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Activity 3.1 - Research component 1: Mapping debate, policies and relevant 

case - studies 

c) A review of case study researches - paying particular attention to those focused on 

issues related to gender and migration - and collection of secondary data 
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1. Mở đầu 

Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của các tổ 

chức xã hội và công nhân” do Liên minh Châu Âu đồng tài trợ. Dự án có mục tiêu nâng 

cao năng lực cho các tổ chức xã hội nhằm đóng góp tốt hơn vào sự quản lý và phát triển ở 

Việt Nam. Dự án hướng đến tăng cường năng lực quản trị nội bộ của các tổ chức xã hội có 

liên quan đến lao động, tính giải trình và tính chính danh qua tăng cường khả năng thiết lập 

mạng lưới, nghiên cứu và vận động chính sách dựa trên thực chứng. Dự án hướng đến các 

tổ chức xã hội hỗ trợ công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, đặc biệt là là các tổ 

chức giúp giải quyết (hoặc mong muốn giải quyết) các thách thức đang nổi lên liên quan 

đến quyền của công nhân, vấn đề di cư, vấn đề giới, và nghèo liên quan đến các vấn đề 

mang tính bản chất của công nghiệp hóa hoặc mô hình phát triển. 

Báo cáo này tập trung tổng quan về các nguồn tài liệu thứ cấp đề cập đến các vấn đề 

liên qua đến công nhân công nghiệp nổi lên trong tiến trình công nghiệp hóa như nâng cao 

năng lực công nhân thông qua tạo lập mạng lưới gắn kết họ, tiến trình di cư nông thôn-đô 

thị, nghèo, bình đẳng giới và phát triển bền vững của Việt Nam trong vài thập kỷ vừa qua 

cho đến nay. Các nghiên cứu trường hợp chú ý đến hai khía cạnh có liên quan hữu cơ với 

các chủ đề nêu trên là: giới và di cư. Ngoài ra, các trường hợp được nghiên cứu cũng bao 

gồm các trường hợp điển hình, như là các mô hình tham khảo giúp hoạt động hỗ trợ người 

lao động đạt được kết quả tốt. Báo cáo này cung cấp một số dữ liệu làm cơ sở khoa học và 

thực tiễn cho những nghiên cứu thực địa sẽ được dự án thực hiện, đồng thời cung cấp thêm 

cơ sở cho những giải pháp nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội dân sự có liên quan 

đến lao động. Loại hình tài liệu thứ cấp được sử dụng trong báo cáo này là các bài báo trên 

các trang điện tử của các báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao động, Người Lao động, Lao 

động-xã hội, Sài Gòn Times, v.v. hoặc trang điện tử của các cơ quan cấp Bộ như Bộ Lao 

động-thương binh-xã hội, Bộ Công thương hay Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cũng 

như trang điện tử của các cấp chính quyền địa phương có liên quan. Bên cạnh đó, nguồn tài 

liệu còn đến từ các báo cáo của các tổ chức xã hội trong nước và các tổ chức quốc tế (như 

ILO, ADB, WB, Oxfam, Action Aid, CARE, Asia Foundation, CDI, Viện sức khỏe Ánh 

Sáng LIGHT, CGFED, Mạng lưới di cư M.net, v.v), các bài viết và ấn phẩm đã được công 
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bố của các viện nghiên cứu. Ngoài ra, nguồn tài liệu tham khảo còn bao gồm các bài viết, 

công trình nghiên cứu được công bố ở nước ngoài, đa phần trên các trang điện tử của các 

tổ chức xã hội, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà xuất bản nước ngoài. 

2. Nâng cao năng lực công nhân và tạo lập các mối liên kết xã hội - vai trò mạng 
lưới xã hội thông qua mô hình các nhóm công nhân nòng cốt (worker core 
groups) 

Mạng lưới xã hội (social network- MLXH) là một tập hợp các mối quan hệ giữa các 

thực thể xã hội gọi chung là các chủ thể (actor). Các thực thể xã hội này không nhất thiết 

chỉ là các cá nhân mà còn là các nhóm xã hội, các tổ chức, các thiết chế, các công ty xí 

nghiệp và cả các quốc gia. Các mối quan hệ giữa các actor cũng có thể mang nhiều nội 

dung khác nhau từ sự tương trợ, trao đổi thông tin cho đến việc trao đổi hàng hóa, trao đổi 

các dịch vụ, v.v. (Lê Minh Tiến, Tạp chí KHXH, số 9-2006: 66-77). Mạng lưới xã hội là 

thành tố làm nên vốn xã hội “bao gồm phần lớn sự hợp tác xây dựng giữa những con người 

với nhau:  Sự tin tưởng, sự hiểu biết lẫn nhau, và sự chia sẻ những giá trị đạo đức, phong 

cách nối kết những thành viên trong các tập đoàn, các cộng đồng lại với nhau làm cho việc 

phối hợp hành động có khả năng thực hiện được”(Cohen và Prusak, 2001). Khái niệm về 

vốn xã hội được sử dụng phổ biến nhất có lẽ là khái niệm được Putnam đưa ra: “Vốn xã 

hội…liên quan tới các đặc điểm của tổ chức xã hội, như sự tin cậy, các quy tắc và các mạng 

lưới, có thể cải thiện sự hiệu quả của xã hội qua việc thúc đẩy các hoạt động được điều phối 

(Putnam 1993: 167). Theo khái niệm này, vốn xã hội bao gồm tất cả các tương tác xã hội 

giữa các thành viên trong xã hội theo quan hệ hàng ngang, có nghĩa là những người này 

nằm trong cùng một nhóm, hoặc một cộng đồng và có những điều kiện chung. Để hình 

thành nên các quy tắc và mạng lưới đó, ít nhất trong xã hội phải có hai người có quan hệ 

tương tác với nhau nhằm làm cho xã hội vận hành. Như vậy, theo nghĩa đó, vốn xã hội được 

quy định bởi các mối quan hệ tương tác trong xã hội. Trước Putnam, Coleman (1990) cũng 

đã đưa ra một khái niệm về vốn xã hội, tuy nhiên khái niệm đó có tính phức tạp hơn: “Vốn 

xã hội là một tập hợp các nguồn lực nằm trong các mối quan hệ gia đình và trong tổ chức 

xã hội cộng đồng và chúng có ích cho sự phát triển nhận thức hoặc xã hội của một đứa trẻ 

hoặc một người ít tuổi…  nó không phải là một thực thể đơn nhất mà là một tập hợp các 
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thực thể khác nhau có hai đặc điểm chung: tất cả chúng bao gồm một số khía cạnh của cấu 

trúc xã hội và chúng thúc đẩy các hoạt động nhất định của các cá nhân trong cấu trúc đó” 

(1990: 300 & 302 dẫn theo Parnwell nd: 2). Với khái niệm này, mối quan hệ trong vốn xã 

hội không chỉ giới hạn trong các mối quan hệ theo chiều ngang mà còn bao gồm cả các mối 

quan hệ theo chiều dọc, tức mối quan hệ giữa cá nhân và tổ chức trong xã hội. Theo WB, 

vốn xã hội thể hiện một loại tài sản hay một loại nhóm tài sản tạo ra lợi ích. Lợi ích có từ 

vốn xã hội, hoặc các kênh mà nó ảnh hưởng đến sự phát triển, bao gồm một số yếu tố liên 

quan, như chia sẻ thông tin, hành động tập thể và ra quyết định cùng có lợi (WB, 2001:4, 

6)1.  

Bối cảnh hình thành các nhóm công nhân nòng cốt 

Dựa theo các hệ thống lý thuyết về mạng lưới xã hội và vốn xã hội vừa nêu trên, một 

khảo sát về mạng lưới xã hội của công nhân nhập cư tại khu công nghiệp Biên Hòa tỉnh 

Đồng Nai theo phương pháp nghiên cứu học hỏi và hành động có sự tham gia đã được 

Trung tâm Tư vấn Phát triển (CRCD) thuộc Viện KHXH vùng Nam Bộ (SISS) phối hợp 

với Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn (Sau đây gọi là LAC-DN)2 thuộc Liên đoàn lao 

động tỉnh Đồng Nai, tiến hành năm 2009, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Oxfam 

Đoàn kết Bỉ (OB). Cuộc khảo sát này đã cung cấp các cứ liệu về vai trò quan trọng của các 

mối liên kết hình thành ở các nhóm công nhân cùng cư trú trong các khu nhà trọ và là đồng 

nghiệp trong các doanh nghiệp thuộc hai KCN Biên Hòa 1 và 2. Cuộc khảo sát cho thấy 

ngoài là đồng nghiệp trong doanh nghiệp, nhiều người còn đồng thời là bạn học cũ hay 

đồng hương hoặc có mối quan hệ họ hàng. Họ càng có nhiều mối quan hệ thì các liên kết 

càng mạnh, dựa vào sự tương thân, tương trợ trong cuộc sống và ở nơi làm việc3. Các dữ 

liệu trên là cơ sở thực tiễn để hình thành và phát triển các nhóm công nhân nòng cốt (core 

groups) của công nhân nhập cư, nhằm vừa để đạt được mục tiêu lâu dài là phát triển mạng 

lưới và các mối liên kết xã hội làm nên vốn xã hội cho sự phát triển của bản thân người lao 

 
1 http://siteresources.worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/Resources/Social-Capital-Initiative-Working-Paper-
Series/SCI-WPS-24.pdf (28/12/2018) 
2 Viết tắt theo từ tiếng Anh là LAC (Legal Assistance Centre) 
3 Nguyễn Thị Minh Châu, Huỳnh Thị Ngọc Tuyết, Đào Quang Bình (2010), Mạng lưới xã hội của công nhân nhập 
cư ở khu công nghiệp Biên Hòa (nghiên cứu trường hợp công nhân ở trọ tại Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng 
Nai, Tạp chí Khoa học xã hội, số 5(141), 2010, trang 29-38 
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động, vừa đạt các mục tiêu trước mắt là tăng năng lực và tạo sức mạnh (empowerment)  

cho người lao động thông qua các hoạt động truyền thông, tập huấn, đối thoại về luật lao 

động do LAC-DN thực hiện tại các khu nhà trọ. Từ đó, người công nhân có đủ sức mạnh 

bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình tại nơi sản xuất cũng như được hội nhập toàn 

diện vào đời sống đô thị tại nơi cư trú. 

Mô hình Nhóm Công nhân Nòng cốt của công nhân lao động ở các KCN-KCX là sáng kiến 

được khởi động đầu tiên từ năm 2009 và thành công ở KCN Biên Hòa 1 và 2 bởi LAC-DN. 

