa phát triển kỹ năng 
riêng, để cho Bộ GD-ĐT và Bộ LĐ-TBXH chú 
trọng vào chức năng giám sát, đánh giá, phản hồi 
cho cơ sở, thực hiện công tác bảo đảm chất lượng 
dựa trên kết quả. 

• Xây dựng, đầu tư cho chiến lược phát triển nguồn 
nhân lực dài hạn toàn diện để có thị trường lao động 
đa dạng: Nếu muốn trở thành một nền kinh tế tri 
thức và tận dụng được các cơ hội có được từ những 
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xu hướng lớn, Việt Nam cần có một hệ thống phát 
triển kỹ năng đa dạng có khả năng đáp ứng nhanh 
chóng các nhu cầu mới về kỹ năng khi thị trường 
lao động phát triển. Việt Nam hiện đang xây dựng 
Chiến lược Giáo dục đại học và cần mở rộng chiến 
lược này để bao quát cả lĩnh vực GDNN để bảo 
đảm hệ thống giáo dục đại học và GDNN sẽ bổ 
sung cho nhau và cùng nhau tạo ra những kỹ năng 
mà lực lượng lao động cần. Chiến lược này cũng 
sẽ cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của khối 
doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực.

7. Tạo lập và cung cấp những thông tin cần 
thiết để bố trí đúng người, đúng việc 
Tình hình thay đổi việc làm ở Việt Nam: Từ năm 2012 
đến 2014 có khoảng 27% dân số trong độ tuổi lao động 
ở Việt Nam (15-64 tuổi) từng đổi loại hình công việc, 
loại hình doanh nghiệp hay nghề nghiệp.86 Thanh niên 
(16-24 tuổi) thường đổi việc với tốc độ cao hơn mức 
bình quân, với 36% trong thời gian cùng kỳ.87 Những 
sự dịch chuyển này diễn ra dù người lao động phải 
chịu chi phí cao khi chuyển việc, ước tính cao gấp 3,1 
lần mức lương hàng năm bình quân. 

Người tìm việc thường không có đủ thông tin về 
những kỹ năng cần thiết đối với công việc mà mình 
muốn làm. Người tìm việc thường không có nhiều 
thông tin về cơ hội việc làm, do vậy mà ít có điều kiện 
thực hiện tìm kiếm công việc hiệu quả hay quyết định 
cần phải học những gì để nâng cao cơ hội. 

Thêm vào đó, người tìm việc thường có nhiều quan 
niệm sai về những mong đợi từ công việc mà mình 
muốn tìm, khi hơn 40% người sử dụng lao động cho 
biết mức lương hay điều kiện làm việc đưa ra không 
được ứng viên tuyển dụng chấp nhận.88

Hơn một nửa hoạt động tìm kiếm việc làm thực hiện 
qua những con đường phi chính thức, như bạn bè, 
người thân, trong khi ít sử dụng các nguồn thông tin 
rộng khắp. Các trang web tìm việc trên internet tuy 
đã bắt đầu xuất hiện nhưng chỉ có 2-3% số người tìm 
việc sử dụng những trang này (Hình 17). Một điều dễ 
nhận thấy là thanh niên thường là những người hay 
tìm việc qua internet nhất. Tuy vậy, ngay cả những 
dịch vụ tìm việc trực tiếp như các đơn vị tuyển dụng, 
dịch vụ của cơ sở giáo dục, dịch vụ việc làm của nhà 
nước cũng chỉ được sử dụng một cách không thường 

xuyên. Người lao động cao tuổi thường tìm đến những 
dịch vụ của nhà nước nhiều hơn lao động trẻ, nhưng 
cũng chỉ chiếm chưa đến 10% số người tìm việc ở độ 
tuổi từ 45 đến 65.

Có hai lĩnh vực cải cách chính sách cần thực hiện ngay 
để cung cấp các thông tin tìm việc hữu ích hơn cho 
những người đang tìm việc và để chuẩn bị sẵn sàng 
cho các diễn biến sau này. Công nghệ, thông tin dựa 
trên nền tảng internet và mạng xã hội có thể đóng vai 
trò quan trọng: 
• Xây dựng Hệ thống thông tin thị trường lao động 

(TTTTLĐ) để thu thập, cung cấp thông tin phù hợp 
cho người lao động, sinh viên, phụ huynh, cơ sở giáo 
dục-đào tạo, doanh nghiệp, sàn giao dịch việc làm, 
người tư vấn nghề nghiệp, cấp hoạch định chính sách: 
Hệ thống này cần được xây dựng căn cứ trên những 
số liệu có chất lượng cao được Tổng cục Thống kê 
(TCTK) thu thập, có được thông qua các nguồn 
dữ liệu lớn, khai thác từ các công bố trực tuyến 
và mạng xã hội, và được Bộ LĐ-TBXH phân tích. 
Những số liệu này có thể cần được bổ sụng bằng dữ 
liệu thu thập được từ các khảo sát chuyên sâu định 
kỳ nhằm xác định nhu cầu lao động. Quan trọng 
hơn hết là hệ thống TTTTLĐ cần sử dụng số liệu để 
tổng hợp, phổ biến những thông tin được thiết kế, 
hướng đến nhu cầu của nhiều đối tượng sử dụng. 

HÌNH 17: Phương pháp tìm kiếm việc làm phân 
theo độ tuổi
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thử việc với người SDLĐ

30-44 45-65

Tỉ
 lệ

Độ tuổi Cộng

Nguồn: Bodewig và Badiani-Magnusson (2014).



