BẢN TIN SỐ 06 (7/2018)

I. Khái niệm và phương pháp tính chỉ tiêu về lao động, việc làm
1. Lực lượng lao động
1.1. Khái niệm
Lực lượng lao động (hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế hiện tại) bao gồm
những người từ 15 tuổi trở lên có việc làm (đang làm việc) và những người thất
nghiệp trong thời kỳ tham chiếu (7 ngày trước thời điểm quan sát).
1.2. Phương pháp tính
Một số chỉ tiêu được dùng để đo lực lượng lao động (mức độ tham gia hoạt
động kinh tế) như sau:
a. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thô (tỷ lệ hoạt động thô)
Tỷ lệ tham gia lực lượnglao động thô (tỷ lệ hoạt động thô) là chỉ tiêu tương
đối, biểu hiện bằng số phần trăm những người hoạt động kinh tế (lực lượng lao độngLLLĐ) chiếm trong tổng dân số, tỷ lệ này bị ảnh hưởng mạnh bởi cấu trúc tuổi của
dân số.
Công thức tính:

b. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chung (tỷ lệ hoạt động chung)
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chung (tỷ lệ hoạt động chung) là trường hợp
đặc biệt của “Tỷ lệ tham gia LLLĐ thô” khi chỉ tính những người trong độ tuổi có
khả năng lao động. Ví dụ, Luật Lao động quy định giới hạn tuổi tối thiểu là 15 tuổi,
thì công thức tính là:
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c. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (tỷ lệ hoạt động
trong độ tuổi lao động)
Tỷ lệ tham gia LLLĐ trong độ tuổi lao động (tỷ lệ hoạt động trong độ tuổi lao
động) là số phần trăm những người trong độ tuổi lao động tham gia lao động chiếm
trong tổng dân số trong độ tuổi lao động. Luật Lao động hiện hành của Việt Nam quy
Định "tuổi lao động" bao gồm các độ tuổi từ 15 đến hết 59 tuổi đối với nam và từ 15
đến hết 54 tuổi đối với nữ (theo khái niệm "tuổi tròn"). Số còn lại là "ngoài tuổi lao
động".
Công thức tính:

d.. Tỷ lệ tham gia LLLĐ (tỷ lệ hoạt động kinh tế) đặc trưng theo giới tính
Cả ba số đo về tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế (tỷ lệ hoạt động thô, tỷ lệ hoạt
động chung và tỷ lệ hoạt động trong độ tuổi lao động) thường tính tách riêng cho
nam và nữ. Khi đó, các tỷ lệ này được gọi là tỷ lệ tham gia LLLĐ (tỷ lệ hoạt động
kinh tế) đặc trưng theo giới tính.
2. Số lao động đang làm việc trong nền kinh tế
2.1. Khái niệm
a. Việc làm
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Điều 13 Bộ luật Lao động quy định “Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu
nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm.”
b. Dân số từ 15 tuổi trở lên có việc làm
Dân số có việc làm/làm việc bao gồm những người từ 15 tuổi trở lên trong
khoảng thời gian tham chiếu (một tuần), thuộc một trong các loại sau đây:
(1) Làm việc được trả lương/trả công:
- Làm việc: những người trong thời gian tham chiếu đã làm một số công việc
để được trả lương hoặc trả công bằng tiền hay hiện vật;
- Có việc làm nhưng không làm việc: những người hiện đang có việc làm, nhưng
trong khoảng thời gian tham chiếu đang tạm thời nghỉ việc nhưng vẫn có những dấu
hiệu còn gắn bó với việc làm của họ (như: vẫn được trả lương/trả công, được bảo đảm
sẽ trở lại làm việc, có thoả thuận trở lại làm việc sau khi nghỉ tạm thời, v.v...).
(2) Tự làm hoặc làm chủ:
- Tự làm: những người trong thời gian tham chiếu đã tự làm một số công việc để
có lợi nhuận hoặc thu nhập cho gia đình, dưới hình thức bằng tiền hay hiện vật;
- Có doanh nghiệp nhưng không làm việc: những người hiện đang làm chủ
doanh nghiệp, có thể là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, một trang trại hoặc một cơ
sở dịch vụ, nhưng trong thời kỳ tham chiếu họ đang nghỉ việc tạm thời vì một số lý do
cụ thể.
* Người có việc làm: là người thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Đang làm việc trong tuần trước thời điểm quan sát ;
+ Nghỉ việc nhưng vẫn đang hưởng tiền lương, tiền công, bảo hiểm (trừ trường
hợp người đang hưởng lương hưu nhưng không làm việc trong tuần trước thời điểm
điều tra);
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+ Trước đó có việc làm nhưng hiện đang nghỉ không hưởng lương, không
được nhận tiền công vì các lý do khác nhau nhưng chắc chắn sẽ quay trở lại làm việc
trong một khoảng thời gian tối đa là 1 tháng.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) quy định, với hoạt động kinh tế hiện tại, thời
gian tối thiểu để một người có thể được xem xét có việc làm (làm việc) là trong 07
ngày qua phải có ít nhất 01 giờ làm việc để tạo thu nhập chính đáng.
Xử lý một số trường hợp đặc biệt:
· Những người có việc làm được trả lương/trả công nhưng đang nghỉ việc tạm
thời vì ốm đau,nghỉ lễ hoặc nghỉ hè; do đình công hoặc dãn thợ; nghỉ tạm thời để học
tập, tập huấn; nghỉ theo chế độ thai sản, con ốm hoặc tổ chức lại sản xuất; do thời tiết
xấu, máy móc công cụ bị hư hỏng, thiếu nguyên/nhiên liệu, v.v... Tất cả các trường
hợp này đều coi như có việc làm/làm việc.
· Những người tự làm/làm chủ được xem là “có việc làm” nếu trong thời gian
nghỉ việc tạm thời, đơn vị nơi họ làm việc hoặc đơn vị mà họ làm chủ vẫn tiếp tục
hoạt động và họ vẫn được tiếp tục làm việc trong thời gian tới.
· Những người giúp việc gia đình được trả công cũng được xếp vào nhóm "tự
làm/làm chủ", nghĩa là không phân biệt số giờ mà họ đã làm việc trong khoảng thời
gian tham chiếu (07 ngày qua).
· Những người tập sự hay học nghề được chi trả bằng tiền hay hiện vật được
xếp vào nhóm"được trả lương/trả công".
2.2. Phương pháp tính
Ở chỉ tiêu dân số hoạt động kinh tế (hay lực lượng lao động) đã trình bày các
số đo về hoạt động kinh tế, như: tỷ lệ hoạt động thô, tỷ lệ hoạt động chung, tỷ lệ hoạt
động đặc trưng theo tuổi-giới tính. Các tỷ lệ này cũng được tính cho lao động có việc
làm. Vì vậy, sẽ không định nghĩa lại các tỷ lệ như vậy, mà chỉ đưa thêm hai tỷ lệ sau
đây:
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a) Tỷ lệ có việc làm trên lực lượng lao động
Công thức tính:

b) Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động
Biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm tổng số người trong độ tuổi lao động có việc
làm/làm việc chiếm trong tổng dân số trong độ tuổi lao động.
Công thức tính:

3. Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng dân số
Khái niệm
Tỷ lệ lao động đang làmviệc so với tổng dân số là tỷ lệ phần trăm tổng số
người đang làm việc chiếm trong tổng dân số.
Công thức tính:

4. Tỷ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo
Khái niệm
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Tỷ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo là tỷ lệ số lao
động đang làm việc đã qua đào tạo chiếm trong tổng số lao động đang làm việc trong
kỳ.
Công thức tính:

Số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo bao gồm những
người thỏa mãn cả hai điều kiện sau đây:
- Là người lao động đang làm việc trong nền kinh tế; đã được đào tạo ở một
trường hay một sơ sở đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ và đã tốt nghiệp, đã
được cấp bằng/chứng chỉ chứng nhận đã đạt một trình độ chuyên môn, kỹ thuật,
nghiệp vụ nhất định, bao gồm: sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cấp
chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và trên đại học (thạc sỹ, tiến sỹ, tiến sỹ khoa học).
Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề:
Công thức tính:

Số lao động được tính đã qua đào tạo nghề tại thời điểm tổng hợp báo cáo (t)
được từ các nguồn sau:
- Số lao động đã qua đào tạo trong các cơ sở đào tạo nghề (bao gồm các cơ sở
cônglập và ngoài công lập) dưới 3 tháng và được cấp giấy chứng nhận;
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- Số lao động đã qua đào tạo trong các cơ sở đào tạo nghề (bao gồm các cơ sở
công lập và ngoài công lập) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng và được cấp chứng chỉ sơ
cấp nghề hoặc chứng chỉ nghề của cơ quan có thẩm quyền;
- Số lao động đã qua đào tạo trong các Trường dạy nghề; Trường trung cấp
nghề, cao đẳng nghề; Trường trung học chuyên nghiệp (bao gồm các cơ sở công lập
và ngoài công lập) được đào tạo nghề từ 12 tháng đến dưới 24 tháng và được cấp
bằng nghề (đối với các trường hợp được đào tạo nghề trước năm 2008);
- Số lao động đã qua đào tạo trong các Trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề;
Trường trung học chuyên nghiệp (bao gồm các cơ sở công lập và ngoài công lập) đã
được cấp bằng Trung cấp nghề ;
- Số lao động đã qua đào tạo trong các cao đẳng nghề (bao gồm các cơ sở công
lập và ngoài công lập) đã được cấp bằng Cao đẳng nghề ;
- Số lao động tuy chưa qua một trường lớp đào tạo nào nhưng do tự học, do
được truyền nghề hoặc vừa làm vừa học nên họ đã có được kỹ năng, tay nghề tương
đương với bậc 1 của công nhân kỹ thuật có bằng cùng nghề và thực tế đã làm công
việc này từ 3 năm trở lên thì được tính là “Công nhân kỹ thuật không bằn
5. Số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp
5.1. Khái niệm
a. Số người thất nghiệp
Số người thất nghiệp là những người từ 15 tuổi trở lên mà trong tuần tham
chiếu đã hội đủ các yếu tố sau đây:
(1) Không làm việc nhưng sẵn sàng và mong muốn có việc làm; và

(2) Đang đi tìm việc làm có thu nhập, kể cả những người trước đó chưa bao
giờ làm việc.
Số người thất nghiệp còn bao gồm các trường hợp đặc biệt sau:
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- Những người đang nghỉ việc tạm thời nhưng không có căn cứ bảo đảm sẽ
được tiếp tục làm công việc cũ, trong khi đó họ vẫn sẵn sàng làm việc hoặc đang tìm
kiếm việc làm mới;
- Những người trong thời kỳ tham chiếu không có hoạt động tìm kiếm việc
làm vì họ đã được bố trí việc làm mới sau thời tạm nghỉ việc;
- Những người đã thôi việc không được hưởng tiền lương/tiền công; hoặc
- Những người không tích cực tiềm kiếm việc làm vì họ tin rằng không thể
tìm được việc làm (do hạn chế về sức khoẻ, trình độ chuyên môn không phù hợp,…).
b. Người thất nghiệp: là những người có khả năng lao động, trong tuần trước
thời điểm quan sát (tham chiếu) không có việc làm, đang tìm kiếm việc làm và sẵn
sàng làm việc để tạo ra thu nhập
c. Tỷ lệ thất nghiệp
Tỷ lệ thất nghiệp là chỉ tiêu biểu hiện tỷ lệ so sánh số người thất nghiệp với lực
lượng lao động (tổng dân số hoạt động kinh tế) trong kỳ.
5.2 Phương pháp tính
Công thức tính:

Do đặc trưng của nền kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp của nước ta thường được tính
cho khu vực thành thị theo công thức sau:
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6. Số người thiếu việc làm và tỷ lệ thiếu việc làm
6.1. Khái niệm
Người thiếu việc làm bao gồm những người có việc làm mà trong thời gian
tham chiếu (7 ngày trước thời điểm điều tra) thoả mãn cả 3 tiêu chuẩn sau đây:
Thứ nhất, mong muốn làm việc thêm giờ, nghĩa là:
-

