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8  Số liệu năm 1989 dựa trên phân tích Điều tra Dân số và Nhà ở. Số liệu “hiện tại” dựa trên phân tích Điều 
tra Lực lượng Lao động năm 2014.

1. Bức tranh việc làm tại Việt Nam đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong vòng 25 năm 
trở lại đây. Mặc dù trước đây tại Việt Nam, việc làm hoàn toàn mang tính chất nông nghiệp 
hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) song dần dần qua thời gian đã 
chuyển dịch sang các ngành công nghiệp chế biến – chế tạo và dịch vụ, hộ kinh doanh 
ngoài nông nghiệp, doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước. Năm 1989, 71% lao động 
Việt Nam chủ yếu làm việc trong các ngành nông - lâm - thủy sản và hầu như không tồn tại 
lao động trong khu vực tư nhân. Ngày nay, nông - lâm - thủy sản chiếm 46% lực lượng lao 
động, và cứ 1 trên 10 lao động Việt Nam – khoảng 50 triệu lao động – làm công ăn lương tại 
một công ty tư nhân. 8

2. Sự mở rộng việc làm được trả công trong khu vực tư nhân đóng vai trò nền tảng 
giúp cải thiện mức sống tại Việt Nam. Hộ nông dân, hộ kinh doanh, DNNN và cơ quan nhà 
nước sẽ vẫn tiếp tục là nguồn sinh kế của nhiều lao động; tuy nhiên việc làm được trả công 
trong khu vực tư nhân mới là nhân tố quan trọng, hứa hẹn tiềm năng tăng năng suất lao động 
nhanh chóng cần thiết để đưa nhiều lao động Việt Nam vào nhóm trung lưu trên thế giới. 

3. Tăng trưởng việc làm trong khu vực tư nhân do nhiều yếu tố quyết định. Điều kiện 
quan trọng để phát triển khu vực kinh tế tư nhân là môi trương kinh doanh, bao gồm các 
thể chế thị trường mạnh mẽ và hiệu quả, môi trương kinh tế vĩ mô ổn định và cơ sở hạ tầng 
đầy đủ. Các doanh nghiệp cũng cần một lực lượng lao động đông đảo, được đào tạo tốt và 
có kỹ năng. Những chính sách hỗ trợ cho các điều kiện nền tảng này sẽ là đòn bẩy cần thiết 
để phát triển việc làm ở Việt Nam.   

PHẦN II: 
CHUYÊN MỤC VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG - Xây dựng Quy định 
và Thể chế Thị trường Lao động Hiện đại tại Việt Nam
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4. Các quy định và thể chế lao động cũng có thể là một yếu tố quan trọng quyết định 
sự gia tăng việc làm được trả công trong khu vực tư nhân. Các chính sách thị trường lao 
động có khả năng giúp mọi người nắm bắt cơ hội kinh tế trong một thế giới đầy rủi ro nhưng 
cần được tinh chỉnh sao cho có thể giúp các hộ gia đình và toàn xã hội quản lý rủi ro. Các 
chính sách thị trường lao động có thể giảm nhẹ tác động của tổn thất lợi nhuận và việc làm, 
trao tiếng nói cho người lao động cũng như tạo điều kiện luân chuyển lao động và nguồn 
vốn con người tới những nơi khai thác họ hiệu quả nhất. Đồng thời, các chính sách không 
phù hợp có thể gia tăng rủi ro thị trường lao động đối với từng cá nhân và xã hội.  Đối với 
mỗi cá nhân, có thể tăng rủi ro mất việc làm hoặc duy trì khu vực không chính thức trong khi 
ở cấp độ toàn xã hội, các chính sách như vậy có thể làm chậm tiến độ chính thức hóa việc 
làm, tạo ra sự mất cân đối giữa tăng trưởng lợi nhuận và tăng năng suất lao động hay tình 
trạng lao động bất ổn. Các chính sách tinh chỉnh không hợp lý cũng có thể kiềm chế quá 
trình chuyển đổi cơ cấu do giảm luân chuyển lao động giữa các khu vực địa lý, ngành nghề 
và loại hình công việc.

5. Chính sách thị trường lao động của Việt Nam có thể là một trở ngại mới đối với nỗ 
lực tăng trưởng việc làm được trả công trong khu vực tư nhân. Theo số liệu gần đây nhất 
từ năm 2009, chỉ 1% doanh nghiệp đánh giá các quy định lao động là rào cản chính tới tăng 
trưởng của họ. Tuy nhiên, 28 phần trăm doanh nghiệp khác coi các quy định lao động là rào 
cản nhỏ hoặc không đáng kể (Ngân hàng Thế giới, 2014a). Việt Nam đối mặt với nguy cơ từ 
các quy định quá khắt khe hiện nay có thể là rào cản tới tăng trưởng việc làm được trả công 
trong tương lai. Các quy định thường có lợi cho “người trong cuộc”—là những lao động hiện 
đang có công việc làm công ăn lương—trong khi dập tắt việc làm mới có thể đem lại cơ hội 
cho “người ngoài cuộc”—là những người vẫn chưa có việc làm được trả công. Khi địa vị của 
lao động làm công ăn lương cao hơn, người trong cuộc sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong 
việc duy trì các chính sách có lợi cho họ. Như vậy, có thể gây khó khăn tới quá trình thay đổi 
các chính sách quá khắt khe trong tương lai.