T Ư Ơ N G  L A I  V I Ệ C  L À M  V I Ệ T  N A M :  K H A I  T H Á C  X U  H Ư Ớ N G  L Ớ N  C H O  S Ự  P H Á T  T R I Ể N  T H Ị N H  V Ư Ợ N G  H Ơ N  –  T Ổ N G  Q U A N

30

• Xây dựng hệ thống dữ liệu tích hợp về những việc 
làm trống: Hệ thống Trung tâm giới thiệu việc 
làm (TTGTVL) hiện nay của Việt Nam không có 
nhiều thông tin về việc làm để cung cấp cho người 
tìm việc và cũng không nhiều người tìm việc tìm 
đến những trung tâm này. Các sàn giao dịch việc 
làm trực tuyến của tư nhân cũng cung cấp những 
thông tin tương tự, nhưng giữa các hệ thống của 
nhà nước và tư nhân đang có sự chồng chéo và 
thiếu hoàn thiện. Để củng cố hệ thống hiện nay, 
nhà nước nên có chiến lược tổng thể trong đó xác 
định những phân đoạn của thị trường việc làm 
trống đã được các cơ sở tư nhân đáp ứng tốt nhu 
cầu (công ty tìm kiếm, tuyển dụng, sàn việc làm 
trực tuyến), và những nội dung cần công khai. 
Nhà nước cũng cần có chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào những lĩnh vực 
còn khuyết thiếu, như trợ cấp cho những doanh 
nghiệp sử dụng lao động thuộc đối tượng khó bố 
trí lao động, làm mới vai trò của các TTGTVL 
nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm cho những đối 
tượng khó tìm việc nhất.

8. Cung cấp các dịch vụ bổ trợ để tạo thuận 
lợi cho sự tham gia vào lực lượng lao động và 
dịch chuyển lao động
Một số yếu tố không gắn với thị trường lao động có 
thể ngăn cản người lao động tìm được việc làm. Đặc 
điểm dân số có thể có một số ảnh hưởng đến người lao 
động. Một là, truyền thống của Việt Nam trong đó các 
thành viên trong gia đình khi về già được người thân 
chăm sóc không còn bền vững nữa trong bối cảnh đô 
thị hóa ngày càng tăng và phụ nữ ra ngoài đi làm. Khi 
tỉ lệ người phụ thuộc tăng, cơ hội để người chăm sóc 
chính (phụ nữ) tìm việc làm có thể trở nên hạn hẹp 
hơn. Hai là, cơ cấu hệ thống hưu trí của Việt Nam hiện 
nay đang tạo điều kiện cho người lao động nghỉ hưu 
sớm hơn nhiều so với khả năng cả về thể lực lẫn trí lực 
của người lao động. Những người sinh sống ở nông 
thôn hiện thường vẫn tiếp tục làm việc trong nhiều 
năm khi đã có tuổi, nhưng người lao động ở thành thị 
vẫn rời khỏi lực lượng lao động sớm hơn theo độ tuổi 
nghỉ hưu chính thức, tức là 55 tuổi với nữ và 60 tuổi 
với nam. Vì thế, do một số cơ chế chính sách của nhà 
nước mà một số người dân thành thị sẽ có tới gần một 
nửa cuộc đời ở độ tuổi trưởng thành không làm việc. 
Thứ ba, ngay cả những người muốn tiếp tục làm việc 
vẫn có thể gặp khó khăn khi tìm việc do trình độ đã 

lạc hậu, do thị trường lao động đã thay đổi, do sự phân 
biệt đối xử của người sử dụng lao động, hay do họ cần 
ở nhà chăm sóc cho con cháu.

Chi phí để cải thiện việc làm có thể trói buộc người 
lao động ở lại những việc làm không tối ưu. Chi phí 
cao của quá trình dịch chuyển lao động ngăn cản người 
lao động chuyển sang những việc làm tốt hơn hay tạm 
rời xa công việc để nâng cao trình độ. Dịch chuyển lao 
động là quá trình tốn kém, bằng tới khoảng 3 lần mức 
lương năm bình quân, gồm chi phí trực tiếp, thu nhập 
bị mất và những căng thẳng tâm lý kèm theo. Tương 
tự như vậy, để nâng cao trình độ cũng đòi hỏi người 
lao động phải rời bỏ lực lượng lao động trong một thời 
gian. Luật Lao động cũng khiến doanh nghiệp phải 
chịu chi phí đáng kể nếu sa thải lao động để thích ứng 
với những thay đổi về công nghệ, quy trình sản xuất 
hay nhu cầu thị trường. Trên thực tế, Việt Nam là một 
trong những nước có cơ chế chi trả trợ cấp thôi việc 
hào phóng nhất trên thế giới.89 Điều đó tạo cơ hội để 
người sử dụng lao động duy trì những công việc có thể 
không có lợi cho người lao động hoặc doanh nghiệp, 
cũng như Việt Nam đang khai thác những xu hướng 
lớn mà chính những xu hướng này sẽ phá vỡ cơ cấu 
việc làm hiện nay.

Có thể thực hiện 3 cải cách chính sách sau để đối phó 
với những vướng mắc này nhằm đưa người lao động 
trở lại làm việc: 
• Thiết lập cơ chế chăm sóc lâu dài toàn diện 

(CSLDTD): Việt Nam cần làm theo mô hình của 
những nước khác có đặc điểm dân số tương đồng 
bằng cách thiết lập cơ chế CSLDTD để cung cấp 
một loạt các dịch vụ được thiết kế để hỗ trợ người 
cao tuổi và người tàn tật. Dịch vụ CSLDTD có thể 
được cung cấp tại nhà, tại cộng đồng hay tại cơ sở 
y tế, dưới dạng toàn thời gian hay chỉ một vài tiếng 
mỗi tuần, có phí hoặc miễn phí, và cũng có thể đáp 
ứng mọi nhu cầu từ giao lưu xã hội thiết yếu đến 
chăm sóc y khoa. Để bắt đầu quá trình này, Việt 
Nam cần học hỏi một loạt các mô hình ở khắp khu 
vực Đông Á (và cả Châu Âu).