Trung tâm được Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai ra quyết định chính thức thành lập năm 

1993 để phục vụ miễn phí cho công nhân, lao động làm việc, sinh sống trên địa bàn tỉnh. 

Về nhân sự, Trung tâm có 6 luật sư và 1 luật gia. Năm 2007, do nhu cầu tư vấn ngày càng 

tăng, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai chỉ đạo TT thành lập 8 tổ tư vấn pháp luật, trong 

đó có 2 tổ tư vấn pháp luật lưu động. Các tổ tư vấn pháp luật lưu động gồm có 10 luật sư, 

luật gia và cán bộ Ban Kinh tế chính sách – xã hội làm việc ngoài giờ sản xuất của công 

nhân lao động, nhất là các ngày cuối tuần để đến tận các xã, phường nơi có nhiều khu nhà 

trọ, khu công nghiệp để tư vấn miễn phí, phổ biến pháp luật và tổ chức vui chơi giải trí. 

Qua đó, TT tạo được mối quan hệ mật thiết với các công nhân và tìm hiểu được các quan 

tâm, nhu cầu của công nhân để đề xuất kịp thời cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

giải quyết. 

Thành lập và đào tạo Nhóm công nhân nòng cốt (CNNC) là sáng kiến mới của LAC-DN 

khi thiết kế dự án hỗ trợ pháp luật cho công nhân tại các khu công nghiệp của tỉnh Đồng 

Nai, khởi phát từ Phường Long Bình, TP Biên Hòa, sau đó phát triển sang KCN của 3 

huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Thành, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Oxfam 

Đoàn kết Bỉ. Các phát hiện về vai trò của mạng lưới xã hội và an toàn của công nhân di cư 

của cuộc nghiên cứu sử dụng phương pháp học hỏi và hành động có sự tham gia do CRCD 

thực hiện đã góp phần cung cấp dữ liệu cho ý tưởng hình thành nhóm công nhân nòng cốt 

khi làm rõ vai trò của các nhóm tự quản, nhóm đồng hương, đồng nghiệp của công nhân ở 

các khu nhà trọ quanh KCN Biên Hòa.  

LAC-DN thành lập và tuyển chọn thành viên của nhóm CNNC qua các buổi tư vấn pháp 

luật lưu động ở các khu nhà trọ. Cho đến cuối năm 2014, LAC-DN đã mở 98 lớp tập huấn 
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đào tạo 667 CNNC về kiến thức pháp luật lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Công 

đoàn, kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng sống, bình đẳng giới, sức 

khỏe sinh sản, kỹ năng tổ chức tốt cuộc sống, tình yêu hôn nhân gia đình... Sau khi học 

xong các lớp tập huấn, CNNC chia sẻ kiến thức pháp luật; tổ chức các chương trình vui 

chơi, giải trí và tư vấn cho người lao động khác tại công ty và các khu nhà trọ. Với phương 

thức này Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập và mở rộng đến các địa bàn, địa phương có 

đông công nhân lao động. Được đào tạo, cung cấp cơ hội nâng cao năng lực, trao quyền, có 

khoảng 400 CNNC có thể chủ động tổ chức các chương trình tư vấn lưu động, trực tiếp 

truyền thông và tư vấn pháp luật được cho người lao động. Tuy số lượng này có biến động 

nhưng không nhiều. Đặc biệt có một số CNNC nổi bật được tuyển dụng vào làm cơ quan 

nhà nước, được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Trong đó có nhiều em 

rất có uy tín với công nhân, giờ giải lao hay nghỉ trưa công nhân đều tìm đến để hỏi về pháp 

luật. 

Do lực lượng CNNC đông nên LAC-DN đã xây dựng hệ thống thông tin hai chiều từ Trung 

tâm đến CNNC cấp huyện, cấp xã/phường và cấp ấp, khu phố. Nhờ hệ thống này mà tất cả 

các thông tin từ trung tâm đến với CNNC hoặc ngược lại được triển khai rất dễ dàng và kịp 

thời. Để cập nhật các kiến thức pháp luật mới và ghi nhận các kiến nghị của công nhân, 

hàng tháng CNNC tại mỗi xã/ phường sẽ họp một lần. Tại các cuộc họp này cán bộ Trung 

tâm hoặc cán bộ Liên đoàn lao động cấp huyện sẽ sinh hoạt cùng CCNC để ghi nhận, góp 

ý, hỗ trợ khi cần thiết.  

CNNC còn là hạt nhân cho các hoạt động tại 3 Điểm hỗ trợ công nhân tại phường Long 

Bình, TP Biên Hòa; xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch; và xã Hố Nai 3, huyện Trảng 

Bom. 

Ý nghĩa lớn và sự ghi nhận, đánh giá cao của các bên liên quan 

Hiệu quả lớn nhất của mạng lưới CNNC là tính nhân rộng và bền vững của hoạt động truyền 

thông, tư vấn pháp luật. Là cánh tay nối dài của các luật sư, tư vấn viên của LAC-DN và 

Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, các nhóm CNNC góp phần rất lớn vào việc đưa kiến 

thức pháp luật, kỹ năng sống vào từng khu nhà trọ, từng khu công nghiệp, làm số lượng 
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người lao động được tư vấn pháp luật lên rất đáng kể, trong đó, đã có nhiều trường hợp 

công nhân thành công trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mình.   

LAC-DN được công nhận là một trong các đơn vị mạnh nhất thuộc hệ thống các trung tâm 

tư vấn pháp luật Công đoàn Việt Nam. Theo Truyền hình Quốc hội Việt Nam, chương trình 

phát sóng ngày 27/07/2015, đại diện LAC-DN cho biết từ khi thành lập đến giữa năm 2015, 

đã có gần 153,000 lượt người được tư vấn về pháp luật, chế độ chính sách thông qua nhiều 

hình thức. Cùng thời gian này, cán bộ trung tâm đã hỗ trợ, tham gia bảo vệ tại tòa án cho 

trên 8,300 lượt người, qua đó đòi lại quyền lợi cho NLĐ trên 7 tỷ đồng. Tỷ lệ thành công 

khi Trung tâm tham gia bảo vệ tại tòa cho NLĐ luôn ở mức rất cao (khoảng 99%)4. Nội 

dung các vụ tranh chấp lao động mà cá nhân NLĐ khởi kiện thường là do công ty đơn 

phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, sa thải công nhân vô cớ, không chi trả trợ cấp thôi 

việc, còn nợ tiền thưởng hàng năm.  

Riêng trong hoạt động hỗ trợ NLĐ bảo vệ quyền lợi BHXH và BHTN, từ khi Luật Bảo 

hiểm xã hội có hiệu lực đến giữa năm 2015, LAC-DN đã buộc người sử dụng lao động chốt 

và trả sổ BHXH cho trên dưới 5,000 sổ, đồng thời hỗ trợ hơn 100 vụ khởi kiện ra tòa về 

BHTN do chủ doanh nghiệp vi phạm các quy định về BHTN. Qua các thủ tục trình tự tố 

tụng trong các tranh chấp lao động, đặc biệt là các phiên tòa do NLĐ ủy quyền, trình độ 

pháp luật và kỹ năng tham gia tố tụng của nhân viên tư vấn và nhất là các công nhân nòng 

cốt nhận làm ủy quyền được nâng lên, đạt hiệu quả cao, trở thành là chỗ dựa tin cậy về pháp 

lý cho NLĐ.  

Về vai trò của các Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam có nhận xét và định hướng: “Trung tâm tư vấn pháp luật chính là cánh 

tay nối dài của tổ chức công đoàn trong việc đưa chính sách, pháp luật của nhà nước đến 

với NLĐ. Sắp tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có kiến nghị sửa đổi Nghị định 77 

cho phù hợp với tình hình thực tế, nhất là việc hoàn thiện cơ chế hoạt động, đào tạo và đãi 

ngộ dành cho đội ngũ tư vấn viên.”5 Hơn nữa, vai trò của các nhóm CNNC do các Trung 

 
4 http://quochoitv.vn/kinh-te-xa-hoi/2015/7/dong-nai-diem-tua-phap-ly-cua-nguoi-lao-dong-/79947 
5 http://nld.com.vn/cong-doan/canh-tay-noi-dai-20140821212036915.htm 
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tâm tư vấn pháp luật công đoàn thành lập đã được Tổng liên đoàn lao động VN đánh giá 

cao, như đã thể hiện qua các tọa đàm, hội thảo và các talk show trên các kênh truyền hình. 

Hình 1: Tư vấn pháp luật cho công nhân tại Trung tâm tư vấn pháp luật của LĐLĐ tỉnh 

Đồng Nai 

 

Nguồn: http://quochoitv.vn/kinh-te-xa-hoi/2015/7/dong-nai-diem-tua-phap-ly-cua-nguoi-

lao-dong-/79947 

Tính nhân rộng (replicability)  

Mô hình xây dựng các nhóm CNNC của LAC-DN đã được nhân rộng ở các tỉnh Bắc Ninh, 

Hải Phòng, TP Hà Nội. Đã có gần một trăm nhóm CNNC đã được thành lập ở các khu nhà 

trọ quanh các KCN-KCX và đang hoạt động có hiệu quả với công nhân. Đó là kết quả của 

sự hợp tác giữa Liên đoàn lao động các tỉnh, TP nói trên với Trung tâm Phát triển và Hội 

nhập (CDI)- một tổ chức phi chính phủ trong nước- với sự hỗ trợ kỹ thuật của Oxfam Việt 

Nam.  

Bên cạnh mô hình nhóm công nhân nòng cốt, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở 

một số địa phương cũng thành lập các câu lạc bộ dành cho công nhân di cư sinh sống trong 

các khu trọ ở địa phương, thường được gọi là Câu lạc bộ công nhân nhà trọ. Mục tiêu của 

các Câu lạc bộ nhằm tạo sự kết nối giữa các công nhân trẻ sống xa nhà, qua đó Đoàn thanh 

niên thực hiện tuyên truyền các chính sách của Nhà nước và phổ biến các kiến thức thiết 
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yếu cho thanh niên. Để đạt được mục tiêu đó, Đoàn thanh niên cũng thiết lập Tủ sách Pháp 

luật ở các khu trọ nhằm cung cấp tài liệu pháp luật, tờ rơi, tài liệu tập huấn cho công nhân. 