6. Chuyên mục này trình bày chi tiết các vấn đề then chốt liên quan tới thị trường lao 
động tại Việt Nam. Chủ đề chính là làm thế nào cân bằng giữa tính linh hoạt của thị trường 
lao động và duy trì tăng trưởng năng suất bền vững thông qua các chính sách và thể chế 
quản lý rủi ro xã hội trong một nền kinh tế định hướng thị trường. Chuyên mục này bắt đầu 
bằng giới thiệu tổng quan cơ cấu thị trường lao động, tiếp theo là phân tích hai hình thức 
quy định thị trường lao động: cụ thể là quy định về lương tối thiểu và bảo vệ việc làm, và sau 
đó trình bày về hệ thống quan hệ lao động. Cuối cùng, đưa ra những điểm cần cân nhắc về 
chính sách.

Cơ cấu Thị trường Lao động tại Việt Nam 

7. Bất chấp những thay đổi nhanh chóng diễn ra trong một phần tư thế kỷ vừa qua, 
xấp xỉ một nửa lực lượng lao động Việt Nam vẫn chủ yếu làm nông nghiệp hộ gia đình 
(bao gồm lâm nghiệp và thủy sản). Hình 1 trình bày phân bố lao động tại Việt Nam theo 
chủ lao động và loại hình công việc. 21% lực lượng lao động (11 triệu người) là lao động tự 
làm và lao động gia đình đang làm việc trong các hộ kinh doanh phi nông nghiệp. Tổng số 
lao động làm công ăn lương là 18,7 triệu, trong đó 7,4 triệu lao động không có hợp đồng, 
nhìn chung xếp vào nhóm “không chính thức.” 5,4 triệu lao động làm công ăn lương khác 
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8. Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi lớn cơ cấu lao động. Hình 2 biểu thị các 
xu hướng dài hạn theo nhóm lao động chính. Tỷ trọng lao động làm việc chủ yếu trong lĩnh 
vực nông nghiệp đã giảm đều từ đầu thiên niên kỷ mới ở mức 1,6 điểm phần trăm mỗi năm. 
Với quy mô lực lượng lao động hiện nay, con số này tương đương với gần 800.000 lao động 
dịch chuyển ra khỏi ngành nông nghiệp hàng năm. Những lao động này chuyển sang hộ 
kinh doanh phi nông nghiệp và làm công ăn lương, cả hai nhóm này có địa vị cao hơn qua 
thời gian. Hộ kinh doanh tạo đà tăng mức sống cho hàng triệu người Việt Nam song ít có 
tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng năng suất lao động. Tăng trưởng trong tương lai của tầng 
lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tăng trưởng việc làm được trả công. 

9. Mặc dù tốc độ chuyển dịch khỏi ngành nông nghiệp do nhiều yếu tố khác quyết định, 
tuy nhiên tăng trưởng việc làm được trả công chịu ảnh hưởng bởi các quy định và thể chế 
về lao động. Phần dưới đây xem xét ba khía cạnh về các quy định và thể chế này tại Việt Nam.  

làm việc cho chính phủ hoặc DNNN. Nhóm còn lại làm việc trong khu vực tư nhân, làm công 
ăn lương và có hợp đồng. Nhóm này bao gồm 2 triệu lao động làm việc cho doanh nghiệp 
nước ngoài và 3,9 triệu lao động tại doanh nghiệp tư nhân trong nước. Cộng hai nhóm này 
lại, tổng số lượng lao động làm công ăn lương có hợp đồng trong khu vực tư nhân chiếm 
11,3% lực lượng lao động. 

Hình 11: Phân bố lao động tại Việt Nam năm 2014
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Nguồn: Phân tích dữ liệu Điều tra Lực lượng Lao động năm 2014. Trong phân tích này, lao động làm 
công ăn lương làm việc trong các hộ nông dân hoặc hộ kinh doanh phi nông nghiệp được xếp vào 
nhóm “làm công ăn lương”. Đa số lao động này không có hợp đồng. 
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Hình 12: Tỷ trọng lao động theo nhóm chính, 1989-2014
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Nguồn: Phân tích dữ liệu Điều tra Lực lượng Lao động năm 2014. Trong phân tích này, lao động làm 
công ăn lương làm việc trong các hộ nông dân hoặc hộ kinh doanh phi nông nghiệp được xếp vào 
nhóm “làm công ăn lương”. Đa số lao động này không có hợp đồng. 