• Cung cấp dịch vụ, triển khai các sáng kiến nhằm 
khuyến khích người dân làm việc nhiều năm hơn: 
Có thể thực hiện hai cải cách chính sách sau để 
kéo dài thời gian lao động cho những lao động cao 
tuổi “còn trẻ” của Việt Nam. Một là, nếu chế độ y tế 
được cải thiện thì nhiều người về thể chất sẽ có thể 
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làm việc được nhiều năm hơn. Để làm được như 
vậy đòi hỏi hệ thống y tế phải cung cấp nhiều dịch 
vụ chăm sóc cơ bản hơn, chuyển hướng từ khám 
chữa tại bệnh viện sang cải thiện sự phối hợp giữa 
các cơ sở y tế, tới tăng cường chất lượng của nhân 
lực y tế. Hai là, nhà nước có thể cân nhắc triển khai 
các sáng kiến nhằm khuyến khích người dân tiếp 
tục tham gia đóng góp cho nền kinh tế. Có thể 
áp dụng một số giải pháp như cung cấp các dịch 
vụ tìm việc phù hợp cho người lao động có tuổi, 
cấp phiếu ưu đãi cho những chủ sử dụng lao động 
tuyển dụng lao động cao tuổi, tạo cơ chế đào tạo lại 
cho những người đã lâu không tham gia đào tạo, 
nâng tuổi nghỉ hưu, như đã làm ở những nước hiện 
đại nhất (và cũng trong giai đoạn già hóa dân số). 

• Tạo thuận lợi cho quá trình dịch chuyển lao động 
và nâng cao trình độ: Để giúp người lao động điều 

chỉnh thích ứng với nhu cầu mới của thị trường, 
nhà nước cần xem xét mở rộng phạm vi bảo hiểm 
thất nghiệp để tạo thuận lợi cho người lao động 
muốn chuyển việc và hỗ trợ thu nhập cho người lao 
động khi đi đào tạo lại, cũng như có chế độ trợ cấp 
đào tạo cho người lao động ở độ tuổi trưởng thành 
nhằm bảo đảm cho họ nguồn thu nhập thường 
xuyên trong thời gian không được trả lương. Nhờ 
nới lỏng quy định về hộ khẩu mà có thể khắc phục 
những hạn chế về cư trú, nâng cao trình độ kỹ 
năng của lực lượng lao động sau này, trong khi đó 
nếu giữ chế độ hộ khẩu thì lao động có thể sẽ mất 
cơ hội được đào tạo. Cùng với những ưu đãi này,  
có thể điều chỉnh các quy định về trợ cấp thôi việc 
theo chuẩn mực quốc tế, từ đó khiến doanh nghiệp 
giảm tâm lý muốn duy trì những công việc đã trở 
nên lạc hậu này.
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KẾT LUẬN – YẾU TỐ THỂ CHẾ ĐỂ XÂY DỰNG

MỘT CHIẾN LƯỢC VIỆC LÀM CHỦ ĐỘNG

Người dân Việt Nam đang tích cực lao động, nền 
kinh tế vẫn phát triển mạnh so với tiêu chuẩn quốc 
tế, đời sống người dân đang ở trong thời kỳ phồn 
thịnh nhất. Tuy nhiên, những thành công này có 
thể trở nên mong manh trong bối cảnh tự động hóa, 
những thay đổi về mô hình thương mại, tiêu dùng, 
già hóa dân số, và lực lượng lao động chưa sẵn sàng 
để đáp ứng yêu cầu của công việc trong tương lai. 
Để Việt Nam thực hiện được mục tiêu lớn là đến 
năm 2035 trở thành một nước thu nhập trung bình 
sẽ cần làm nhiều việc hơn là chỉ duy trì như hiện tại 
và chỉ thay đổi một chút ít, mà còn cần một số thay 
đổi triệt để. Để cải thiện bức tranh việc làm hiện nay 
của người dân Việt Nam, dù là bằng cách nâng cấp 
những công việc hiện thời hay tạo ra những việc làm 
mới có mức lương cao, năng suất lao động cao và 
điều kiện làm việc tốt sẽ cần nhiều hơn chứ không 
chỉ là dựa vào tăng trưởng kinh tế mạnh và một môi 
trường đầu tư thuận lợi.

Chiến lược việc làm không chỉ là một loạt các chính 
sách ngành, mà phải có sự tham gia của nhiều thành 
phần, lĩnh vực để một mặt tạo được việc làm (phía 
doanh nghiệp) và mặt khác tạo nguồn cung lao động 
(phía người lao động), cũng như có những chính 
sách để hai bên có thể gặp nhau. Vì vậy mà báo cáo 
đề xuất một loạt các định hướng chính sách với mong 
muốn sẽ đem lại nhiều việc làm tốt hơn, bao phủ  hơn 
trong cả ngắn hạn (tiếp tục như hiện nay cho đến năm 
2020) và trung hạn (khi các xu hướng lớn toàn cầu bắt 
đầu khiến thị trường sản phẩm thay đổi cho đến năm 
2035). Chúng tôi đề xuất các cấp hoạch định chính 
sách cần:
1. Nới lỏng rào cản để phát triển khối doanh nghiệp 

vừa và nhỏ trong nước.
2. Khuyến khích doanh nghiệp chuyển hướng sang 

những công đoạn có hàm lượng tri thức cao trong 
chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

3. Tạo thuận lợi cho việc phát triển hệ thống nông-
lương của Việt Nam. 

4. Khuyến khích ngành nông nghiệp đa dạng hóa 
sang các loại cây trồng có giá trị gia tăng cao. 

5. Tạo thuận lợi cho việc kết nối doanh nghiệp giữa 
các hộ kinh doanh cá thể và DNVVN. 

6. Xây dựng kỹ năng cho người lao động để đáp ứng 
yêu cầu việc làm hiện nay và sau này bằng cách cải 
cách triệt để hệ thống giáo dục-đào tạo.