Muốn làm thêm một (số) công việc để tăng thêm giờ;

Muốn thay thế một trong số (các) công việc đang làm bằng một công việc
khác để có thể làm việc thêm giờ;
Muốn tăng thêm giờ của một trong các công việc đang làm, hoặc kết hợp
3 loại mong muốn trên.
Thứ hai, sẵn sàng làm việc thêm giờ, nghĩa là trong thời gian tới (ví dụ một
tuần) nếu có cơ hội việc làm thì họ sẵn sàng làm thêm giờ ngay.
Thứ ba, thực tế họ đã làm việc dưới một ngưỡng thời gian cụ thể đối với tất cả
các công việc đã làm trong tuần tham chiếu. Giống như các nước đang thực hiện chế
độ làm việc 40 giờ/tuần, “ngưỡng thời gian” để xác định tình trạng thiếu việc làm của
nước ta là “đã làm việc dưới 35 giờ trong tuần tham chiếu”.
6.2. Phương pháp tính
Có hai chỉ tiêu đo lường mức độ thiếu việc làm như sau:
(1) Tỷ lệ phần trăm thiếu việc làm so với lực lượng lao động:

(2) Tỷ lệ phần trăm thiếu việc làm so với số người đang làm việc:
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7. Số lao động được tạo việc làm
7.1. Khái niệm
Số lao động được tạo việc làm phản ánh số lao động có việc làm tăng thêm
trong năm, là chênh lệch giữa số lao động có việc làm ở kỳ báo cáo và số lao động có
việc làm của kỳ trước.
* Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ
tiêu tạo việc làm mới như sau: “Chỉ tiêu tạo việc làm mới theo quy định tại Điều 14
của Bộ Luật Lao động được quy định là số lao động mới cần tuyển thêm vào làm
việc thường xuyên tại doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và cá nhân sử dụng lao động
theo hợp đồng lao động thuộc mọi thành phần kinh tế do nhu cầu mới thành lập hoặc
mở rộng thêm về quy mô và các mặt hoạt động, sắp xếp lại lao động. “
7.2. Phương pháp tính
Số lao động được tạo việc làm trong năm được tính theo công thức sau:
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8. Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Khái niệm
Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là công dân Việt Nam, đi
làm việc ở nước ngoài theo một trong các hình thức sau:
- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp
hoạt động dịch vụ hoặc tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa lao động đi làm
việc ở nước ngoài.
- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp
trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài.
- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với hình thức thực
tập nâng cao tay nghề.
- Hợp đồng cá nhân người lao động với chủ có nhu cầu sử dụng lao động.
Công thức tính:
VLxk = VLdnxk+ VLnt + VLdnxktt + VLxkcn