Các quy định chính về thị trường lao động 

a. Lương tối thiểu

10. Cơ chế lương tối thiểu tại Việt Nam phát triển qua thời gian. Việt Nam lần đầu tiên đặt 
ra quy định về lương tối thiểu vào năm 1992, tại thời điểm đó không áp dụng đối với doanh 
nghiệp nước ngoài. Hệ thống lương tối thiểu hiện tại được ban hành vào năm 2006. Theo hệ 
thống này, lương tối thiểu thay đổi theo địa bàn và ngành nghề. Trước năm 2012, mức lương 
cho cán bộ nhà nước, doanh nghiệp trong nước (bao gồm DNNN) và doanh nghiệp nước 
ngoài được quy định tách bạch khác nhau. Kể từ năm 2012, đã có sự thống nhất về mức lương 
tối thiểu giữa doanh nghiệp nước ngoài và trong nước. Hiện nay, mức lương tối thiểu thay 
đổi theo vùng; mỗi vùng có mức lương tối thiểu riêng theo bốn cấp vùng trên cả nước. Tính 
đến tháng 1 năm 2015, lương tối thiểu dao động trong khoảng 2.150.000 đồng đến 3.100.000 
đồng/tháng, Ngoài ra, vẫn áp dụng mức lương tối thiểu riêng và thấp hơn (hay còn gọi là 
“lương tham khảo” hoặc “lương cơ bản”) đối với cán bộ nhà nước, cụ thể là 1.150.000 đồng. 
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11. Lương tối thiểu tại Việt Nam được quy định bởi pháp luật và là công cụ đảm bảo mức 
sống cơ bản của người lao động. Theo Bộ luật Lao động năm 2012: “Mức lương tối thiểu là 
mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động 
bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.” Quy 
định về lương tối thiểu chỉ có ý nghĩa tác động trực tiếp tới 22% lao động Việt Nam làm công 
ăn lương “chính thức”, những người có hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động. 
Lương tối thiểu cũng là cơ sở để tính (a) thang bậc lương cho cán bộ nhà nước/khu vực công; (b) 
thang bậc lương để tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho lao động 
tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN); (c) trợ cấp cho lao động dư thừa do tái cơ cấu DNNN; và (d) 
trợ cấp hưu trí, trợ cấp cho cựu chiến binh và một số đối tượng hưởng phúc lợi xã hội.

12. Tác động trên lý thuyết của những thay đổi về lương tối thiểu đến việc làm mang 
tính bất định. Do quá trình thực thi không chặt chẽ nên nếu lương tối thiểu vượt năng suất 
của người lao động thì chủ lao động có thể tuyển lao động không chính thức, không ký hợp 
đồng để tránh các quy định về lương tối thiểu. Lý thuyết kinh tế chỉ ra trong một thị trường 
lao động cạnh tranh hoàn hảo với khu vực chính thức đặt dưới luật về lương tối thiểu và khu 
vực không chính thức nằm ngoài luật này, việc tăng lương tối thiểu sẽ dịch chuyển lao động 
từ khu vực chính thức sang khu vực không chính thức. Trên thực tế, các thị trường lao động 
không cạnh tranh hoàn hảo, đặc biệt các doanh nghiệp lớn có thể sử dụng một số quyền năng 
thị trường và do vậy, tác động của lương tối thiểu ít rõ ràng. Lý thuyết về “tiền lương hiệu quả” 
cho thấy trả lương cho lao động cao hơn sẽ khuyến khích họ nỗ lực lớn hơn, làm việc năng 
suất hơn do có tinh thần làm việc cao hơn và/hoặc giảm hiện tượn luân chuyển lao động. Khi 
có sự hiện diện của quyền năng thị trường và cơ chế tiền lương hiệu quả, những thay đổi nhỏ 
về lương tối thiểu ở mức thấp không thể hoặc ít có ảnh hưởng tới việc làm.

13. Mặc dù vậy, lương tối thiểu đặc biệt cao, nếu được thực hiện, sẽ có khả năng cắt giảm 
việc làm chính thức. Tăng lương tối thiểu cũng có thể làm tăng lương cao hơn thang bậc lương 
và giảm việc làm do “hiệu ứng hải đăng” nếu một số lao động được trả nhiều lương tối thiểu. Việt 
Nam thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) một phần là nhờ chi phí nhân công rẻ nên tồn 
tại rủi ro mức lương tối thiểu rất cao sẽ ngăn cản thu hút vốn đầu tư FDI và việc làm tạo ra nhờ 
FDI. Tăng mức lương tối thiểu góp phần làm giảm lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các quốc 
gia như Băng-la-đét hoặc Căm-pu-chia, những nước có mức tiền lương  thấp hơn Việt Nam (Viện 
Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey, 2012).