7. Cung cấp những thông tin cần thiết để bố trí 
đúng người, đúng việc. 

8. Cung cấp các dịch vụ bổ trợ để tạo thuận lợi 
cho sự tham gia vào lực lượng lao động và dịch 
chuyển lao động.

Chiến lược này có tiềm năng tạo ra những việc làm 
tốt hơn cho mọi người. Chiến lược sẽ không những 
làm tăng số lượng việc làm trong các doanh nghiệp 
trong nước và nước ngoài có mức lương cao hơn và 
nâng cao năng suất lao động của các hộ nông nghiệp 
và hộ kinh doanh truyền thống, mà còn sẽ đưa vào 
lực lượng lao động những người hiện đang gặp bất 
lợi trên thị trường lao động, bao gồm những người 
trẻ tham gia vào lực lượng lao động, phụ nữ, người 
lao động cao tuổi nhưng chưa muốn nghỉ ngơi, hộ 
nông thôn. với những hỗ trợ này, chiến lược cũng sẽ 
bao phủ được những đối tượng hiện đang bị bỏ rơi, 
trong đó có người lao động cao tuổi và người dân tộc 
thiểu số. 

Chiến lược này sẽ có sự đánh đổi ở một số khía cạnh 
của bức tranh việc làm. 
• Theo dòng thời gian: Có thể nói quyết định lớn nhất 

là nên tập trung vào cải thiện việc làm trong bối 
cảnh hiện nay hay chú trọng tạo việc làm cho tương 
lai. Hai chiến lược này không loại trừ lẫn nhau vì 
củng cố việc làm của ngày hôm nay cũng có nghĩa 
là người lao động của sau này sẽ được trang bị 
tốt hơn để đương đầu với những thử thách mới. 
Chẳng hạn, nếu khối các hộ kinh doanh có chuyên 
môn, năng suất cao hơn thì sẽ sẵn sàng hội nhập 
được vào các chuỗi giá trị trong nước sau này. Điều 
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cần làm là phải tìm được sự cân bằng giữa việc đầu 
tư vào việc làm của cả hiện nay và mai sau. 

• Theo khía cạnh thị trường lao động: Về khái niệm, 
nâng cao năng suất lao động – một điều đáng mong 
muốn theo quan điểm của doanh nghiệp - lại được 
thực hiện bằng cách giảm số lượng lao động – một 
kết quả không mong đợi xét trên góc độ của người 
lao động. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam, nâng 
cao năng suất lao động, nhất là ở các doanh nghiệp 
trong nước, lại đang thu hút được việc làm chứ 
không buộc doanh nghiệp phải chọn lựa giữa năng 
suất và việc làm. Các số liệu cho thấy điều này có 
thể sẽ không còn đúng nữa khi mà doanh nghiệp 
đạt được mức năng suất cao hơn, nhưng về ngắn 
hạn, cả hai phía trên thị trường sẽ đều được lợi.

• Theo lĩnh vực: Để Việt Nam tham gia nhiều hơn 
vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, các cấp 
hoạch định chính sách sẽ cần hỗ trợ tăng cường 
kết nối giữa các lĩnh vực, chẳng hạn, gắn kết ngành 
nông nghiệp chặt chẽ hơn với sản xuất và dịch vụ. 
Vì thế, nếu chọn lựa giữa 3 lĩnh vực này thì sẽ là 
một chiến lược thất bại, trong khi cân đối sự hỗ trợ 
giữa 3 lĩnh vực sẽ là cách làm có lợi hơn về mặt việc 
làm và hợp lý về mặt kinh tế.

• Theo loại hình doanh nghiệp: Những chính sách 
ưu đãi mà DNNN và FDI đã được hưởng về mặt 
tiếp cận đất đai, tín dụng, điện năng và các yếu 
tố đầu vào khác là cần thiết để thu hút đầu tư 
cho Việt Nam, đặc biệt là khi khối doanh nghiệp 
trong nước còn chưa đủ trưởng thành để sử dụng 
hiệu quả những đầu vào này. Tuy nhiên, khối 
doanh nghiệp trong nước hiện đã lớn mạnh đến 
mức trở thành nguồn thu hút lao động ăn lương 
có hợp đồng của Việt Nam và đang tạo việc làm 
với tốc độ nhanh hơn bất kỳ khối nào khác. Vì 
thế, có thể đã đến lúc xem xét tạo sân chơi bình 
đẳng và giảm dần những ưu đãi dành cho DNNN 
và doanh nghiệp FDI.

• Theo khu vực: Chiến lược việc làm đề xuất sẽ đòi 
hỏi phải có sự đánh đổi giữa khu vực nông thôn 
và thành thị. Đặc biệt, chiến lược này sẽ cần các 
cấp hoạch định chính sách quyết định xem nên 
khuyến khích đầu tư ở những địa phương thứ phát 
nhằm xây dựng cơ sở sản xuất, dịch vụ gắn với các 
chuỗi giá trị nông nghiệp hay đầu tư vào hệ thống 
giao thông, vận tải, logistics của đất nước để cho 
những quy trình này có thể được thực hiện ở khu 
vực thành thị, như thực tế đang diễn ra hiện nay. 