3. Lao động nữ sau 35 tuổi: tình trạng nghỉ việc và các hệ lụy kinh tế - xã hội 
Một chủ đề mới nổi lên trong những năm gần đây và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của 

nhiều bên có liên quan là tình trạng bị buộc thôi việc hay ở vào tình thế phải xin nghỉ việc, 

kéo theo tình trạng thất nghiệp của lao động sau tuổi 35. Vấn đề này được cho là thường 

xảy ra ở các ngành công nghiệp thâm dụng lao động như dệt may, giày da, điện tử. Vấn đề 

này gây ra nhiều quan ngại do có liên quan đến yếu tố giới do công nhân nữ trong các ngành 

này chiếm tỷ lệ rất cao. Nghiên cứu đã thực hiện về công nhân công nghiệp trong ngành 

điện tử và may cho thấy công nhân nữ chiếm đến 80% trong tổng số công nhân ở nhiều 

doanh nghiệp trong hai ngành này (Khanh và Masina 2017). Sự quan tâm với chủ đề mới 

nổi này thể hiện qua tần suất xuất hiện dày đặc của các bài viết trên các báo điện tử trong 

năm 2017. Đây cũng là chủ đề nóng ở kỳ họp cuối năm của quốc hội năm 2017, đặc biệt 

sau cuộc hội thảo công bố kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Công nhân và Công đoàn 

thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào giữa năm 2017.  

Điều đáng quan tâm là có sự khác biệt rất lớn giữa hai đơn vị Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam và Bộ Lao động thương binh xã hội: một bên khẳng định tình trạng mất việc của 

nhiều lao động nữ sau tuổi 35 và các hệ lụy nghiêm trọng của thất nghiệp, dựa trên các số 

liệu thực chứng từ cuộc khảo sát chọn mẫu đại diện cho quy mô toàn quốc như đã đề cập ở 

trên và các số liệu thống kê chính thức của Tổng cục thống kê; một bên phủ nhận vấn nạn 

này và chỉ đưa ra một vài bằng chứng cho luận điểm của mình. Một điều cần lưu ý là chưa 

có công trình nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề này. Do đó, việc tổng quan nghiên cứu 

trường hợp này chủ yếu dựa vào các bài báo trên các trang điện tử cũng như tường thuật 

kết quả hội thảo hay tranh luận ở nghị trường quốc hội. 

Ý kiến đa chiều 

Trước hết, nói về luận điểm bác bỏ thông tin về tình trạng mất việc của lao động nữ sau 

tuổi 35 mà điển hình nhất là của Bộ trưởng Bộ lao động thương binh xã hội (LĐTBXH). 
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Theo một số trang báo điện tử6, trong phiên họp Quốc hội vào tháng 6/2018, khi trả lời chất 

vấn của các đại biểu về giải pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động khu vực FDI trước 

xu hướng thất nghiệp sau 35 tuổi tại khu vực này gia tăng, nhất là lao động nữ, Bộ trưởng 

cho biết: "Thời gian gần đây, có ý kiến cho rằng, số người lao động trong độ tuổi 30 - 35 

bị doanh nghiệp FDI sa thải lớn, thậm chí có một viện nghiên cứu nói là doanh nghiệp FDI 

sa thải tới 80% lao động trong độ tuổi 30 - 35"7, và khẳng định rằng “không có chuyện 

này”8.  Luận điểm nêu ra là Bộ này “đã phối hợp với Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc 

hội, đi khảo sát và đi kiểm tra thực tiễn ở các doanh nghiệp và một số doanh nghiệp của ba 

tỉnh, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy “chỉ 

có 11% lao động nghỉ việc, xin nghỉ với nhiều lý do khác nhau nằm trong số này”9. “Tất 

cả số nghỉ này có thể là vì nguyện vọng cá nhân hoặc nghỉ một lần chứ không phải bị sa 

thải. Nếu tính như vậy chỉ vào khoảng 1,9% so với tổng số người lao động của doanh 

nghiệp đó, riêng TPHCM và Bắc Ninh rất hạn chế…”10. 

Tuy phần trả lời chất vấn tại cuộc họp quốc hội vừa dẫn trên không đề cập tên của viện 

nghiên cứ nhưng có thể nhận biết đó là Viện nghiên cứu công nhân và công đoàn thuộc 

Tổng liên đoàn lao động VN, vì nguồn của số liệu trên đã được nhiều báo điện tử dẫn lại từ 

một hội thảo công bố vào đầu năm 2018 như sẽ được tổng hợp bên dưới. 

Trái ngược với lời bác bỏ của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, các bài viết trên các phương tiện 

thông tin đại chúng lại khẳng định tình trạng mất việc làm của lao động nữ từ tuổi 35 ở các 

khu công nghiệp-khu chế xuất. Phần lớn dữ liệu trích trong các bài viết đó được dẫn từ hai 

nguồn chính: báo cáo của Viện Nghiên cứu Công nhân và Công đoàn (CĐ) công bố năm 

 
6 http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=27852; https://theleader.vn/bo-truong-dao-ngoc-
dung-noi-gi-ve-viec-sa-thai-hang-loat-lao-dong-o-tuoi-35-20180605142057348.htm; https://baomoi.com/bo-
truong-bo-ld-tb-xh-khong-co-tinh-trang-sa-thai-lao-dong-30-35-tuoi/c/26302474.epi; https://vov.vn/tin-
24h/khong-co-chuyen-doanh-nghiep-fdi-sa-thai-lao-dong-3035-tuoi-770860.vov 
7 https://theleader.vn/bo-truong-dao-ngoc-dung-noi-gi-ve-viec-sa-thai-hang-loat-lao-dong-o-tuoi-35-
20180605142057348.htm 
8 Như trên 
9 http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=27852 
10 https://baomoi.com/bo-truong-bo-ld-tb-xh-khong-co-tinh-trang-sa-thai-lao-dong-30-35-tuoi/c/26302474.epi 
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2016 và thông tin thu thập từ chính các phóng viên tác nghiệp. Điển hình là các bài viết 

trên báo Lao động, Người lao động, Báo Mới, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, v.v.11  

Các bài viết ‘Thất nghiệp ở tuổi 35’, ‘Bấp bênh lao động nữ’12, dẫn ra các dữ liệu được 

công bố ở báo cáo nghiên cứu vừa nêu trên, cho thấy có tới 80% phụ nữ ở trên 35 tuổi trong 

các khu công nghiệp đang bị đào thải hoặc tự bỏ việc. Báo cáo này chỉ ra những bất lợi của 

phụ nữ thường gặp phải, nhiều người bị cho nghỉ việc với lý do cơ cấu lại sản xuất hoặc tự 

nghỉ do không chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt. Điều đáng lưu ý là trong số lao 

động nữ từ sau tuổi 35 - 45 tuổi bị thất nghiệp, có đến 59,6% cho là do lương thấp không 

đủ sống; 39,1% cho là do áp lực công việc nên buộc phải xin nghỉ và có đến 22,65% do bị 

đuổi việc. Các ngành nghề thường hay đào thải lao động là may mặc, giày da, thủy sản, lắp 

ráp điện tử…Có thể nhận thấy trên thị trường lao động, phụ nữ vẫn đang bất lợi hơn so với 

nam giới trong quá trình tìm kiếm việc làm bền vững. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tuổi 

càng tăng thì khả năng mất việc làm càng lớn. Các bài báo còn dẫn các đánh giá của chuyên 

gia cho rằng, tình trạng sa thải lao động nữ sau 35 tuổi diễn ra khá nghiêm trọng, ảnh hưởng 

đến chất lượng đời sống người lao động và gia đình họ. Ông Vũ Quang Thọ - Viện trưởng 

Viện Nghiên cứu Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) cho rằng: 

Tình trạng sa thải lao động độ tuổi 35 đang đặt ra một nguy cơ lớn đáng báo động cho thị 

trường lao động Việt Nam, làm gia tăng tình trạng thất nghiệp và tạo thêm gánh nặng an 

sinh xã hội. Nguyên nhân khiến lao động bị sa thải một phần do người lao động không thích 

ứng được với thay đổi về công nghệ, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp cần 

thay lao động trẻ hơn, khỏe hơn, năng suất lao động cao hơn và chỉ phải trả mức lương thấp 

hơn. Ông dự báo “có lẽ Việt Nam đang đi vào giai đoạn sa thải lao động từng mảng, phần 

lớn là các doanh nghiệp dệt may, da giầy, chế biến thủy, hải sản, lắp ráp linh kiện… Những 

doanh nghiệp này dễ dàng sa thải lao động, thay thế lao động mới với thời gian huấn luyện 

không nhiều. Với hàng triệu lao động trẻ nhưng không có trình độ trước đây là lợi thế của 

 
11 https://nld.com.vn/cong-doan/that-nghiep-o-tuoi-35-20170402080832361.htm, https://nld.com.vn/cong-doan/bap-
benh-lao-dong-nu-20170329101623651.htm; http://daidoanket.vn/xa-hoi/mat-viec-lam-sau-tuoi-35-that-nghiep-va-
ganh-nang-an-sinh-xa-hoi-tintuc379749;  
https://vov.vn/tin-24h/mat-viec-lam-sau-tuoi-35-that-nghiep-va-ganh-nang-an-sinh-xa-hoi 
12 https://nld.com.vn/cong-doan/that-nghiep-o-tuoi-35-20170402080832361.htm, https://nld.com.vn/cong-doan/bap-
benh-lao-dong-nu-20170329101623651.htm 
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Việt Nam. Tuy nhiên hiện lực lượng này không còn chiếm ưu thế nữa ở thời kỳ cách mạng 

4.0, lao động giá rẻ không còn lợi thế nữa”13. 

Hộp 1: Tình trạng mất việc ở KCN Bắc Thăng Long - góc nhìn của một nữ công nhân 

“Chị Phạm Thị Hằng, 33 tuổi ở Tuyên Quang chia sẻ, đang làm công nhân cho một công 

ty sản xuất linh kiện của Nhật trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long với thâm niên 12 

năm. Mặc dù vẫn làm việc cho doanh nghiệp nhưng chị cảm thấy lo lắng khi một số đồng 

nghiệp của chị bị chủ sử dụng lao động cho nghỉ việc với nhiều lý do khác nhau. Do hầu 

hết những lao động như chị đều chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học nên khi mất việc gặp 

không ít khó khăn trong cuộc sống. 