14. Ngoài khu vực chính phủ, lương tối thiểu tại Việt Nam đã tăng nhanh trong những 
năm gần đây, vượt tăng trưởng năng suất lao động. Hình 3 biểu thị mức tăng lương tối 
thiểu tại Việt Nam. Bằng phương pháp so sánh, hình dưới đây cũng cho thấy tăng trưởng năng 
suất lao động thực tế trong các khu vực nhà nước, ngoài nhà nước trong nước và FDI. Lương 
tối thiểu tăng cao nhất vào năm 2012 khi thống nhất lương tối thiểu giữa khu vực trong nước 
và nước ngoài. Xét điều kiện thực tế, lương tối thiểu tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2006 trong khi 
tăng năng suất lao động thấp hơn nhiều. Chính phủ đặt ra mục tiêu tham vọng tăng lương tối 
thiểu lên mức cho phép các hộ gia đình đạt “mức sống hàng tháng tối thiểu” vào năm 2018.9  
Mục tiêu này đặt ra mức tăng lớn hơn nữa. 

9 Nghiên cứu của Viện Lao động và Công đoàn (2014) đặt ra mức này.
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Hình 13: Lương tối thiểu thực tế tăng nhanh hơn năng suất lao động 
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Nguồn: Phân tích dữ liệu Điều tra Lực lượng Lao động năm 2014. Trong phân tích này, lao động làm 
công ăn lương làm việc trong các hộ nông dân hoặc hộ kinh doanh phi nông nghiệp được xếp vào 
nhóm “làm công ăn lương”. Đa số lao động này không có hợp đồng. 

15. Dựa trên thước đo đơn giản - tỷ lệ lương tối thiểu trên lương trung bình/trung vị - 
lương tối thiểu của khu vực tư nhân tại Việt Nam tương đối cao so với các quốc gia khác. 
Chuẩn đối sánh lương tối thiểu là dựa trên mối quan hệ với mức lương trung bình. Đối với Việt 
Nam, bức tranh này chia mảng rõ rệt giữa khu vực chính phủ và khu vực tư nhân. Hình 3 minh 
họa tỷ lệ lương tối thiểu trên lương trung bình/trung vị tại Việt Nam và một số quốc gia nhất 
định thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Đối tác Khu vực Đông Âu (EAP). 
Lương tối thiểu của khu vực tư nhân và lương tham khảo của khu vực chính phủ được trình 
bày riêng biệt. So với các tiêu chuẩn khu vực và trên thế giới, lương cơ bản của Việt Nam thấp, 
chỉ khoảng 30% lương trung bình trong khi lương tối thiểu của khu vực tư nhân cao với tỷ lệ 
trung bình giữa lương tối thiểu và lương trung vị là gần 58%. 
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Nguồn: Phân tích dữ liệu Điều tra Lực lượng Lao động năm 2014. Trong phân tích này, lao động làm 
công ăn lương làm việc trong các hộ nông dân hoặc hộ kinh doanh phi nông nghiệp được xếp vào 
nhóm “làm công ăn lương”. Đa số lao động này không có hợp đồng. 

16. Các nghiên cứu xem xét tác động của những thay đổi gần đây về lương tối thiểu tại 
Việt Nam chỉ ra tăng lương tối thiểu làm giảm tăng trưởng việc làm chính thức ở một mức 
độ nào đấy. Một nghiên cứu dựa trên dữ liệu 2006-2010 cho thấy những thay đổi về lương tối 
thiểu trong giai đoạn này liên quan tới tăng trưởng việc làm tư nhân chậm hơn trong khu vực 
tư nhân trong nước (Del Carpio, Nguyen, Nguyen và Wang, 2012). Một nghiên cứu khác chỉ ra 
tăng lương tối thiểu trong giai đoạn 2001-2012 làm tăng lương trung bình và giảm tương đối 
việc làm tại các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước (Hansen, Rand, và Torm 2015a). Nghiên cứu 
thứ ba về tăng mạnh lương tối thiểu trong giai đoạn 2011-13 phát hiện ra những thay đổi này 
làm tăng đáng kể lương ở dải thấp của biểu đồ phân bổ nhưng chỉ đối với doanh nghiệp nhà 
nước và doanh nghiệp tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài, từ đó cho thấy lương tối thiểu không 
được thực hiện đầy đủ trong khu vực tư nhân trong nước (Hansen, Rand, và Torm 2015b).

Hình 14: Tỷ lệ lương tối thiểu trên lương trung bình/trung vị
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Hình 15: Tỷ lệ phần trăm lao động làm công ăn lương toàn thời gian được trả lương thấp 
hơn lương trung bình, theo chủ lao động và lao động có hợp đồng lao động hay không
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Nguồn: Phân tích dữ liệu Điều tra Lực lượng Lao động năm 2014. Trong phân tích này, lao động làm 
công ăn lương làm việc trong các hộ nông dân hoặc hộ kinh doanh phi nông nghiệp được xếp vào 
nhóm “làm công ăn lương”. Đa số lao động này không có hợp đồng. 