• Theo đối tượng dân cư: Sự đánh đổi về chính sách 
có thể thấy rõ nhất khi phải quyết định ai sẽ được 
hưởng các chính sách ưu đãi. Có nên sử dụng 
nguồn lực công để tăng cường hệ thống giáo dục, 
đào tạo thế hệ trẻ, hay tổ chức các khóa GDNN 
và đào tạo học viên cao tuổi ngắn hạn để đào tạo 
cho lao động cao tuổi? Có nên ưu tiên dạy tiếng 
phổ thông cho người dân tộc thiểu số để họ có 
thể tiếp cận học hành, việc làm hay nên ưu tiên 
dạy các kỹ năng của thế kỷ 21 cho những người 
có thành tích cao để có đủ trình độ làm việc 
cho các doanh nghiệp hiện đại? Có nên ưu tiên 
hướng nghiệp cho phụ nữ theo những lựa chọn 
ngành nghề đa dạng hơn hay cải tiến các công cụ 
tìm kiếm việc làm cho toàn thể người dân? Khó 
có thể tìm được câu trả lời rõ ràng, nhưng các 
cấp hoạch định chính sách nên cân nhắc các giải 
pháp sau. Thứ nhất, nhà hoạch định chính sách 
có thể để cho tư nhân cung cấp những dịch vụ 
cần thiết như chăm sóc dài hạn cho người cao 
tuổi, giáo dục, đào tạo bậc đại học, để đồng thời 
sẽ tiết kiệm được nguồn lực công để dành cho 
việc giám sát, lấp đầy những khoảng trống mà 
các khiếm khuyết thị trường để lại. Thứ hai, nhà 
nước có thể có chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp làm những việc mà nếu nhà nước làm 
thì sẽ tốn kém chẳng hạn như cấp phiếu ưu đãi 
cho doanh nghiệp nếu tuyển dụng lao động cao 
tuổi thay vì chi tiêu tiền ngân sách để đào tạo lại 
những lao động này. Thứ ba, giảm bới các chính 
sách công tốn kém như cung cấp thông tin hay 
dịch vụ tài chính hay các sáng kiến khác để có 
thể mang lại hiệu quả chi phí cao hơn so với các 
chương trình mà nhà nước thực hiện hoàn toàn.

Có lẽ trở ngại lớn nhất là làm thế nào xác định được 
giải pháp cụ thể cần thực hiện để chuyển hóa những 
lĩnh vực cải cách ưu tiên này thành hiện thực. Chiến 
lược việc làm hiện nay, việc làm tốt có được nhờ các 
giải pháp phát triển kinh tế và phát triển ngành hiệu 
quả, đã đạt được một số thành công. Báo cáo đưa ra 
luận điểm rằng có thể đạt được nhiều lợi ích hơn nữa 
nếu có một chiến lược việc làm chủ động tập trung 
vào 8 nhóm giải pháp chính sách đề xuất. Báo cáo chỉ 
đề xuất các lĩnh vực cải cách chứ không phải những 
biện pháp cải cách cụ thể. Để đạt được những mục 
tiêu chiến lược đề xuất trong báo cáo, cần (i) thực hiện 
phân tích chi tiết về các thể chế, cách làm hiện nay 
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trong từng lĩnh vực chính sách để xác định các thành 
công, hạn chế, thất bại trong triển khai, (ii) xây dựng 
thể chế, quy trình mới, cùng với cơ chế giám sát thực 
hiện và tiến độ, (iii) tổ chức các cuộc thảo luận, tham 
vấn trên phương diện chính trị để thực hiện các cải 
cách chính sách cụ thể. 

Quá trình này sẽ chỉ thành công nếu chương trình 
cải cách việc làm có sự ủng hộ mạnh mẽ trong chính 
phủ. Không như cải cách trong từng ngành, để chiến 
lược việc làm thành công cần có sự tham gia của một 
loạt các thành phần cả nhà nước và phi nhà nước. 
Cơ quan chỉ đạo trong chiến lược này phải có quyền 
hạn vượt trên cấp bộ ngành, và hoạt động dưới hình 
thức cơ quan điều phối ‘siêu bộ’. Cơ quan này phải vận 
động, để nhận được sự ủng hộ của các cơ quan nhà 
nước và toàn xã hội; hướng tới một mục tiêu chung là 
việc làm tốt hơn, cùng với những mục tiêu định lượng 
về việc làm trong tương lai và quy trình giám sát tiến 
độ thực hiện; huy động sự tham gia và ràng buộc trách 
nhiệm đối với một loạt các thành phần cả nhà nước và 

tư nhân; tất cả những điều này sẽ dẫn tới một tương lai 
việc làm tốt đẹp hơn.

Tóm lại, Tương lai Bức tranh Việc làm của Việt Nam 
khá sáng sủa. Việt Nam có thể tiếp tục đi theo con 
đường hiện nay để tạo thêm việc làm, nhưng những lợi 
ích này sẽ giảm dần khi các xu hướng toàn cầu làm suy 
giảm đi một phần những lợi thế so sánh của Việt Nam 
và khi một số nhóm đối tượng bị bỏ lại phía sau. Nhà 
nước có thể thực hiện những cải cách nhỏ để theo kịp 
các xu hướng mới toàn cầu, nhưng điều đó sẽ khó thực 
hiện khi nền kinh tế toàn cầu ngày càng có sự hiện 
diện của những nhân tố mới. Hoặc Việt Nam có thể 
thực hiện những bước đầu tư lớn ngay từ bây giờ, vào 
doanh nghiệp trong nước, vào lực lượng lao động, vào 
các mạng lưới thương mại khu vực và thế giới, và thậm 
chí vào quá trình hội nhập kinh tế của chính mình. 
Những khoản đầu tư này sẽ tạo điều kiện để Việt Nam 
tiến nhanh lên vị thế kinh tế cao hơn, cũng như tạo 
ra những việc làm tốt hơn, bao phủ hơn cho toàn thể 
người dân, bất kể tuổi tác, giới tính hay dân tộc.
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PHỤ LỤC 1: TÓM TẮT CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Các nhóm 
giải pháp 
chính sách 
trọng tâm

Một số Giải pháp chính sách Mục tiêu dài hạn
(đến năm 2035)

Ngắn hạn
(theo kế hoạch 5 năm hiện nay) 

Trung hạn
(theo các kế hoạch 5 năm sau này)

Giảm bớt các 
rào cản để 
phát triển khối 
doanh nghiệp 
vừa và nhỏ 
trong nước

Xây dựng chương trình hành động cũng 
như bảo đảm một yếu tố tiên quyết là ý chí 
chính trị để các doanh nghiệp tư nhân trong 
nước, DNNN, doanh nghiệp nước ngoài có 
cùng cơ hội tiếp cận các nguồn đầu vào 
(vốn, đất đai, nguyên vật liệu). 