Ngoài 35 tuổi, sức lao động giảm, không doanh nghiệp nào muốn nhận vào làm, nhiều 

người phải đi bán hàng hoặc làm các công việc tự do với thu nhập bấp bênh. Chị Phạm Thị 

Hằng cho biết: “Trong khu công nghiệp đã có vài công ty sa thải công nhân với lý do rất 

đơn giản là người lâu năm thì lương cơ bản cao và công việc cũng chỉ có như thế thôi. Vì 

thế họ sa thải người cũ, tuyển người trẻ với công việc như vậy họ chỉ trả lương thấp hơn so 

với những người làm lâu năm”. (Nguồn: Bản tin điện tử Đài tiếng nói VN)14  

Tác động của thực trạng này đến người lao động và gia đình họ 

Cũng theo các tài liệu đã dẫn trên, xu hướng gia tăng sa thải NLĐ gây nhiều hệ lụy, gánh 

nặng cho gia đình của NLĐ và xã hội. Kết quả khảo sát của Viện nghiên cứu công nhân-

công đoàn cho thấy, có 11,2% NLĐ cho rằng họ không gia đình, không người thân; 24,2% 

đang đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh tật; 11,8% khó kiếm bạn và kết bạn; 38,1% cho là sẽ 

trở thành gánh nặng cho gia đình; 27,0% cho là chưa chắc đã có cơ hội để phát huy; 15,2% 

không có sức khoẻ, mất khả năng lao động; 19,0% cho là dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã 

hội hoặc việc làm xấu; 12,8% trả lời là sẽ dẫn đến gia đình lục đục, lăng mạ nhau; 11,2% 

cho là còn bị phân biệt đối xử, kỳ thị15.  

Hộp 2: Cơ chế thích ứng của người lao động 

 
13 http://daidoanket.vn/xa-hoi/mat-viec-lam-sau-tuoi-35-that-nghiep-va-ganh-nang-an-sinh-xa-hoi-tintuc379749 
14https://vov.vn/tin-24h/mat-viec-lam-sau-tuoi-35-that-nghiep-va-ganh-nang-an-sinh-xa-hoi-662269.vov 
15 https://nld.com.vn/cong-doan/that-nghiep-o-tuoi-35-20170402080832361.htm   
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“Áp lực công việc cùng với lo lắng sẽ bị doanh nghiệp cho nghỉ việc bất cứ lúc nào, chị Nguyễn 

Thu Hương ở Vĩnh Phúc tranh thủ thời gian được nghỉ đi học nghề, tránh nguy cơ thất nghiệp 

sau khi mất việc: “Làm ở công ty thì áp lực lớn, áp lực từ công việc, từ cấp trên, thời gian làm 

quá sức, hầu như ở công ty không có thời gian để đi đâu. Tôi biết rằng làm ở đây không được 

bền vững, công ty sẽ sa thải dần những người lớn tuổi. Vì thế tôi quyết định nghỉ việc và theo 

học khóa học miễn phí đào tạo nấu ăn, sau này có thể xin làm việc trong nhà hàng hoặc tự mở 

hàng ăn .(Nguồn: Bản tin điện tử Đài tiếng nói VN, theo https://vov.vn/tin-24h/mat-viec-lam-

sau-tuoi-35-that-nghiep-va-ganh-nang-an-sinh-xa-hoi-662269.vov) 

 

Hầu như cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp trong khu vực chính thức của nữ lao động mất việc 

sau tuổi 35 là rất thấp vì thế đa số trở thành lao động phi chính thức. Sau thất nghiệp ở độ 

tuổi từ 40 - 45, có tới 2/3 phụ nữ làm công việc nội trợ gia đình, công việc tự do, chỉ có hơn 

27% buôn bán nhỏ và hơn 13% lao động nữ quay trở lại làm nông nghiệp16. Một tài liệu 

khác cũng dẫn theo kết quả điều tra của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết phần 

lớn tham gia vào khu vực phi chính thức : “sau khi bị sa thải, khoảng 43,1% người lao động 

làm công việc tự do, 17,2% làm công việc buôn bán, 15,3% về nhà làm công việc nội trợ 

gia đình, 13,3% làm ruộng và hơn 11% bán hàng rong. Đối với nữ, tập trung phần lớn 

(82,6%) là bán hàng rong và bán nước giải khát, 12,1% làm công việc tự do” 17. 

Như vậy, tình trạng mất việc ở lao động nữ sau tuổi 35 gây ra những hệ lụy cả trước mắt 

và lâu dài không chỉ riêng bản thân người lao động mà còn ảnh hưởng dây chuyền đến gia 

đình họ và xã hội nói chung, kể cả những bất ổn về an sinh xã hội và kinh tế-tài chính. Đến 

nay có khoảng 2.68 triệu người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp FDI, tập 

trung ở các KCN-KCX ở các thành phố lớn thuộc 3 vùng kinh tế trọng điểm.  Chỉ cần có 

một tỉ lệ nào đó trong tổng số lao động này bị sa thải vì lý do tuổi tác sẽ dẫn đến những hệ 

quả dây chuyền cho cả nền kinh tế và cấu trúc xã hội VN. Điều này cung cấp dữ liệu hàm 

ý cho các nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề này, theo hướng định lượng lẫn định tính, bao 

gồm cả nghiên cứu sử dụng phương pháp học hỏi và hành động có sự tham gia để tìm ra 

 
16 Báo Người lao động, như đã dẫn ở trên 
17 http://cafef.vn/that-nghiep-tuoi-35-phu-nu-phai-lam-gi-20170920103820043.chn ( dẫn theo Nguyễn Trang, VOV) 
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một số giải pháp khả thi theo ý kiến của các bên có liên quan, nhất là chính bản thân người 

công nhân đang ở tình huống có nguy cơ mất việc do chạm hay vượt ngưỡng tuổi tác này 

và chủ doanh nghiệp cùng những cơ quan có trách nhiệm liên đới. 

4. Tiếp cận An sinh Xã hội của Lao động Di cư: sự thiếu hụt nhiều chiều kích 
do các rào cản pháp lý và thực tiễn 

Nhiều báo cáo chỉ ra tình trạng thiếu hụt nhiều chiều kích trong tiếp cận an sinh xã hội 

(ASXH) của công nhân công nghiệp, đặc biệt là công nhân di cư, do các rào cản pháp lý và 

thực tiễn. Báo cáo gần đây nhất cung cấp nhiều thông tin liên quan trực tiếp đến chủ đề này 

có tên là ‘Rào cản pháp luật và thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an 

sinh xã hội’ (2015) do Oxfam và Nhóm tác giả của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ 

thực hiện, với sự phối hợp với nhiều tổ chức phi chính phủ VN trong mạng lưới Hành động 

vì quyền của lao động di cư M.net, với sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức Oxfam tại Việt Nam18. 

Báo cáo này là kết quả của cuộc khảo sát triển khai từ cuối năm 2014 tại 4 tỉnh thành gồm 

Hà Nội, Bắc Ninh, TP HCM và Đồng Nai. Nghiên cứu tập trung vào 4 ngành có đông người 

lao động di cư (NLĐDC) là may, điện tử, xây dựng, và bán hàng rong, với cơ cấu phân theo 

khu vực chính thức và phi chính thức. Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn định 

lượng với 808 lao động di cư (319 trong khu vực chính thức và 489 trong khu vực phi chính 

thức), 36 cuộc thảo luận nhóm, 48 phỏng vấn sâu, phỏng vấn chiến lược đối với NLĐDC, 

cán bộ địa phương, tổ chức đoàn thể, luật sư, chủ nhà trọ, tổ chức xã hội và các bên liên 

quan khác. Báo cáo này cung cấp những bằng chứng về các rào cản pháp lý và rào cản thực 

tiễn hiện nay đối với người lao động di cư làm việc trong khu vực chính thức và phi chính thức 

trong việc tiếp cận ASXH tại các đô thị và khu công nghiệp. Nghiên cứu cũng tìm kiếm và nêu 

lên các điển hình tốt về hỗ trợ cho người di cư tiếp cận và hưởng lợi từ hệ thống bảo trợ xã hội 

và chính sách xã hội, qua đó đề xuất các giải pháp để nhóm đối tượng đông đảo nhưng yếu thế 

này có thể tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ASXH tốt hơn.  

 
18 Nhóm tác giả Lê Thanh Sang, Nguyễn Thị Minh Châu và Huỳnh Thị Ngọc Tuyết, Báo cáo tóm tắt “Rào cản pháp 
luật và thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội” (2015), NXB Hồng Đức, ISBN: 978-604-
86-3776-7, có thể tải về tại https://www.oxfamblogs.org/vietnam/wp-content/uploads/2015/12/20151215_BC-
LD_VN_4_Oxfam.pdf (tiếng Việt)  và https://www.oxfamblogs.org/vietnam/wp-content/uploads/2015/12/Oxfam_BC-
LD_Trang_15-12-2015_eng.pdf (Tiếng Anh) 
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Báo cáo nghiên cứu này là sự tiếp nối và phát triển các nghiên cứu trước, tuy cũng có chủ 

đề chính là tiếp cận ASXH song có sự khác biệt về quy mô, địa bàn và giới hạn khía cạnh 

của ASXH. Điển hình là báo cáo nghiên cứu thực chứng phục vụ vận động chính sách của 

Action Aid có tên “Tóm tắt chính sách: Tiếp cận ASXH của lao động di cư” (2014) được 

thực hiện năm 2012 với 290 lao động di cư (180 lao động không chính thức, 110 lao động 

chính thức, 20 trẻ là con em của LĐDC, 60 cán bộ ban ngành có liên quan và 20 người tại 

cộng đồng tại hai thành phố Hải Phòng và TPHCM) và báo cáo “Phụ nữ Di cư: Hành trình 

gian nan tìm kiếm cơ hội” (2011)19 được thực hiện năm 2011 với mẫu nhỏ gồm 345 nữ lao 

động di cư (203 nữ di cư là công nhân và 142 nữ di cư lao động tự do) tại 9 phường của 3 

thành phố là TPHCM, TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) và TP Hải Phòng20.   

Dù tiếp cận theo mô hình toàn diện về ASXH của Bộ LĐTBXH21 hay chỉ tập trung vào hai 

mảng là BHYT và giáo dục cho người lao động di cư và con em họ như trong báo cáo của 

Action Aid, điểm chung nhất trong các dữ liệu về lao động di cư là có sự thiếu hụt tiếp cận 

hầu hết các chiều kích của ASXH và mức độ tiếp cận của các nhóm lao động di cư có sự 

chênh lệch đáng kể so với lao động là cư dân tại chỗ.   