17. Lương tối thiểu chưa được thực hiện đầy đủ, đặc biệt đối với lao động không có hợp 
đồng. Nhìn chung, 8% lao động toàn thời gian được trả thấp hơn lương tối thiểu (tham 
khảo Hình 5). Trong khu vực chính phủ, DNNN và doanh nghiệp tư nhân có vốn đầu tư nước 
ngoài, đa số lao động có hợp đồng lao động và rất ít trong số họ nhận lương thấp hơn lương tối 
thiểu. Tại các doanh nghiệp tư nhân trong nước, 11% lao động không có hợp đồng được trả thấp 
hơn lương tối thiểu. Con số lao động nhận lương thấp hơn lương tối thiểu cao nhất trong nhóm 
lao động làm việc cho hộ kinh doanh không có hợp đồng lao động (17%). Theo kết quả kiểm 
toán năm 2012 tại các doanh nghiệp sản xuất, 20% doanh nghiệp làm sai giấy tờ sổ sách và 33% 
mắc sai phạm liên quan tới tiền lương và phúc lợi. Các doanh nghiệp sản xuất vi phạm quy định 
lao động (thường là các công ty xuất khẩu) báo cáo số giờ làm việc ít hơn để đảm bảo vẫn tuân 
thủ theo các tiêu chuẩn lao động quốc tế và tăng năng suất lao động trên báo cáo (Level Works, 
2012). Theo báo cáo của các công ty may mặc tham gia chương trình Better Work Việt Nam, 7% 
không trả công ít nhất bằng lương tối thiểu cho số giờ làm việc bình thường (Tổ chức Lao động 
Quốc tế, 2014). 

b. Các Quy định Pháp luật về Bảo vệ Việc làm 

18. Các Quy định Pháp luật về Bảo vệ Việc làm (EPL) quy định các điều khoản về sa thải 
nhân viên của chủ lao động. Các quy định này nhằm đảm bảo việc làm ở mức độ nhất định 
cho những người hiện đang có việc làm.  Bởi vì Các Quy định Pháp luật về Bảo vệ Việc làm nếu 
quá khắt khe sẽ dẫn tới khó khăn hơn trong việc sa thải nhân viên làm việc không hiệu quả và 
cắt giảm việc làm tại những thời điểm ít nhu cầu nên việc này có thể ngăn các công ty tuyển lao 
động ngay từ đầu, làm giảm việc làm trong khu vực chính thức và năng suất lao động nói chung. 

19. Tổ chức OECD tính chỉ số EPL để so sánh một vài trong số những khía cạnh quan 
trọng nhất của EPL và cái giá chủ lao động phải trả. Chỉ số này được xác định bởi ba phần: 
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1) bảo vệ lao động cố định khỏi bị sa thải, 2) các yêu cầu bổ sung trong trường hợp sa thải hàng 
loạt, và 3) quy định và hạn chế đối với các hình thức lao động tạm thời. Giá trị của chỉ số này 
nằm trong khoảng từ 0 đến 6 trong đó 0 là luật ít giới hạn nhất và 6 là luật khắt khe nhất. Hình 
6 biểu thị giá trị của chỉ số EPL tại các quốc gia thuộc tổ chức OECD, khu vực Đông Á và Thái 
Bình Dương, bao gồm giá trị của Việt Nam năm 2010 và 2014.

20. Những thay đổi của Bộ Luật Lao động Việt Nam năm 2012 khiến cho các quy định 
pháp luật bảo vệ việc làm của Việt Nam mang tính khắt khe cao so với tiêu chuẩn toàn 
cầu. Năm 2010, mức nghiêm ngặt của EPL Việt Nam tương đối vừa phải so với OECD và các 
quốc gia EAP khác. Với việc thông qua Bộ Luật Lao động và Luật Công Đoàn mới năm 2012, các 
quy tắc về tuyển dụng và sa thải lao động trở nên giới hạn hơn ở cả ba khía cạnh trong chỉ số 
EPL và đưa mức độ khắt khe của Việt Nam trên cả của Pháp và Bồ Đào Nha.

Hình 16: Chỉ số Khắt khe của Luật Bảo vệ Việc làm theo quốc gia 
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Nguồn: Phân tích dữ liệu Điều tra Lực lượng Lao động năm 2014. Trong phân tích này, lao động làm 
công ăn lương làm việc trong các hộ nông dân hoặc hộ kinh doanh phi nông nghiệp được xếp vào 
nhóm “làm công ăn lương”. Đa số lao động này không có hợp đồng. 