Trong đó:
VLxk: là tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
VLdnxk: là số lao động do các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp được
phép hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
VLnt: là số lao động do các doanh nghiệp trúng thầu; các tổ chức, cá nhân
đầu tư ra nước ngoài đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
VLdnxktt: là số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập
nâng cao tay nghề.
VLxkcn: là số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp đồng cá
nhân.
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II. Thực trạng lao động Việt Nam trong thời kì hội nhập
1. Bối cảnh nền kinh tế Việt Nam trong thời kì hội nhập
Việt Nam đang trong quá trình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã
hội chủ nghĩa, việc hội nhập kinh tế quốc tế đang được đẩy mạnh, cùng với đó là sự
phát triển mạnh mẽ cả theo chiều rộng và theo chiều sâu của khoa học công nghệ trong
thời đại công nghiệp 4.0 đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển giữa các quốc
gia. Tuy nhiên, thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay vẫn còn có nhiều bất
cập, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Cơ cấu lao động chưa phù
hợp với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế.
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được ký kết vào ngày 4
tháng 2 năm 2016, tại NewZealand giữa 12 quốc gia thành viên, trong đó có Việt
Nam, TPP có quy mô kinh tế chiếm 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu. Hiệp
định TPP là FTA đầu tiên mà Việt Nam tham gia có chương riêng về lao động, bao
gồm: (i) cam kết thực thi nghĩa vụ là thành viên ILO và không sử dụng các tiêu chuẩn
về lao động nhằm mục đích bảo hộ thương mại; (ii) đảm bảo các quyền của người lao
động được khẳng định trong Tuyên bố năm 1998 của ILO, bao gồm: Tự do hiệp hội và
thực hiện có hiệu quả quyền thương lượng tập thể, xóa bỏ mọi hình thức lao động
cưỡng bức và lao động bắt buộc, xóa bỏ có hiệu quả lao động trẻ em và nghiêm cấm
các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, xóa bỏ phân biệt đối xử trong công việc; (iii)
đảm bảo điều kiện về tiền lương tối thiểu, thời giờ làm việc và an toàn vệ sinh lao
động. Những điều khoản về lao động trong TPP sẽ tạo ra “sức ép” trong thực thi chính
sách và tiêu chuẩn lao động tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Việt
Nam là nước kém phát triển nhất trong TPP, là nước xuất khẩu dựa vào hàng hóa thâm
dụng lao động cao với lợi thế về lao động rẻ. Trong ngắn hạn, việc chấp nhận các tiêu
chuẩn cao của Hiệp định TPP về lao động sẽ khó tránh khỏi những tác động bất lợi
cho Việt Nam trong cạnh tranh quốc tế.
Việt Nam đã tham gia 16 hiệp định kinh tế – thương mại tự do, bao gồm: các
hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) năm 2000, VJEPA Việt Nam – Nhật
Ban Nguồn và Phát triển thông tin

12

BẢN TIN SỐ 06 (7/2018)

Bản năm 2008 và FTA Việt Nam – Chile năm 2011 và các hiệp định đa phương như
các FTA giữa khối ASEAN với các đối tác như Trung Quốc vào năm 2004, với Hàn