Các báo cáo nêu trên chỉ ra những khó khăn và hạn chế nhóm NLĐDC đang phải đối mặt 

khi là một nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương tại nhiều khu vực đô thị và các khu công 

nghiệp-khu chế xuất. Họ đang đóng góp với tỉ lệ đáng kể vào sự tăng trưởng của khu vực 

sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ nhưng lại ít được tiếp cận với các chính 

sách ASXH. Rào cản lớn nhất là cho đến nay chưa có chính sách ASXH dành riêng cho 

LĐDC và cũng chưa có chương trình tổng thể nào dành cho người di cư như một nhóm yếu 

thế lớn và cần được nhà nước quan tâm một cách thích đáng. Không có một cơ quan nhà nước nào 

chịu trách nhiệm chung về chính sách xã hội dành cho NLĐDC, trong khi các nhóm đặc thù khác 

như dân tộc ít người, phụ nữ, thanh niên đều có các cơ quan chuyên trách. Vô hình trung, 

 
19 http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/policy_brief_vietnamese_version_final.pdf; 
http://www.actionaid.org/vi/vietnam/stories/90-nguoi-lao-dong-nhap-cu-o-cac-khu-do-thi-viet-nam-khong-tiep-can-
duoc-cac-chuong 
20 Mẫu khảo sát gồm các phường Quang Trung,Yên Thanh, Trưng Vương, Thanh Sơn, Bắc Sơn của thành phố Uông 
Bí (tỉnh Quảng Ninh); phường Hải Thành, Anh Dũng và Hưng Đạo của quận Dương Kinh (TP Hải Phòng), phường 
14 của quận Gò Vấp (TPHCM) 
21 theo báo cáo của Oxfam & SISS gồm 4 mảng: (1) việc làm, đảm bảo thu nhập tối thiểu và giảm nghèo, (2) BHXH, 
(3) trợ giúp XH cho các nhóm đặc thù, (4) DVXH cơ bản gồm: giáo dục, y tế- bao gồm cả BHYT, nhà ở, nước sạch 
và thông tin 
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người LĐDC thường bị loại ra khỏi các chương trình giảm nghèo và vay vốn tạo việc làm 

tại nơi đến, xuất phát từ sự phân bổ dành riêng cho cư dân có hộ khẩu thường trú. Tình 

trạng bị loại trừ này góp phần vào tính dễ bị tổn thương của nhiều NLĐDC.  

Về việc làm, tính chung trên phạm vi toàn quốc, các kết quả nghiên cứu di cư cho thấy tỉ lệ 

thất nghiệp của người di cư cao gần gấp 5 lần so với tỉ lệ thất nghiệp của lao động từ 15 

tuổi trở lên, tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi thanh niên từ 15 đến 24, là nhóm mới gia nhập 

vào thị trường lao động, dẫn theo nguồn từ Tổng cục thống kê năm 2012 (Oxfam & SISS, 

2015: 17). Còn theo kết quả khảo sát của nghiên cứu do Oxfam & SISS thực hiện, tỉ lệ thất 

nghiệp của người di cư cao và một bộ phận đáng kể có công việc thiếu ổn định. Người lao 

động di cư có việc làm quanh năm, song thiếu ổn định, đặc biệt là ở nhóm lao động phi 

chính thức. Tính cả việc làm theo mùa vụ, LĐDC khu vực chính thức có việc làm không 

ổn định lên tới 59%. Song điều cần ghi nhận là có sự khác biệt lớn giữa các nhóm LĐDC. 

Tỉ lệ cao nhất rơi vào nhóm bán hàng rong (58%), kế tiếp là công nhân xây dựng 51.5%), 

rồi đến công nhân may mặc phi chính thức (39%), thấp nhất là công nhân điện tử (17%) và 

may mặc chính thức (gần 11%). Có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ về tỉ lệ thất nghiệp: 

nữ LĐDC có việc làm ổn định cao hơn nam (64% so với 50%), do có việc làm trong khu 

vực chính thức cao hơn (Oxfam & SISS, 2015: 17-18).  

Mức thu nhập cơ bản của hầu hết lao động di cư chưa đáp ứng đủ nhu cầu sống tối thiểu và nữ 

có mức thu nhập cơ bản thấp hơn nam. Trong khi đó, do không có hộ khẩu tại nơi đến, họ phải 

trả chi phí kép cho những khoản chi thường xuyên mà người tại địa phương thì không, đặc biệt 

là các chi trả cho những dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, điện nước sinh hoạt 

cao hơn hẳn so với dân cư địa phương.   

Về BHXH, 99% NLĐDC khu vực phi chính thức không có bảo hiểm xã hội, để hỗ trợ họ 

giảm thiểu rủi ro khi bị ốm đau, tai nạn lao động, tuổi già, và chủ động bù đắp phần thu 

nhập bị suy giảm hoặc bị mất do các rủi ro đó (Oxfam & SISS, 2015: 8). Về bảo hiểm thất 

nghiệp (BHTN), NLĐDC khó đáp ứng được điều kiện tham gia bảo hiểm và phương pháp 

tính hỗ trợ BHTN tạo ra sự bất bỉnh đẳng. Về bảo trợ xã hội, NLĐDC chưa được tính đến 

như là một đối tượng được thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại nơi đến mà rào cản chính 

là sự phân bổ căn cứ vào hộ khẩu thường trú là điều kiện mà hiếm người LĐDC có được. Về 
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tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, NLDDC gặp khá nhiều rào cản, bao gồm các quy định 

về phân bổ ngân sách dựa trên dân số thường trú; một số qui định về tiếp cận dịch vụ ASXH 

còn gắn với hộ khẩu; chi phí và chất lượng dịch vụ; và từ chính những khó khăn, hạn chế 

riêng có của NLĐDC như nhận thức, điều kiện thời gian và giờ giấc làm việc. Các hạn chế 

trong công tác truyền thông là các yếu tố cộng hưởng, tạo thêm rào cản lớn đối với việc 

tiếp cận ASXH của NLĐDC.  

Riêng về BHYT, các dữ liệu của nghiên cứu của Oxfam & SISS và Action Aid cho thấy 

diện bao phủ BHYT đối với người lao động nhập cư chính thức cao hơn rất nhiều so với 

người lao động nhập cư không chính thức. Điều này xuất phát từ những yêu cầu của Luật 

Lao động áp dụng trong khu vực lao động chính thức. Thông thường, quyền hưởng BHYT 

của người lao động nhập cư chính thức được quy định trong Hợp đồng lao động. Mặc dù 

hợp đồng lao động là cơ sở vô cùng quan trọng để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm của người 

lao động, người lao động nhập cư không chính thức lại không có hợp đồng lao động. Trong 

khi đó, những người lao động nhập cư chính thức đều có hợp đồng lao động, nên họ nhận 

được nhiều lợi ích hơn từ các loại bảo hiểm. N ó i  c á c h  k h á c ,  người lao động nhập cư 

làm việc trong khu vực chính thức được hưởng chế độ BHYT tốt hơn so với người lao 

động nhập cư làm việc trong khu vực không chính thức. 80% người lao động nhập cư 

chính thức ở Dương Kinh và 84% ở Gò Vấp được hưởng chế độ BHYT, trong khi con số 

này chỉ rơi vào khoảng 46,9% (Dương Kinh) và 9,4%  (Gò Vấp)  đối với người lao động 

nhập cư không chính thức (Action Aid, 2014: 3). Các số liệu về tiếp cận BHYT ở lao động 

di cư phi chính thức của báo cáo Action Aid này có sự chênh lệch khá lớn so với số liệu do 

báo cáo của Oxfam & SISS cung cấp: có tới 76.5% LĐDC khu vực phi chính thức chưa tham 

gia BHYT.  

Tuy nhiên, chiều thiếu hụt của tiếp cận ASXH trong BHYT ở lao động chính thức và không 

chính thức không chỉ ở có sổ BHYT hay không có, mà còn ở mức độ tiếp cận là có sử dụng 

BHYT hay không, ngay cả khi có chế độ BHYT. Báo cáo của SISS và Oxfam (2015:34-35) 

chỉ ra rằng chỉ có 44% NLĐDC có BHYT sử dụng thường xuyên thẻ BHYT. Nguyên nhân chính 

là do không thuận tiện về thời gian, chờ đợi lâu, bất tiện trong đi lại, thủ tục hành chính phức 

tạp, cộng với thời gian phải dành cho lao động kiếm sống là các nguyên nhân chính dẫn đến 
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tỷ lệ NLĐDC sử dụng thẻ BHYT thấp. Riêng đối với LĐDC khu vực chính thức, những quy 

định khắt khe về thời gian làm việc, chế độ nghỉ ốm, ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn 

phương thức khám chữa bệnh. “Chi phí cơ hội” là một trong những yếu tố hạn chế sự tiếp 

cận của NLĐDC và gia đình họ đối với các chính sách ASXH. Phần lớn quyết định chọn 

các dịch vụ thuận tiện, đỡ tốn thời gian hơn khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT; họ chấp nhận 

tốn tiền để khám dịch vụ tư hơn là đến với dịch vụ công và với thẻ BHYT: “Nếu so sánh 

tiền khám dịch vụ hết 100 ngàn đồng và khám BHYT miễn phí, thì sẽ lựa chọn khám dịch 

vụ. Thay vì thời gian chờ đợi khám bằng thẻ BHYT mất hết cả ngày, từ sáng đến chiều, thời 

gian đó để đi làm, kiếm được 200 ngàn đồng; hết giờ làm việc cho con đi khám dịch vụ tư 

nhanh hơn. Tính về lợi ích thì vẫn còn được 100 ngàn đồng cho ngày hôm đó mà lại hài 

lòng với chất lượng khám.” (Kết quả thảo luận nhóm công nhân may phi chính thức ở Đồng 

Nai, dẫn theo báo cáo của Oxfam & SISS, 2015: 35). 

 

Tại hội thảo công bố kết quả nghiên cứu của tổ chức Action Aid (2014), ông Upendranadh 

Choragudi, Điều phối viên quốc tế Chương trình các Chính sách tái phân phối tiến bộ của 

ActionAid Quốc tế cho rằng: “Thiếu các chương trình an sinh xã hội phổ quát làm trầm 

trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thương của nữ lao động nhập cư khi họ phải vất vả kiếm 

sống để lo cho bản thân và con cái họ. Cách tiếp cận hiện nay giải quyết ASXH dựa theo 

Hộp 3: Diện bao phủ của Bảo hiểm y tế, theo Báo cáo của Action Aid VN 

Gần 60% phụ nữ lao động di cư có BHXH và ½ trong số họ có BHYT. Số còn lại không tham 
gia bảo hiểm theo quy định vì nhiều lý do: cả do người sử dụng lao động không chấp hành 
đầy đủ quy định và do người lao động không nhận thức đầy đủ về quyền lợi nên không tham 
gia bảo hiểm (nhất là với lao động thời vụ). 