Cung cấp các thông tin phù hợp về tiêu 
chuẩn chất lượng của các tập đoàn đa quốc 
gia (TĐĐQG) cho các nhà cung cấp trong 
nước, cùng tiềm năng cung cấp dịch vụ hay 
hàng hóa cho các TĐĐQG.

Mở rộng cơ chế chứng nhận tiêu chuẩn chất 
lượng áp dụng cho những lĩnh vực chính, 
kèm theo tiềm năng mở rộng xuất khẩu.

Đầu tư vào các lĩnh vực logistics, tài 
chính, tiếp thị và các dịch vụ chuyên 
sâu khác nhằm hỗ trợ mở rộng sản 
xuất.

Xây dựng cơ chế hỗ trợ đối thoại 
hiệu quả giữa các doanh nghiệp nhà 
nước, doanh nghiệp lớn và DNVVN 
trong một số ngành để kết nối 
DNVVN với các doanh nghiệp lớn, 
đặc biệt là các TĐĐQG hay doanh 
nghiệp xuất khẩu. 

Đạt tốc độ tăng việc làm 
của khối DNVVN trong 
nước hơn 5%/10 năm, 
dựa trên sự liên kết chặt 
chẽ giữa khối kinh tế tư 
nhân trong nước năng 
động và các TĐĐQG.

Khuyến khích 
doanh nghiệp 
chuyển hướng 
sang các công 
đoạn có hàm 
lượng tri thức 
cao của chuỗi 
giá trị khu vực 
và toàn cầu

Hoàn thiện môi trường thể chế về logistics 
và nâng cấp hạ tầng cơ sở trong nước 
để khuyến khích sự ra đời của các doanh 
nghiệp dịch vụ logistics. 

Hỗ trợ kết nối giữa các doanh nghiệp xuất 
khẩu và doanh nghiệp sản xuất yếu tố đầu 
vào trong nước. 

Mở rộng phạm vi của Luật Công 
nghệ cao để đưa vào một loạt các 
dịch vụ có hàm lượng tri thức cao, có 
tiềm năng xuất khẩu.

Nới lỏng các hạn chế còn tồn tại về 
thương mại dịch vụ như các hạn chế, 
ràng buộc về sở hữu nước ngoài.

Tạo nhiều việc làm hơn, 
có giá trị gia tăng cao 
hơn trong lĩnh vực xuất 
khẩu bằng cách gia tăng 
tỉ trọng những việc làm 
ngoài công việc lắp ráp 
trong xuất khẩu và tăng 
xuất khẩu dịch vụ thương 
phẩm lên gấp đôi tổng 
kim ngạch xuất khẩu.

Tạo thuận lợi 
cho việc phát 
triển hệ thống 
nông-lương 

Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho thị trường 
lương thực, thực phẩm (như các chợ bán 
buôn, chợ tươi sống ở thành thị) thông qua 
đầu tư công hay PPP.

Tăng cường biện pháp bảo đảm vệ sinh, an 
toàn thực phẩm của nhà nước, hỗ trợ doanh 
nghiệp tư nhân áp dụng HACCP, thực hiện 
truy xuất nguồn gốc, cũng như các quy trình 
quản lý hệ thống lương thực, thực phẩm 
khác. 

Có chính sách ưu đãi để khuyến 
khích doanh nghiệp lương thực, thực 
phẩm đầu tư vào những địa phương 
gần các địa bàn, khu vực sản xuất 
nông nghiệp đang thiếu việc làm. 

Hỗ trợ phê duyệt nhãn sản phẩm, 
chứng nhận và các cơ chế quản lý 
khác để ngành nông nghiệp Việt 
Nam xác định lại thương hiệu với tư 
cách là một nguồn cung bền vững 
toàn cầu và khu vực.

Tạo ra những việc làm có 
mức lương cao hơn, an 
toàn hơn trong chế biến 
nông-lương.

Khuyến khích 
ngành nông 
nghiệp đa 
dạng hóa sang 
các loại cây 
trồng có giá trị 
gia tăng cao 

Thực hiện các chính sách, chương trình để 
đẩy nhanh chuyển đổi sử dụng đất nông 
nghiệp, đặc biệt là từ trồng lúa đơn canh 
sang đa canh hay trồng hoa màu giá trị cao.

Củng cố các hợp tác xã hiện trong số các cơ 
sở quy mô vừa và nhỏ có để đạt được yếu tố 
lợi thế nhờ quy mô.

Hỗ trợ phát triển một loạt các dịch vụ 
kỹ thuật, tư vấn, tài chính tư nhân và 
các dịch vụ theo nhu cầu khác cho 
nền nông nghiệp Việt Nam, trong đó 
có doanh nghiệp nông nghiệp. 

Hỗ trợ chuyên môn hóa các hợp tác 
xã nông nghiệp để cung cấp nhiều 
dịch vụ thương mại đa dạng hơn.

Tạo nhiều việc làm có 
mức lương cao và an toàn 
hơn trong sản xuất nông 
nghiệp sơ cấp và giảm 
biến động mùa vụ cho 
những cơ hội việc làm này.

Nhiều doanh nghiệp trẻ 
ở lại với nông nghiệp hơn.