Quốc vào năm 2006, Nhật Bản vào năm 2008, Australia và New ealand vào năm
2009, Ấn Độ năm 2009, FTA với Liên minh châu u (EU) và Hàn Quốc năm 2015.
Nhìn chung, các Hiệp định này chủ yếu tập trung vào các cam kết về tự do hóa thương
mại hàng hóa và dịch vụ, song tự do hoá thương mại hàng hoá và dịch vụ có tác động
mạnh mẽ đến nhu cầu tuyển dụng lao động, cơ cấu việc làm, điều kiện làm việc và xu
hướng tiền lương/tiền công.
Hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức to lớn. Cạnh
tranh diễn ra ngày càng gay gắt từ cấp độ sản phẩm, doanh nghiệp đến toàn nền kinh
tế, từ bình diện trong nước đến ngoài nước. Một bộ phận doanh nghiệp không thích
nghi kịp có nguy cơ phá sản, người lao động có nguy cơ thất nghiệp cao, thiếu việc
làm. Chất lượng nguồn lực lao động nước ta chưa đáp ứng yêu cầu, gây trở ngại
trong quá trình hội nhập.
2. Thực trạng lao động Việt Nam trong thời kì hội nhập
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thị trường lao động Việt Nam tiếp tục
được phát triển theo hướng hiện đại hóa và định hướng thị trường; khuôn khổ luật
pháp, thể chế, chính sách thị trường lao động từng bước được hoàn thiện; các kết quả
trên thị trường lao động được cải thiện như chất lượng cung lao động tăng lên, cơ cấu
cầu lao động chuyển dịch tích cực, thu nhập, tiền lương được cải thiện, năng suất lao
động và tính cạnh tranh của lực lượng lao động tăng lên nhờ triển khai thực hiện
nhiều chính sách, cơ chế mới trong giải quyết việc làm và phát triển thị trường lao
động. Năm 2017, cả nước đã tạo việc làm cho gần 1,6 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp
khu vực thành thị giảm xuống còn 3,11% , góp phần giảm tỷ trọng lao động trong
lĩnh vực nông – lâm – thủy sản từ 50% năm 2010 xuống còn 39,75%.1
Tuy nhiên, thị trường lao động Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định.
Đó là, lao động chủ yếu làm việc trong khu vực nông nghiệp, khu vực phi kết cấu,
năng suất thấp, về cơ bản Việt Nam vẫn là một thị trường dư thừa lao động trong
Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, số 16, quý 4 năm 2017.
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nông nghiệp, nông thôn với chất lượng cung lao động thấp, phân bổ chưa hợp lý và
khả năng di chuyển còn bị hạn chế; cầu lao động thấp về số lượng và vẫn còn một tỷ
lệ lớn lao động làm việc trong các nghề giản đơn, không đòi hỏi chuyên môn kỹ
thụât, khu vực làm công ăn lương phát triển chậm; tỷ lệ thiếu việc làm vẫn còn khá
cao; hệ thống luật pháp về thị trường lao động chưa đầy đủ; cơ sở hạ tầng của thị
trường lao động chưa phát triển đồng bộ dẫn đến khả năng kết nối cung cầu lao động
kém; có sự mất cân đối cung cầu lao động cục bộ, mặc dù thiếu việc làm chiếm tỷ lệ
lớn, nhưng một số ngành nghề, địa phương.. không tuyển được lao động; hệ thống
giáo dục, hướng nghiệp và đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao
động, đặc biệt là đối với lao động yêu cầu kỹ năng cao; một bộ phận lớn người lao
động chưa được bảo vệ trong thị trường...