 

Nguồn: Action Aid, Báo cáo nghiên cứu Tiếp cận ASXH của người Lao động Di cư, trang 4 Hộp  
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hộ khẩu không đem lại hiệu quả và do đó các cơ quan chính quyền địa phương ở đô thị cần 

phải hỗ trợ người lao động nhập cư thông qua bao phủ toàn bộ thẻ bảo hiểm y tế và bảo 

đảm các yêu cầu về giáo dục của trẻ” (Action Aid (2014)22. Nghiên cứu của Action Aid 

(2014) và Oxfam & SISS (2015) cũng chỉ ra rằng, các chính sách an sinh xã hội của Việt 

Nam cần phải chuyển từ cách tiếp cận khoanh vùng các nhóm mục tiêu sang cách tiếp cận 

bảo đảm an sinh xã hội phổ quát, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Khuynh hướng 

nữ hóa lực lượng lao động cũng cần được xem xét khi xây dựng các can thiệp chính sách 

nhằm bảo đảm những hỗ trợ cần thiết về y tế và giáo dục cho các gia đình nhập cư23. 

5. Cách mạng công nghiệp 4.0 và các ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người 
lao động tại Việt Nam: trường hợp ngành may 

Các cuộc thảo luận về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn được gọi là cách mạng công 

nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) và các tác động của nó mới nổi lên trong vài năm trở lại đây tại 

Việt Nam. Đây là cuộc cách mạng có tốc độ diễn biến nhanh, tạo ra những khả năng hoàn 

toàn mới và tác động sâu sắc đến hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế trên toàn thế giới. 

Cuộc cách mạng này được bắt đầu từ những năm 2000, với đặc trưng nổi bật là thiết lập 

một thế giới siêu kết nối dựa trên nền tảng kỹ thuật số và tích hợp tất cả các công nghệ 

thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; từ đó gia tăng sự đầu tư, năng 

suất và mức sống. Một thế giới siêu kết nối sẽ tạo ra nhiều cơ hội ngang bằng cho nhiều 

cá nhân, gia đình, tổ chức, cộng đồng ở mọi vùng miền, thành thị, nông thôn, hải đảo, kể 

cả vùng sâu, vùng xa hẻo lánh vốn thường bị cô lập với thế giới bên ngoài như trước đây. 

Riêng với các doanh nghiệp, làn sóng công nghệ này sẽ giúp họ nâng cao năng lực sản 

xuất, đổi mới, sáng tạo các sản phẩm dịch vụ, giảm tiêu hao nhiên liệu, chi phí sản xuất- 

vận hành, đồng thời đáp ứng chính xác hơn nhu cầu của khách hàng. Cuộc cách mạng sản 

xuất mới này được dự báo sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, chính phủ, doanh 

nghiệp và người dân toàn cầu, cũng như làm thay đổi căn bản cách chúng ta sống và làm 

việc24. 

 
22 http://dangcongsan.vn/preview/newid/243169.html 
23 Nguồn: như trích dẫn ở trên  
24 Theo website của Khu công nghệ phần mềm (ITP) , Đại học Quốc gia TPHCM< http://www.vnu-itp.edu.vn/vi/tin-
tuc/cong-nghe/871-doi-net-ve-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4-0.html 
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Xu hướng phát triển công nghiệp 4.0 trên thế giới 

Năm 2016 tổ chức PwC thực hiện cuộc khảo sát có tên ‘Công nghiệp 4.0: Xây dựng công 

ty kỹ thuật số’ với quy mô mẫu là 2.000 công ty trên 26 quốc gia. Kết quả cho thấy, tỉ lệ kỹ 

thuật số hóa của những công ty này sẽ tăng từ 33% lên 72% trong vòng 5 năm tới. Hơn thế 

nữa, các công ty này còn dành 5% doanh thu để đầu tư vào kỹ thuật số hóa. Nghiên cứu 

này cũng cho thấy có nhiều ích lợi mà công nghiệp 4.0 sẽ mang lại cho các công ty trong 

khu vực châu Á, như tăng doanh thu (39%), tăng hiệu quả sản xuất (68%) và giảm chi phí 

(57%)25.  

Để trở thành các doanh nghiệp 4.0 hay còn gọi là doanh nghiệp kỹ thuật số hóa, các doanh 

nghiệp đều thực hiện 6 bước sau:  

(1) Lên chiến lược ngành chuyển đổi sang kỹ thuật số;  

(2) Chọn sản phẩm chủ lực;  

(3) Xác định yếu tố đầu vào;  

(4) Thực hiện; 

(5) Tạo cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu để trở thành công ty kỹ thuật số;  

(6) Tích hợp giữa vật lý và kỹ thuật số để tạo ra sản phẩm ưu việt nhất26.  

Tính hai mặt trong giai đoạn chuyển tiếp 

Tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội, các tác động tích cực lớn lao, dựa vào sự chuyển dịch toàn 

bộ các hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị, theo nhiều nhà nghiên cứu cách mạng công 

nghệ 4.0 cũng đem lại nhiều thách thức trong lĩnh vực việc làm, với những tác động trực 

tiếp và gián tiếp đối với các khu vực kinh tế, các ngành nghề (nông nghiệp, công nghiệp và 

dịch vụ) cũng như các nhóm người lao động, trước hết là những nhóm dễ bị tổn thương 

nhất (người lao động không có hoặc có ít kỹ năng tay nghề, lao động phi chính thức). Có 

nhà nghiên cứu cho rằng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tác động 

của cuộc CMCN 4.0 đã đang và sẽ có những ảnh hưởng lớn đến việc làm, quan hệ lao động 

 
25 Theo Nguyễn Hồng Anh, Bài trong Tạp chí Công thương, dẫn theo http://hvcsnd.edu.vn/nghien-cuu-trao-doi/dai-
hoc-40/cong-nghiep-4-0-xu-huong-the-gioi-va-chinh-sach-phat-trien-o-viet-nam-4310 
26 Theo tài liệu đã dẫn trên 
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có những diễn biến phức tạp, tình hình tranh chấp lao động và đình công có xu hướng gia 

tăng chính là do chưa xây dựng được quan hệ lao động lành mạnh27. 

 

Ảnh minh họa về các thành phần của CMCN 4.0. Nguồn: http://hvcsnd.edu.vn/nghien-cuu-

trao-doi/dai-hoc-40/cong-nghiep-4-0-xu-huong-the-gioi-va-chinh-sach-phat-trien-o-viet-

nam-4310 

Theo báo cáo đánh giá đánh giá mức độ sẵn sàng cho CMCN 4.0 của Diễn đàn Kinh tế thế 

giới (WEF), Việt Nam xếp thứ 48/100 về Cấu trúc của nền sản xuất và thứ 53/100 về Các 

yếu tố dẫn dắt sản xuất. Đánh giá về mức độ sẵn sàng, Việt Nam mặc dù vẫn ở nhóm sơ 

khởi nhưng khá gần với nhóm Tiềm năng cao (https://www.most.gov.vn/vn/tin-

tuc/14523/bo-truong-chu-ngoc-anh--cuoc-cmcn-4-0-tac-dong-ngay-cang-ro-net-toi-kinh-

te---xa-hoi-viet-nam.aspx 

CMCN 4.0 tại Việt Nam 

Theo báo cáo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố vào tháng 4-2017, Việt 

Nam tiếp cận với cuộc CMCN 4.0 ở mức trung bình thấp, chỉ đạt 4,9/10 điểm về mức độ 

sẵn sàng với cách mạng 4.0. Đánh giá này dựa trên các khía cạnh: chỉ số cạnh tranh, trình 

 
27 Nguyễn Hữu Dũng (2012) ‘Đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: thực trạng 
và một số khuyến nghị’, Tạp chí Xã hội học số 1 (117), trang 88, dẫn theo Hoàng Thanh Xuân, Nguyễn Hữu Tài 
(2019) ‘Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến quan hệ lao động trong các doanh nghiệp FDI và vai trò của 
các tổ chức công đoàn’, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia do Cơ sở II, Đại học Lao động-Xã hội tổ chức, tháng 
5/2019, NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2019. 
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độ công nghệ -năng suất lao động, đổi mới sáng tạo công nghệ và giáo dục, chất lượng thể 

chế, như đã được đúc kết trong bài đăng trên Tạp chí Cộng sản (24/10/2018)28. 

Về chỉ số cạnh tranh, theo đánh giá của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Đại học 

Cornell năm 2017, các chỉ số đánh giá của Việt Nam còn thấp: đến năm 2017, chỉ số về đổi 

mới sáng tạo toàn cầu của VN xếp thứ 47/127, mặc dù đã tăng 12 bậc so với năm 2016; về 

năng lực sáng tạo, Việt Nam xếp hạng 77/100; về đổi mới công nghệ, Việt Nam chỉ đứng 

ở vị trí 90/100. Hơn nữa, theo số liệu của Bộ Công Thương, có tới 61% số doanh nghiệp 

Việt Nam hiện còn đứng ngoài cuộc CMCN 4.0 và 21% số doanh nghiệp mới bắt đầu có 

các hoạt động chuẩn bị đầu tiên.29 

Về trình độ công nghệ, VN cũng ở mức thấp, thể hiện ở tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ 

trung bình và cao cấp của Việt Nam chỉ chiếm 30% trong tổng giá trị xuất khẩu, trong khi 

các nước trong khu vực là 80%, thấp như Philippines cũng chiếm 50%. Đồng thời, mức kết 

nối Internet vạn vật (IoT) chỉ ở mức trung bình, mức kết nối giao thông thông minh, công 

nghệ in 3D, vật liệu tiên tiến, năng lượng tái tạo thấp30.  

Với trình độ công nghệ ở mức thấp, năng suất lao động của Việt Nam không cao, chỉ bằng 

4,4% Singapore, 17,4% Malaysia, 35,2% Thái Lan, 48,5% Philippines (năm 2015). Vì vậy, 

nguy cơ mất việc làm do áp dụng những tiến bộ của tự động hóa ở Việt Nam sẽ rất cao. Ở 

khía cạnh này, Việt Nam chỉ có ưu điểm duy nhất là mật độ thuê bao di động vượt xa các 

nước có mức thu nhập tương đương trong khu vực ASEAN. Năm 2017, số người sử dụng 

Internet ở Việt Nam tăng lên 64 triệu, chiếm xấp xỉ 67% dân số31. 