điểm lại  Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam40 www.worldbank.org.vn

21. Những thay đổi đáng kể nhất trong năm 2012 liên quan tới các quy định về hợp đồng có 
thời hạn. Chỉ số này trở nên khắt khe hơn do những quy định mới về hợp đồng thuê ngoài hoặc 
doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Theo quy định mới, doanh nghiệp cho thuê lại lao động và hợp 
đồng thuê ngoài hạn chế thời hạn hợp đồng lũy kế tối đa là 12 tháng. Những đổi mới này đưa Việt 
Nam từ một quốc gia có những hạn chế nghiêm ngặt vừa phải về các hình thức lao động tạm thời 
sang một quốc gia quy định rất nghiêm ngặt.
 
22. Bằng chứng từ các quốc gia khác cho thấy EPL nghiêm ngặt thường liên quan tới việc làm 
ít hơn trong khu vực chính thức, đặc biệt là đối với lao động trẻ, phụ nữ, người mới tham gia 
thị trường lao động và lao động không có trình độ (OECD 2004; Heckman và Pages 2004; Perry 
et al. 2007; Packard, Koettl, và Montenegro 2012; Ngân hàng Thế giới, 2014a). Những nhóm này có 
xu hướng trở thành đối tượng bị cho nghỉ việc khi chi phí nhân công tăng hoặc đối tượng bị ngăn 
cản tham gia lao động. Bằng chứng cho thấy EPL khắt khe hơn làm tăng tỷ trọng lao động tự làm và 
giảm lao động phụ thuộc tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình (Betcherman, Luinstra, và 
Ogawa, 2001; Haltiwanger, Scarpetta, và Vodopivec, 2003). 

23. Một yếu tố bổ sung quan trọng đảm bảo EPL linh hoạt hơn chính là những can thiệp chủ 
động và bị động tới thị trường lao động, song hiện những can thiệp này vẫn chưa phát triển 
tại Việt Nam.  Để bảo vệ người lao động tại các thị trường lao động linh hoạt cần có các chương 
trình thị trường lao động “chủ động” như đào tạo và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cũng như các lợi ích 
“bị động” như trợ cấp thôi việc và bảo hiểm thất nghiệp. Cùng với Thái Lan và Trung Quốc, Việt Nam 
là một trong ba quốc gia đang phát triển thuộc khu vực châu Á- Thái Bình Dươngcó chính sách bảo 
hiểm thất nghiệp quốc gia song mức độ bao phủ vẫn còn khiêm tốn. Chính sách này được áp dụng 
năm 2009 tại Việt Nam và Bảng 7 dưới đây trình bày tóm tắt nội dung chính sách này có so sánh với 
Thái Lan và Căm-pu-chia. Các trợ cấp về thất nghiệp tại Việt Nam tương đối hào phóng. Ở mức gần 
60% bình quân tiền lương tháng của sáu tháng trước khi thất nghiệp, tỷ lệ thay thế (tỷ trọng thu 
nhập thay bằng trợ cấp) của Việt Nam cao hơn của Thái Lan và Trung Quốc và tương đối cao so với 
tiêu chuẩn toàn cầu áp dụng đối với quốc gia thu nhập trung bình. 

Bảng 7: Bảo hiểm Thất nghiệp tại Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan 

Quốc gia Trợ cấp thất nghiệp trung 
bình 

Thời hạn hưởng bảo hiểm 
thất nghiệp (số tháng) 

Điều kiện hưởng

Thái lan 50% tiền lương công nhật 
trung bình của 03 tháng cao 
nhất trong vòng 09 tháng 
trước khi thất nghiệp; mức 
trợ cấp ngày tối đa là 250 bạt 

06 tháng trong vòng 01 
năm bất kỳ 

Đóng bảo hiểm 06 tháng 
trong vòng 15 tháng trước khi 
thất nghiệp 

Trung Quốc Mức trợ cấp không đổi do 
chính quyền địa phương 
quy định; cao hơn mức hỗ 
trợ công ích địa phương 
nhưng thấp hơn mức lương 
tối thiểu tại địa phương

12–24 tháng, tùy thuộc 
vào số năm đóng của 
người hưởng 

Tối đa 01 năm nếu đóng bảo 
hiểm dưới 05 năm; tối đa 1,5 
năm nếu đóng từ 05 năm trở 
lên đến dưới 10 năm; tối đa 02 
năm nếu đóng trên 10 năm

Việt nam 60% mức bình quân tiền 
lương tháng  của 06 tháng 
trước khi thất nghiệp 

03–12 tháng, tùy thuộc 
vào thời gian thực tế đóng 

03 tháng nếu đóng bảo hiểm 
từ 12-35 tháng; 06 tháng 
nếu đóng từ 36–71 tháng; 09 
tháng nếu đóng từ 72–143 
tháng và 12 tháng nếu đóng 
trên 144 tháng trở lên.