Hình 1
Số lượng người thất nghiệp trọng độ tuổi theo giới tính, thành thị/nông thôn và nhóm tuổi
Nguồn: TCTK (2016,2017). Điều tra LĐ-VL hằng quý.

Quý 4/2017 cơ cấu số người thất nghiệp dài hạn trong tổng số người thất
nghiệp chiếm 24,8%.
Cả nước có 215,3 nghìn người có trình độ “đại học trở lên” bị thất nghiệp
trong quý 4/2017, giảm 21,7 nghìn người so với quý 3/2017; tỷ lệ thất nghiệp của
nhóm này là 4,12% (quý trước 4,51%). Nhóm trình độ “cao đẳng” có 78,8 nghìn
người thất nghiệp, giảm 6 nghìn người so với quý 3/2017; tỷ lệ thất nghiệp nhóm
này giảm xuống còn 4,32% nhưng vẫn ở mức cao nhất. Nhóm trình độ “trung cấp”
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có 64,6 nghìn người thất nghiệp, là nhóm chứng kiến sự giảm mạnh nhất với số
lượng là 30,9 nghìn người và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 2,49% (quý trước là
3,77%)
Do vậy, nhận định trên đã phản ánh thực trạng về thị trường lao động Việt
Nam, những vấn đề chủ yếu mà chúng ta cần phải giải quyết: đó là làm cách nào để
nâng cao chất lượng việc làm của người lao động, tăng thời gian sử dụng lao động,
tăng năng suất lao động.
Trước bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế quốc tế. Cùng
với việc đẩy mạnh công tác tạo việc làm trong nước, Việt Nam cũng tích cực đưa
lao động và chuyên gia đi làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau.
Theo báo cáo của Cục Quản lý Lao động ngoài nước, trong năm 2017, cả
nước đưa được 134.751 lao động (trong đó, có 53.340 lao động nữ; chiếm 39,6%);
vượt 28,3% so với kế hoạch năm và bằng 106,7% so với tổng số lao động đi làm
việc ở nước ngoài trong năm 2016. Đây là năm thứ tư liên tiếp số lượng lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm. Trong đó, thị
trường Nhật Bản có sự tăng trưởng vượt bậc với 54.504 lao động (trong đó, có
24.502 lao động nữ), tăng 36,47% so với năm 2016, nâng tổng số thực tập sinh
Việt Nam đang thực tập tại Nhật Bản lên hơn 100 nghìn người (nhiều nhất trong 15
nước có thực tập sinh tại Nhật Bản).
Đối với thị trường Đài Loan, tổng số lao động đi làm việc đạt gần 67.000 lao
động (trong đó, có 23.530 lao động nữ), chiếm gần 50% tổng số lao động Việt Nam
được đưa đi làm việc tại các thị trường trong năm. Tính đến hết năm 2017, số lao
động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan hơn 206.000 người, đứng sau
Indonesia, trong đó lao động làm việc trong ngành sản xuất công nghiệp chiếm trên
87%, dịch vụ xã hội chiếm 13%.
Tại thị trường Hàn Quốc, hiện có hơn 5.100 lao động, trong đó có 3.023 lao
động EPS, 1.975 lao động thuyền viên gần bờ, xa bờ, lao động kỹ thuật. Ngoài ra,
một số thị trường khác như: Ả rập Xê út đưa được 3.626 lao động, Malaysia 1.551
người, còn lại là các thị trường khác trên 3.000 lao động.
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Số lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2017
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Hình 2
Số lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2017
Nguồn: Cục quản lý Lao động nước ngoài
Việt Nam là quốc gia có xuất phát điểm, nền tảng, trình độ (công nghệ,
nguồn nhân lực..) hạn chế thì thị trường lao động sẽ gặp nhiều thách thức như:
Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ sẽ không còn là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh và
thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; sức ép về vấn đề giải quyết việc làm và sẽ
phải đối mặt với sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp hoặc thiếu việc làm. Tuy vậy, những
ngành công nghiệp trong nước vẫn đang thu hút và giải quyết lực lượng lao động
lớn trên cả nước, cụ thể: Quý 4/2017, số người làm việc trong ngành “Công nghiệp
chế biến chế tạo” tiếp tục tăng so với các ngành khác, tăng 226 nghìn người so với
quý trước và 460 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là ngành “Xây
dựng” tăng tương ứng 127 nghìn người; “Vận tải, kho bãi” tăng 41 nghìn người và
102 nghìn người; “Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô. Mô tô, xa máy và xe có động
cơ khác” tăng 53 nghìn người và 183 nghìn người.
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Số người làm việc trong ngành nông lâm thủy sản (NLTS) giảm nhiều nhất,
giảm 209 nghìn người so với quý trước và 698 nghìn người so với cùng kỳ năm
trước. Tiếp đến là các ngành: “Sản xuất, phân phối khí đốt và điều hòa không khí”
giảm tương ứng 27 nghìn người so với quý trước nhưng tăng 2 nghìn người so với
cùng kỳ năm 2016.