Tạo thuận lợi 
cho việc kết 
nối doanh 
nghiệp giữa 
các hộ kinh 
doanh cá thể 
và DNVVN

Cung cấp cho DNVVN thông tin về các tiêu 
chuẩn ngành, tiêu chuẩn chất lượng, tầm 
quan trọng của việc giao hàng đúng hạn, 
cũng như các phương án tín dụng. 

Tổ chức các chiến dịch thông tin theo thị 
trường và cộng đồng, cung cấp các công cụ 
đăng ký doanh nghiệp.

Khuyến khích phát triển, ứng dụng công 
nghệ để kết nối hộ kinh doanh với nền kinh 
tế nói chung.

Bố trí bộ phận một cửa (ảo) để hộ 
kinh doanh có thể đến đăng ký kinh 
doanh, tìm thông tin, hỗ trợ kỹ thuật. 

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các 
hộ kinh doanh có triển vọng.

Tăng cường giao thương 
giữa hộ kinh doanh và 
DNVVN trong nước.
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Các nhóm 
giải pháp 
chính sách 
trọng tâm

Một số Giải pháp chính sách Mục tiêu dài hạn
(đến năm 2035)

Ngắn hạn
(theo kế hoạch 5 năm hiện nay) 

Trung hạn
(theo các kế hoạch 5 năm sau này)

Xây dựng 
các kỹ năng 
cho người 
lao động để 
đáp ứng yêu 
cầu việc làm 
của thế kỷ 21 
thông qua 
việc cải cách 
triệt để hệ 
thống giáo 
dục, đào tạo

Xây dựng kế hoạch kèm theo các ưu đãi 
tài chính để khuyến khích doanh nghiệp 
tư nhân cung cấp, hướng dẫn, vận động 
phát triển các cơ sở đào tạo kỹ năng phù 
hợp.

Đưa nhiều kỹ năng hơn vào chương 
trình giảng dạy bậc tiểu học, trung học, 
đại học. 

Quy định chức năng mới cho BGDĐT 
và BLĐTBXH về giám sát, đánh giá, 
có chính sách ưu đãi tài chính cho 
doanh nghiệp tư nhân để khuyến 
khích cung cấp các dịch vụ giáo dục, 
đào tạo theo nhu cầu.

Xây dựng hệ thống đào tạo liên tục 
thông qua các khóa học ngắn hạn 
theo nhu cầu và nâng cao trình độ 
cho người học trưởng thành.

Có hệ thống phát triển kỹ 
năng theo nhu cầu, linh hoạt, 
căn cứ trên thị trường.

Tạo và cung 
cấp những 
thông tin 
cần thiết để 
bố trí đúng 
người, đúng 
việc 

Thiết kế, tổng hợp, phổ biến các thông 
tin về thị trường lao động phù hợp cho 
từng đối tượng.

Đánh giá hệ thống tìm kiếm việc làm 
hiện nay, kể cả hiệu quả của các Trung 
tâm giới thiệu việc làm.

Thiết kế, triển khai hệ thống TTTTLĐ 
phục vụ phân tích số liệu một cách 
bài bản và quản lý các phương tiện 
sử dụng để phổ biến thông tin.

Xây dựng chiến lược hỗ trợ tìm kiếm 
việc làm, trong đó có các dịch vụ của 
tư nhân được bổ trợ bởi các Trung 
tâm giới thiệu việc làm của nhà 
nước, có phạm vi đối tượng rộng để 
đáp ứng nhu cầu của các đối tượng 
yếu thế.

Có hệ thống TTTTLĐ đầy đủ, 
phổ biến rộng rãi.

Có hệ thống tìm kiếm việc làm 
được vận hành chủ yếu bởi 
khối tư nhân, có hỗ trợ của 
nhà nước, hướng đến những 
đối tượng thiệt thòi.

Cung cấp 
các dịch vụ 
bổ trợ để tạo 
thuận lợi cho 
sự tham gia 
vào lực lượng 
lao động và 
dịch chuyển 
lao động 

Xây dựng kế hoạch thiết lập cơ chế 
chăm sóc dài hạn cho đối tượng người 
cao tuổi.

Xây dựng và triển khai chương trình bảo 
hiểm thất nghiệp tự nguyện cho những 
lao động không có hợp đồng.

Phân bổ nguồn vốn để khuyến khích 
việc tạo lập thị trường cho dịch vụ 
chăm sóc dài hạn. 

Đầu tư cho quá trình học tập của cá 
nhân và tạo thuận lợi cho quá trình 
dịch chuyển lao động trong suốt thời 
gian làm việc của người lao động.

Giảm rào cản để chuẩn bị hội 
nhập hiệu quả vào thị trường 
lao động.
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chỉ tiêu sản xuất, sản xuất nông nghiệp tập thể, 
hạn chế thương mại, đầu tư, cấm thành lập doanh 
nghiệp tư nhân). Phần lớn những quy định hạn 
chế này đã được nới lỏng trong các giai đoạn đầu 
Đổi mới, sau đó đã có những cơ chế được áp dụng 
vào thời đầu thập niên 1990 theo hướng thân 
thiện với thị trường và kinh tế tư nhân hơn. 

2 Ngân hàng Thế giới và BKHĐT (2016)

3 Ngân hàng Thế giới (2016b)
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Volume-I-ENG.pdf

6 Chúng tôi muốn thận trọng nên không cho rằng 
mọi việc làm quy mô nhỏ đều có năng suất thấp. 
Chẳng hạn, các nghề trông cây, hoa và nuôi trồng 
thủy sản ở nông hộ có năng suất lao động khá cao. 
Chương 3 của báo cáo chính trình bày chi tiết về 
năng suất của khu vực sản xuất cấp một.