Nguồn: Phân tích dữ liệu Điều tra Lực lượng Lao động năm 2014. Trong phân tích này, lao động làm 
công ăn lương làm việc trong các hộ nông dân hoặc hộ kinh doanh phi nông nghiệp được xếp vào 
nhóm “làm công ăn lương”. Đa số lao động này không có hợp đồng. 
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26. Nhiều nhà quan sát nhấn mạnh những điểm yếu thường gặp trong hệ thống quan 
hệ lao động của Việt Nam (như Clarke, Lee và Chi, 2007; Chi và van den Broek, 2013; 
Schweisshelm, 2014). Tại Việt Nam, tất cả các tổ chức công đoàn đều trực thuộc Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ) dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Tổng LĐLĐ và các tổ chức công đoàn trực thuộc đảm trách nhiều vai trò khác nhau song 
không thống nhất với nhau dẫn tới mâu thuẫn về lợi ích. Trước tiên, tổ chức công đoàn cơ sở 
tại doanh nghiệp vốn đã có quan hệ mật thiết với cấp quản lý. Ngay cả trong khu vực nước 
ngoài, lãnh đạo điều hành cấp cao và quản lý thường cũng là thành viên công đoàn và giữ các 
vị trí đứng đầu trong công đoàn (van Gramberg, Teicher và Nguyen, 2013). Thứ hai là, công 
đoàn có vai trò “đai truyền động” giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và người lao động đồng thời 
được cho là đại diện người lao động trong quá trình ra quyết định của chính quyền. Thứ ba là, 

Quan hệ lao động

24. Hệ thống quan hệ lao động tại Việt Nam phản ánh các tồn tích của thời kỳ kinh tế kế 
hoạch tập trung đồng thời đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng để làm sao có thể 
thích ứng với vai trò trung tâm trong nền kinh tế thị trường. Hệ thống này có một điểm thiếu 
sót cơ bản là thiếu sự phân tách chức năng rõ ràng giữa công đoàn, chủ lao động và nhà nước, từ đó 
làm hạn chế vai trò của quan hệ lao động là trung gian hòa giải về kinh tế xã hội trong nền kinh tế 
Việt Nam cũng như tạo áp lực không cần thiết lên các biện pháp luật định trên thị trường lao động.

25. Việt Nam có tỷ lệ tham gia công đoàn tương đối cao so với các quốc gia Châu Á – Thai bình 
dương mặc dù có khoảng cách lớn về thành viên công đoàn giữa khu vực công và khu vực tư. 
Hình 7 biểu thị tỷ lệ tham gia công đoàn của nhóm lao động làm công ăn lương tại Việt Nam và một 
số quốc gia EAP. Đối với Việt Nam, hình dưới đây thể hiện sự khác biệt rõ ràng giữa khu vực công và 
khu vực tư. Với tỷ lệ 76% lao động làm công ăn lương, mức tham gia công đoàn của khu vực công ở 
Việt Nam gần tương đương tỷ lệ 79% của Trung Quốc. Tỷ lệ tham gia công đoàn ở khu vực tư nhân 
thấp hơn đáng kể, chỉ 33%. Mặc dù có khoảng cách này song ngay cả tỷ lệ tham gia công đoàn ở khu 
vực tư nhân tại Việt Nam cũng cao hơn đáng kể so với hầu hết quốc gia EAP. 

Hình 17: Tỷ lệ tham gia công đoàn (% trong tổng số lao động làm công ăn lương) theo quốc gia 
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Nguồn: Phân tích dữ liệu Điều tra Lực lượng Lao động năm 2014. Trong phân tích này, lao động làm 
công ăn lương làm việc trong các hộ nông dân hoặc hộ kinh doanh phi nông nghiệp được xếp vào 
nhóm “làm công ăn lương”. Đa số lao động này không có hợp đồng. 
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công đoàn có nhiệm vụ đại diện cho lợi ích của người lao động trước ban lãnh đạo doanh nghiệp 
và bảo đảm phúc lợi cho người lao động. Chức năng cuối này đôi khi bổ trợ cho các nhiệm vụ 
khác của đại diện công đoàn. Vai trò đối với hiệp hội doanh nghiệp cũng phức tạp tương tự.