Biến động việc làm theo ngành
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Hình 3
Biến động việc làm theo ngành
Nguồn: TCTK (2016,2017). Điều tra LĐ-VL hằng quý.

3. Định hướng phát triển lao động Việt Nam trong thời kì hội nhập
Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thời kỳ mà
Internet, công nghệ số, thiết bị thông minh, robot… được ứng dụng, sử dụng rộng rãi
trong các lĩnh vực thay thế, phục vụ, đáp ứng nhu cầu con người. Thời kỳ kỷ nguyên
số sẽ tác động làm biến đổi thị trường lao động, cụ thể sẽ có nhiều ngành nghề, công
việc truyền thống/thủ công sẽ mất đi đồng nghĩa với việc người lao động ở các quốc
gia sẽ mất đi nhiều việc làm, cơ hội việc làm nhưng nó cũng mở ra cơ hội xuất hiện
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nhiều ngành nghề, công việc mới đòi hỏi ít nhân công và chất lượng lao động ở trình
độ ngày càng cao hơn.
Do đó, trước mắt thị trường lao động Việt Nam tiếp tục được phát triển theo
hướng hiện đại hóa và định hướng thị trường; khuôn khổ luật pháp, thể chế, chính
sách thị trường lao động từng bước được hoàn thiện; các kết quả trên thị trường lao
động được cải thiện như chất lượng cung lao động tăng lên, cơ cấu cầu lao động
chuyển dịch tích cực, thu nhập, tiền lương được cải thiện. Tuy nhiên thị trường lao
động ta vẫn còn những điểm hạn chế phải khắc phục như: Chất lượng lao động ở nước
ta thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, cơ cấu ngành nghề đào tạo có nhiều
bất cập. Còn thiếu nghiêm trọng lao động kỹ thuật trình độ cao, lao động trong một số
ngành công nghiệp mới. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề còn thấp, kỹ năng, tay
nghề, thể lực và tác phong lao động công nghiệp còn yếu nên khả năng cạnh tranh của
lao động Việt Nam thấp. Vẫn còn tình trạng mất cân đối cung-cầu lao động cục bộ
giữa các vùng, khu vực, ngành nghề kinh tế. Trong khi cung lao động lớn, song vẫn có
không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động, không chỉ lao động
qua đào tạo mà còn khó khăn trong tuyển dụng lao động phổ thông.
Chuyển dịch cơ cấu lao động chậm, Lao động chủ yếu làm việc trong khu vực
nông nghiệp, khu vực phi chính thức, năng suất thấp. Nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào
khai thác tài nguyên và các ngành thâm dụng lao động (sản phẩm nông nghiệp, thuỷ
sản và khai khoáng, các sản phẩm công nghiệp sơ chế và dịch vụ tiêu dùng sử dụng
nhiều lao động phổ thông). Chất lượng việc làm thấp, lao động tự làm việc, lao động
gia đình không hưởng lương và lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất kinh doanh
không chính thức, vẫn là ba nhóm lao động chủ đạo của nền kinh tế. Còn rất nhiều lao
động làm công ăn lương chỉ có hợp đồng bằng miệng hoặc thậm chí là không có hợp
đồng. Thất nghiệp gia tăng ở những người có trình độ cao (từ đại học trở lên).
III. Giải pháp giải quyết lao động Việt Nam trong thời kì hội nhập
Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện dự án phát triển thị trường
lao động và việc làm, góp phần thực hiện các mục tiêu đã đặt ra trong giai đoạn 2018-
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2020, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tập trung thực hiện các một số giải pháp
cụ thể:
Thứ nhất, về hoạt động đầu tư nâng cao năng lực hệ thống Trung tâm dịch vụ
việc làm, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét
hướng đầu tư nâng cao năng lực đối với các TTDVVL trong danh sách 21 Trung tâm
đã được phê duyệt; Ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương về việc cổ phần hóa đối với hệ thống TTDVVL theo Quyết định số
31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục
ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Thứ hai, về hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hỗ trợ các địa phương tổ chức
giao dịch việc làm, các sàn giao dịch việc làm định kỳ, thường xuyên, trong đó có ưu
tiên hơn cho 04 Trung tâm dịch vụ việc làm khu vực và 02 thành phố lớn (Hà Nội và
Thành phố Hồ Chí Minh); Tổ chức điều tra, khảo sát thị trường lao động phục vụ công
tác quản lý và phân tích, dự báo thị trường lao động; Phối hợp với Tổng cục Thống kê
và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng phương pháp, cách thức thu thập, cập
nhật thông tin về lao động, việc làm phục vụ nhu cầu quản lý và hoạch định chính;
Hướng dẫn việc xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người, người tìm việc cho hệ thống
TTDVVL; triển khai thực hiện Dự án mạng thông tin việc làm Việt Nam do Chính
phủ Hàn Quốc tài trợ trong giai đoạn 2017-2019; tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động giao dịch, kết nối việc làm; Phân tích, dự báo thị trường lao
động trong ngắn hạn và dài hạn,…
Thứ ba, về hỗ trợ lao động di cư từ nông thôn ra thành thị, các khu công
nghiệp và lao động vùng biên; hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, người khuyết tật,
người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn, thí điểm đặt hàng hợp đồng với
TTDVVL và các tổ chức, đơn vị có liên quan khác như VCCI, Trung ương Đoàn, Hội
liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam… để thực hiện các hoạt động hỗ
trợ tạo việc làm cho lao động di cư; thanh niên, người khuyết tật, người dân tộc thiểu
số, phụ nữ nghèo nông thôn.
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Thứ tư, nâng cao năng lực, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện
dự án trong đó: Tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán
bộ quản lý nhà nước về việc làm; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng khung
chương trình và tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ tư vấn viên của TTDVVL;
Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lao động, việc
làm, nhất là cho lao động nông thôn, lao động di cư và các đối tượng lao động đặc thù
(thanh niên tốt nghiệp các cơ sở đào tạo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số…).
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