Các yếu tố về đổi mới sáng tạo công nghệ và giáo dục đang ở mức thấp. Chỉ số về công 

nghệ và đổi mới của Việt Nam ở mức thấp nhất với 3,1/10 điểm, đứng thứ 90/100 về công 

nghệ và đổi mới (Technology & Innovation); xếp thứ 92/100 về công nghệ nền (Technology 

Platform); xếp thứ 77/100 về năng lực sáng tạo; xếp hạng 70/100 về nguồn lực con người, 

xếp thứ 81/100 về lao động chuyên môn cao; xếp hạng 75/100 về chất lượng đào tạo đại 
 

28 Theo trang điện tử Tạp chí Cộng sản (24/10/2018): http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-
Traodoi/2018/52327/Gop-phan-xay-dung-cach-nhin-bien-chung-trong-cong-tac-quan.aspx 
 
29 Theo Tạp chí Cộng sản (24/10/2018): nguồn đã dẫn. 
30 Như trên 
31 Như trên 
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học; đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) chỉ chiếm 0,2% GDP, xếp hạng 82/100 

nền kinh tế32. 

Chất lượng thể chế cũng ở mức thấp, thể hiện: 1) thiếu hụt lao động có trình độ cao; 2) thiếu 

ổn định trong các quy định chính sách; 3) thuế cao và thủ tục thuế rườm rà; 4) tiếp cận tài 

chính khó và phức tạp. Tỷ lệ lao động có trình độ kỹ thuật cao trong ngành chế biến, chế 

tạo chỉ chiếm trung bình 9% (trình độ từ cao đẳng trở lên), trong khi với các nước phát 

triển, tỷ lệ này là 40% - 60%. Dự đoán sẽ có 74% trong tổng số lao động ngành chế biến, 

chế tạo của Việt Nam có mức độ rủi ro cao, bị thay thế do tự động hóa. Con số này cao hơn 

nhiều so với các nước trong khu vực, như Phillipines (54%), Thái Lan (58%) và Indonesia 

(67%)33. 

CMCN 4.0 ở các doanh nghiệp FDI tại VN 

Việt Nam đang có kết quả ấn tượng trong thu hút đầu tư nước ngoài khi vốn FDI đã tăng 

gần 10 lần trong thập kỷ vừa qua. Nếu tính theo tỷ lệ phần trăm GDP hay theo đầu người, 

Việt Nam đã vượt tất cả các thành viên ASEAN (trừ Singapore) về thu hút FDI, thậm chí 

hơn cả Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu xét theo quy mô nền kinh tế, tạp chí FDI Intelligence 

xếp hạng Việt Nam ở vị trí đứng đầu trong số 14 thị trường mới nổi về thu hút mới đầu tư 

nước ngoài. Với tổng 331 tỷ USD vốn đăng ký thực hiện hơn 25.000 dự án trong những 

năm qua, đầu tư nước ngoài đã và đang góp phần quan trọng vào xuất khẩu, đóng góp đáng 

kể vào nguồn thu ngân sách cũng như tạo ra việc làm, nâng cao trình độ công nghệ, sức 

cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy hội nhập.34 

Tuy nhiên, Báo cáo Các Khuyến nghị về Chiến lược và Định hướng Thu hút FDI Thế hệ 

mới 2020-2030 của Việt Nam được IFC và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) công bố 

tại Hà Nội năm 2018 nêu ra những hạn chế, bất cập trong xu hướng đầu tư của dòng vốn 

FDI đổ vào Việt Nam trước đây (thế hệ cũ), chủ yếu dựa vào các yếu tố: chi phí lao động 

thấp, chính sách ưu đãi thuế hấp dẫn hay các doanh nghiệp muốn phân tán rủi ro khỏi Trung 

 
32 Như trên 
33 Như trên 
34 Theo trang web của Bộ kế hoạch & Đầu tư và Báo điện tử của Chính phủ: 
http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=40289&idcm=188; http://baochinhphu.vn/30-nam-dau-tu-nuoc-
ngoai-tai-Viet-Nam/FDI-the-he-moi-Can-chu-dong-tim-kiem-cac-du-an/341151.vgp  
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Quốc; có rất ít các doanh nghiệp FDI cho rằng, tay nghề lao động cao hay chuỗi cung ứng 

địa phương có năng lực cạnh tranh là thế mạnh của Việt Nam. Trong thực tế, các nhà đầu 

tư đã xác định rằng việc thiếu lao động có kỹ năng là một rào cản đối với tăng trưởng, trong 

khi việc thiếu các chuỗi cung ứng tích hợp tại địa phương, khan hiếm các nhà cung ứng 

trong nước có chất lượng và các chính sách hiệu quả nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp địa 

phương càng làm giảm năng lực cạnh tranh của các công ty35.Trước đó, trong Báo cáo Cạnh 

tranh Toàn cầu 2017 - 2018, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cũng cảnh báo rằng “lực 

lượng lao động chưa được đào tạo đầy đủ” là hạn chế lớn trong môi trường kinh doanh của 

Việt Nam36.  

 

 

Cơ hội và thách thức của CMCN 4.0 đối với lao động 

Cơ hội và các tác động tích cực 

 
35 Như trên. 
36 Theo https://baomoi.com/viet-nam-voi-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4-0/c/28297954.epi. 

Hộp 4:  Quan điểm của người lao động và nhà quản lý trong lĩnh vực sản xuất về 
CMCN 4.0 
Người lao động có quan điểm về tác động của IR 4.0 khác nhau tùy thuộc vào trải nghiệm 
của họ. Một số kỹ sư có tay nghề cao cho biết CMCN 4.0 đồng nghĩa với cơ hội việc làm, 
đặc biệt là đối với những người làm việc về phần mềm. Một số người lao động có tay 
nghề thấp không quan tâm đến những tác động tiêu cực của CMCN 4.0 đối với việc làm, 
mà theo họ ít có sự tác động do số lượng việc làm trên thị trường này vẫn rất lớn. Tuy 
nhiên, một số người cũng tỏ ra lo ngại khả năng tác động tiêu cực của robot đối với thu 
nhập của những công việc yêu cầu tay nghề thấp.  
“CMCN là sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ trong nhiều lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo, 
robot, internet vạn vật, xe tải tự động, máy in 3-D và công nghệ Nano trong những năm 
gần đây. Sự cải tiến này đã có tác động tích cực tới xã hội loài người…Tôi làm công việc 
về internet vạn vật. Tôi xây dựng các phần mềm để kết nối các thiết bị và máy móc nhằm 
tạo sự tương tác từ xa. Ví dụ như, tôi tạo kết nối với máy điều hòa, tủ lạnh và ti vi thông 
qua wifi, Bluetooth”.  
Nguồn: Nguyễn Phương và Nguyễn Quyên (2017), Người lao động nhìn nhận Cách mạng 
Công nghiệp 4.0 như thế nào? Quan điểm từ Người lao động – Các Đặc khu Công viên 
Công nghệ trong lĩnh vực Điện tử và Da giày. 
(Nguồn: Theo ILO (2018) Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam: Hàm ý đối với thị 
trường lao động- Tóm tắt chính sách của Việt Nam 
 

• nữ và nam giới trong việc triển khai dự án và tiến trình ra quyết định  
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Theo một báo cáo hàm ý chính sách của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 của ILO, “công 

nghệ là nhân tố khởi tạo và chuyển đổi việc làm: những tiến bộ về công nghệ có thể hỗ trợ 

chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế (chuyển dịch từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực sản xuất 

và dịch vụ) bằng cách thúc đẩy chuyển dịch lao động giữa các lĩnh vực và công việc và/hoặc 

đơn giản hóa công việc bằng cách giảm thiểu những nhiệm vụ phức tạp cho người lao 

động”. Mặt khác, cách mạng số có tiềm năng chuyển dịch người lao động sang làm những 

công việc lấy khách hàng làm trung tâm trong lĩnh vực dịch vụ. Điển hình là sự tiến bộ của 

công nghệ cũng dẫn đến sự ra đời của “nền kinh tế tạm thời” trong đó một số lượng lớn các 

công việc hoạt động trên các nền tảng trực tuyến đã ra đời (Uber, Grab, thương mại điện 

tử). Cuối cùng thì, việc ứng dụng cải tiến công nghệ mới có thể cải thiện an toàn tại nơi làm 

việc, tăng năng suất, tiền lương và thúc đẩy nhiều loại nhu cầu, cùng với gia tăng dự kiến 

về luồng FDI và việc tiếp cận dễ dàng hơn với các thị trường xuất khẩu lớn bắt nguồn từ 

các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến 

bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam khi 

các hiệp định này được phê chuẩn. Năng suất và điều kiện làm việc được cải thiện có thể 

dẫn đến giảm giờ làm và tạo ra nhiều dịch vụ và sản phẩm giải trí hơn 37.  

Cũng theo báo cáo của ILO (2018), trong lĩnh vực công nghiệp, việc ứng dụng công nghệ 

cao rất phổ biến trong các ngành công nghiệp. Ở các nền kinh tế công nghiệp hóa, công 

nghệ được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để thúc đẩy hiệu suất (cả chất lượng và số 

lượng) và tăng năng suất. Có những tiền lệ cung cấp các bài học thành công ở các nền kinh 

tế châu Á thành công như Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia. Ở đó, CMCN 40 

đã và đang góp phần tạo ra những thành tựu thần kỳ về kinh tế với những chính sách phát 

triển công nghiệp đặt trọng tâm chiến lược vào các lĩnh vực định hướng xuất khẩu cụ thể. 

Hơn nữa, các thành tựu ở các nước này cho thấy dù trong điều kiện nào thì các chính sách 

về giáo dục và đào tạo cũng giúp cho lực lượng lao động sẵn sàng tham gia vào các ngành 

công nghiệp mục tiêu bằng cách hỗ trợ họ tiếp thu các kiến thức và công nghệ từ khắp nơi 

trên thế giới và chuyển hóa thành các sản phẩm mới và tinh tế hơn. Ví dụ như ở Singapore, 

 
37 Nguồn: ILO (2018), Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam: Hàm ý đối với thị trường lao động, Tóm tắt chính 
sách của Việt Nam (tháng 5/2018), có thể tải báo cáo tóm tắt về tại https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_630855.pdf  
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tỷ lệ các ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu đòi hỏi tay nghề cao và ứng dụng công nghệ 

chiếm gần 50% lực lượng lao động. 