7 Tổ chức Phụ nữ LHQ (2016)

8 Tính bằng tỉ lệ luồng vốn FDI trên GDP năm 2016, 
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/
tableView.aspx

9 Do hạn chế về mặt thời gian và không gian nên 
nhiều vấn đề quan trọng về chủ đề việc làm không 
được đề cập đến trong báo cáo. Một số vấn đề 
trong số này, như di dân và chảy máu chất xám, 
hay già hóa và chính sách xã hội, được đề cập đến 
trong các nghiên cứu khác (xem Testaverde và các 
tác giả khác 2017 về vấn đề di dân, chảy máu chất 
xám; O’Keefe và các tác giả khác (2015) về vấn đề 
già hóa). Các vấn đề khác không được đề cập do 

chiều sâu phân tích cần thiết vượt quá phạm vi 
của báo cáo này. Có nghĩa là, báo cáo này không 
phân tích một số chính sách hay hạn chế trong 
thực hiện chính sách trong 8 nhóm giải pháp 
chính sách được đề xuất trong báo cáo. Thay vào 
đó, chúng tôi khuyến khích thực hiện thêm các 
nghiên cứu chi tiết tiếp theo để đánh giá mức độ 
đầy đủ của các chính sách hiện hành để thực hiện 
những cải cách đề xuất trong báo cáo, xác định 
các hạn chế trong quá trình thực hiện và xây dựng 
kế hoạch thực hiện cụ thể.

10 Chủ trương Đổi mới đề ra 4 mục tiêu: quá độ từ 
kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường, chuyển từ 
sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, 
khuyến khích di dân từ nông thôn ra thành thị, 
biến Việt Nam từ một nền kinh tế đóng cửa thành 
nền kinh tế mở cửa, định hướng xuất khẩu, hội 
nhập toàn cầu (Báo cáo Việt Nam 2035).

11 Ngân hàng Thế giới. Chỉ số Phát triển Thế giới

12 Trích từ phân tích Điều tra dân số các năm 1989, 
1999, 2000 và số liệu ĐTLĐVL 2014. 

13 Chỉ số Phát triển Thế giới. Tính riêng GDP/lao 
động, PPP 2011.

14 Merotto và các tác giả khác, (2016)

15 Glewwe (2004)

16 Dollar và Litvak (1998)

17 Dodsworth và các tác giả khác (1996)

18 Nguồn: http://unctadstat.unctad.org/wds/
TableViewer/tableView.aspx

19 Dù tỉ lệ lao động được DNNN tuyển dụng có 
giảm, nhưng năm 2014, DNNN vẫn chiếm tới 
35% tổng sản lượng.

20 McCraig và Pavcnik (2013)

21 Ngân hàng Thế giới (2002), Minh và các tác giả 
khác (2010), Malesky và Taussig (2009)
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22 Chỉ số Phát triển Thế giới. Tỉ lệ tham gia lực 
lượng lao động được tính là số người từ 15 tuổi 
trở lên đang làm việc hay tìm việc làm.

23 Nếu độ tuổi lao động thường được sử dụng là từ 
16 đến 65 tuổi thì tỉ lệ tham gia vào lực lượng lao 
động của Việt Nam là 83%, trong đó 86% nam và 
76% nữ đang làm việc hay tìm việc làm.

24 Pasquier và các tác giả khác (2017)

25 Nguồn: Bảng thống kê yếu tố Đầu vào – 
Đầu ra, TCTK, 2012, Ngân hàng Thế giới và 
VCSCLNNPTNT (2016).

26 Pasquier và các tác giả khác (2017).

27 Tính toán của tác giả căn cứ vào ĐTLĐVL 2014 
và 2015.

28 Pasquier  và các tác  g iả  khác (2017); 
VCSCLNNPTNT và Bảng 2 đối với lao động 
không có hợp đồng.

29 Ngân hàng Thế giới và VCSCLNNPTNT (2016)
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Demombynes (2014)

40 Trong một số trường hợp, căn nguyên vấn đề 
không phải là tiếp cận học hành mà chủ yếu là 
thiếu cơ hội sử dụng các kỹ năng có được. Một 
nghiên cứu về tình trạng nghèo đói ở Tây Nguyên 
cho biết người dân tộc thiểu số học xong trường 
nghề ít được hưởng lợi từ việc được đào tạo hơn 
so với người Hoa hay người Kinh vì không muốn 
dời quê nhà để tìm việc làm theo nghề mình học.

41 Do yếu tố lịch sử, tập quán mà có một số yếu tố 
làm hạn chế năng suất nông nghiệp của người dân 
tộc thiểu số so với người Kinh hay người Hoa. 

Chẳng hạn, đất canh tác của người dân tộc thiểu 
số thường không được tưới tiêu và có chất lượng 
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43 Ngân hàng Thế giới và BKHĐT (2016)

44 Ngân hàng Thế giới (2017) 

45 Jamora và Labaste (2015)
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48 Chẳng hạn, sự bùng nổ về xuất khẩu sang thị 
trường Mỹ sau khi ký kết Hiệp định Thương mại 
Song phương Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2001 khiến 
mức lương của lao động phổ thông tăng, làm 
giảm lợi thế về kỹ năng, và là động lực chính để 
giảm nghèo ở Việt Nam vì tập trung vào các lĩnh 
vực sản xuất trình độ thấp, thâm dụng lao động, 
đặc biệt là ngành dệt may (Fukase 2013; McCaig 
2011).

49 Hallward-Driemeir và Nayyar (2017) 

50 Acemoglu và Autor (2010), Ngân hàng Thế giới 
(2016)
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lao động năm 2011 và 2014. 

52 Demombynes và Testaverde (2016) 

53 Những tính toán này căn cứ vào phương pháp 
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56 Ở một nền kinh tế cũng đang già hóa dân số 
như Mỹ đã có xu hướng đáng kể trong đó nam 
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