Một số thách thức đối với lao động  

Tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội và các tác động tích cực, nhiều nguồn tài liệu tham khảo 

cho rằng Việt Nam có thể sẽ là nước chịu tác động rất mạnh mẽ bởi cuộc CMCN 4.0, trong 

đó lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam được cho là có nguy cơ bị 

máy móc đào thải với tỷ lệ cao nhất khu vực ASEAN. Những thách thức của CMCN 4.0 

được đề cập rõ nhất trong báo cáo của ILO công bố năm 2016 và báo cáo của Ban kinh tế 

Trung ương công bố năm 2018. 

Báo cáo của ILO có tên “ASEAN đang chuyển đổi: công nghệ đang làm thay đổi việc làm 

và sự chuyển đổi của doanh nghiệp như thế nào” (2016) đưa ra ước tính có tính cảnh báo 

cấp độ cao cho các nước ASEA. Báo cáo cho thấy 86% tổng số việc làm trong ngành da 

giầy và dệt may ở Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ tự động hóa cao do những 

tiến bộ đạt được của cuộc CMCN 4.0. Điều này sẽ có tác động lớn đến lao động nữ do tỷ 

lệ lao động nữ làm các công việc có nguy cơ bị tự động hóa cao hơn 2.4 lần so với các lao 

động nam. Báo cáo cho rằng “ […] Những tiến bộ khác có tác động đến ngành công nghiệp 

này là quần áo thông minh, công nghệ nano, robot tự động và robot may vá (công nghệ 

robot may vá tự động). Một số doanh nghiệp dệt may và da giày đang xây dựng lại phương 

thức sản xuất bằng cách đổi mới công nghệ nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm và năng 

suất tại nơi làm việc. Ví dụ như, các nhà máy áp dụng công nghệ giúp xóa bỏ lao động thủ 

công trong quá trình cắt vải nguy hiểm [….] Tương tự như vậy, máy cắt tự động đã được 

áp dụng trong một công ty dệt may có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2015. Mỗi 

máy này thay thế 15 công nhân trong công đoạn cắt, và công ty này đã đạt điểm hòa vốn 

trong vòng 18 tháng. Công nghệ tạo ra các cơ hội đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách 

về năng suất trong ngành dệt may – da giày. Năng suất lao động thấp trong ngành dệt may 

– da giày Việt Nam thực sự đáng báo động – chỉ bằng 20% mức năng suất của Thái Lan 

và gần bằng mức năng suất của Campuchia. Ngành dệt may và da giày Việt Nam không 

chỉ đối mặt với công nghệ cũ mà còn phải đối mặt với vấn đề kỹ năng thấp của lực lượng 

lao động. Nhìn về tương lai, ngành dệt may – da giày Việt Nam trong trung hạn và dài hạn 
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có thể gián tiếp bị tác động bởi các yếu tố phát triển bên ngoài liên quan tới việc áp dụng 

công nghệ, như sự gia tăng sử dụng robot trong ngành may mặc ở Trung Quốc’38. Bên cạnh 

đó, các doanh nghiệp nước ngoài có thể quay về sản xuất trong nước, thay vì đặt hàng may 

mặc gia công ở nước ngoài, nếu chi phí sử dụng robot, tự động hóa, trong các công đoạn 

sản xuất chứng minh có hiệu quả về kinh tế-xã hội hơn. Tóm lại, theo dự báo của ILO, 

‘những xu hướng công nghệ này có thể sẽ phá hủy ngành dệt may – da giày của Việt Nam’39. 

Theo báo cáo chủ đề Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Ban Kinh tế 

Trung ương (tháng 11/2017), VN sẽ là nước chịu tác động rất mạnh mẽ bởi cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4, trong đó lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam được 

cho là có nguy cơ bị máy móc đào thải với tỷ lệ cao nhất khu vực ASEAN. Báo cáo dự 

đoán, sẽ có 74% số lao động ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam có mức độ rủi ro cao, 

dễ bị thay thế do tự động hóa. Con số này cao hơn so với các nước trong khu vực như 

Phillipines (54%), Thái Lan (58%) và Indonesia (67%). Báo cáo dự đoán, sẽ có 74% số lao 

động ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam có mức độ rủi ro cao, dễ bị thay thế do tự động 

hóa. Con số này cao hơn so với các nước trong khu vực như Phillipines (54%), Thái Lan 

(58%) và Indonesia (67%)40. Lý do chính là ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam hiện 

không có hiệu suất cao, lao động sử dụng không thông qua đào tạo chuyên sâu, chủ yếu lao 

động lắp ráp, chế biến giản đơn ở công đoạn có thể dùng máy móc thay thế.  Lao động sản 

xuất theo dây chuyền lắp ráp, gia công sẽ bị ảnh hưởng trước tiên vì khả năng dễ dàng trong 

việc sử dụng robot trong hầu hết tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất, theo đó sẽ có 

sự suy giảm đáng kể số lượng việc làm trong các lĩnh vực hành chính, chế biến chế tạo và 

xây dựng trong giai đoạn từ 2015 đến 202041. 

 
38 ILO (2016), Nguồn: ILO (2016), ‘ASEAN in transformation: How technology is changing jobs and enterprises 
transformation’ (‘ASEAN đang chuyển đổi: công nghệ đang làm thay đổi việc làm và sự chuyển đổi của doanh 
nghiệp như thế nào’), có thể tải báo cáo tóm tắt về tại https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_552346.pdf , https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_537823.pdf (tiếng Việt), 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
jakarta/documents/presentation/wcms_552346.pdf và https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
act_emp/documents/publication/wcms_579563.pdf (tiếng Anh)tài liệu đã dẫn như trên. 
39 ILO (2016), nguồn đã dẫn ở trên. 
40 Theo http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-va-
van-de-viec-lam-va-quan-he-lao-dong-142690.html; http://dantri.com.vn 
41 Nguồn đã dẫn trên. 
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Hàm ý chính sách 

Nhờ lợi thế chi phí nhân công cạnh tranh cùng với chi phí đầu tư khá lớn vào công nghệ 

nên các doanh nghiệp FDI nói riêng và toàn hệ thống kinh tế nói chung Việt Nam chưa phải 

chứng kiến những tác động của công nghệ tại nơi làm việc ở mức độ tương tự như một số 

nước láng giềng khác tiến bộ hơn trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, những sáng kiến như 

tự động hóa bằng robot đã bắt đầu thâm nhập vào các ngành công nghiệp khác nhau, bao 

gồm cả ngành dệt may – da giày và ngành sản phẩm điện – điện tử trên toàn khu vực 

ASEAN và Trung Quốc. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến VN, với cả tác động tích 

cực lẫn tiêu cực có thể có.  

Do đó, vấn đề đặt ra là khi nào những cải tiến công nghệ đó sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam. 

Trong bối cảnh này, việc chú trọng vào kỹ năng và sự sẵn sàng của lực lượng lao động Việt 

Nam là rất quan trọng. Để làm được điều này, theo khuyến cáo của ILO42, Việt Nam cần 

có những giải pháp như sau: 

(i) Sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà hoạch định chính sách, người sử dụng lao 

động và các cơ sở đào tạo nhằm đổi mới hệ thống phát triển kỹ năng để đáp ứng 

tốt hơn với môi trường làm việc luôn thay đổi và những sáng kiến cải tiến công 

nghệ mới. 

(ii) Cải thiện tính linh hoạt của thị trường lao động; nâng cao chất lượng của lực 

lượng lao động; cải thiện đào tạo nghề và giáo dục phổ thông; xây dựng liên kết 

giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo, trường cao đẳng với các người sử dụng lao động 

tại địa phương; và củng cố các mối quan hệ lao động tại nơi làm việc.  

(iii) Thúc đẩy các bạn trẻ theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán 

học đóng vai trò quan trọng, đặc biệt đối với nữ thanh niên.  

(iv) Việc nâng cao các kỹ năng cốt lõi như giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo 

và tư duy phân tích cũng ngày càng đóng vai trò công cụ then chốt trong các 

doanh nghiệp tập trung vào công nghệ. 

Tiểu kết cho trường hợp 4 về tác động của CMCN 4.0 đến người lao động 

 
42 ILO (2016), các nguồn đã dẫn. 
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CMCN 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc đến mọi mặt đời sống 

kinh tế và xã hội của đất nước. Sự thay đổi của tính chất việc làm, quy mô, cơ cấu việc 

làm sẽ tất yếu dẫn đến các thay đổi của quan hệ lao động cũng như vai trò của các bên 

có liên quan và các thích ứng với bối cảnh mới. Trong đó, cần có vai trò định hướng và 

hoàn thiện khung pháp luật lao động của Nhà nước pháp quyền, trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp cũng như tính chủ động của người lao động, nhất là lao động có tay nghề 

thấp và lao động nữ để tự nâng cao trình độ hầu đáp ứng các yêu cầu mới của sự thay 

đổi công nghệ.  

6. Kết luận 

Với những vẫn đề nêu trên, có thể thấy, người lao động đang phải đối mặt với nhiều 

khó khăn, thử thách trong cả công việc và đời sống. Mức thu nhập thấp khiến người 

lao động phải tăng cường làm thêm giờ, đặc biệt trong ngành may, đã ảnh hưởng lớn 

đến việc tái tạo sức lao động. Bên cạnh đó, trong một số ngành thâm dụng lao động, 

tỷ lệ công nhân nữ chiếm tỷ lệ không nhỏ đòi hỏi cả doanh nghiệp và xã hội phải có 

các chính sách quan tâm đặc biệt. Trong những năm gần đây, đã có nhiều cuộc tranh 

luận về việc công nhân bị sa thải sau 35 tuổi, nhất là trong một số ngành đòi hỏi sức 

khỏe tốt. Điều này đặt ra những thách thức lớn về giải quyết an sinh xã hội cho người 

lao động và cần sớm có các giải pháp để người lao động tham gia bền vững vào hệ 

thống an sinh xã hội. Bên cạnh đó, hệ thống an sinh xã hội cũng đứng trước yêu cầu 

cần phải đổi mới và sáng tạo để giúp người lao động dễ tiếp cận hơn đối với các lưới 

an sinh xã hội, kể cả khi không còn làm việc trong lĩnh vực công nghiệp. Cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 đang bắt đầu hình thành và ngày càng có những tác động rõ 

nét đến đời sống, việc làm của người lao động. Nghiên cứu sâu về những ảnh hưởng 

của cuộc cách mạng này sẽ góp phần giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra được 

các quyết sách phù hợp, giúp khai thác các ảnh hưởng tích cực và hạn chế các ảnh 

hưởng tiêu cực, đồng thời tận dụng các cơ hội nhằm cải thiện thu nhập, điều kiện 

sống và điều kiện làm việc của người lao động. 
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