 27. Một biểu hiện của những điểm yếu trong hệ thống quan hệ lao động tại Việt Nam 
là số lượng các cuộc đình công tự phát cao. Mặc dù Bộ Luật Lao động Việt Nam đưa ra quy 
định rõ về đình công song các thủ tục chính thức khá phiền hà và vai trò của công đoàn không 
rõ ràng dẫn đến không có cuộc đình công nào tuân thủ nghiêm ngặt theo Bộ Luật Lao động. 
Thay vào đó, đây là những cuộc đình công “manh động” liên quan tới lao động ngừng làm 
việc tự phát và bỏ qua các thủ tục chính thức (Schweisshelm, 2014). Các cuộc đình công tự 
phát gia tăng rõ rệt ở Việt Nam vào giữa những năm 2000 mặc dù có sự biến động đáng kể 
qua từng năm và phần lớn các cuộc đình công diễn ra trong khu vực FDI (Hình 18). Số lượng 
các cuộc đình công tăng mạnh vào những năm 2000, đạt con số kỷ lục trên 900 cuộc vào năm 
2011 song hầu như không có cuộc đình công nào xảy ra tại DNNN (Tổ chức Lao động Thế giới, 
2011). Sự gia tăng các cuộc đình công thể hiện các cơ chế khác chưa phát triển để giải quyết 
tranh chấp lao động. Chẳng hạn như năng lực của người hòa giải và trọng tài dường như đặc 
biệt yếu. Nhiều người trong số họ làm bán thời gian, gánh vác quá nhiều công việc đôi khi mâu 
thuẫn nhau hoặc chưa được đào tạo bài bản về đàm phán tập thể và giải quyết tranh chấp.

Hình 18: Các cuộc đình công tự phát ở Việt Nam theo loại hình doanh nghiệp 

28. Những cải cách luật năm 2012 nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại từ lâu trong hệ 
thống quan hệ lao động ở Việt Nam. Thứ nhất là ban hành các thủ tục chính thức để giải quyết 
tranh chấp trong quan hệ lao động. Hai là, Chính phủ có vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy 
đàm phán tập thể. Ba là, thành lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia dưới hình thức tổ chức đứng 
giữa 3 bên quy định mức lương tối thiểu. Bất chấp những biện pháp này, các vấn đề mang tính 
nền tảng liên quan tới vai trò cơ bản của công đoàn và hiệp hội doanh nghiệp vẫn chưa được giải 
quyết. Kết quả là, vẫn tiếp tục thiếu các tổ chức hoạt động đúng chức năng đứng ra đàm phán 
tập thể và giải quyết tranh chấp.

29. Bộ Luật Lao động Việt Nam dường như chống đỡ cho các tổ chức quan hệ lao động 
hoạt động yếu kém. Điều chỉnh lương tối thiểu và EPL khắt khe hơn là các biện pháp được sử 
dụng để giải quyết vấn đề lao động không đủ năng lực đàm phán lương và đảm bảo điều kiện 
làm việc tử tế. Điều này dẫn tới việc ban hành các quy định “phù hợp cho tất cả” song không thể 
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Nguồn: Phân tích dữ liệu Điều tra Lực lượng Lao động năm 2014. Trong phân tích này, lao động làm 
công ăn lương làm việc trong các hộ nông dân hoặc hộ kinh doanh phi nông nghiệp được xếp vào 
nhóm “làm công ăn lương”. Đa số lao động này không có hợp đồng. 



điểm lại  Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 43www.worldbank.org.vn

đáp ứng các lợi ích và nhu cầu khác nhau của người lao động và chủ lao động cũng như chưa đủ 
để phù hợp với tất cả các ngành nghề hay khu vực địa lý hay loại hình công việc. Một số biểu hiện 
khác do hoạt động bất thường của hệ thống quan hệ lao động đã được xử lý. Tuy nhiên chúng 
sẽ chỉ thực sự được giải quyết khi xử lý các nguyên nhân phía sau. 

Những điểm cân nhắc về chính sách 

30. Nhiều chính sách có thể ảnh hưởng tới tạo công ăn việc làm. Báo cáo Phát triển Toàn cầu 
2013 của Ngân hàng Thế giới đã xác định 3 lĩnh vực lớn có liên quan tới tạo công ăn việc làm, bao 
gồm các nền tảng cơ bản, các chính sách liên quan tới lao động và các ưu tiên. Các nền tảng cơ 
bản bao hàm sự ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh thuận lợi, tích tụ nguồn nhân lực 
và nhà nước pháp quyền. Các chính sách liên quan tới lao động bao gồm cơ chế quản lý và các 
mối quan hệ lao động. ngành. Các ưu tiên đề cập tới các sáng kiến nhằm khuyến khích tạo công 
ăn việc làm cụ thể. Chúng tôi đã nhấn mạnh ở phần đầu của Chuyên mục này rằng “các nền tảng 
cơ bản” là yếu tố quan trọng nhất để tạo nhiệu công ăn việc làm. Hai lĩnh vực còn lại sẽ các yếu 
tố bổ xung.

31. Tuy nhiên, câu hỏi liệu Việt Nam có thể hiện thực hóa công việc chuyển đổi sâu sắc hơn 
nữa thị trường lao động sẽ một phần phụ thuộc vào chính sách về thị trường lao động mà 
Việt Nam đang theo đuổi. Cụ thể hơn, nó sẽ phụ thuộc vào việc liệu Việt Nam có tận dụng cửa 
sổ cơ hội hiện tại để giải quyết những điểm yếu đã tồn tại rõ rệt trong các nông trại cho đến nhà 
máy và công ty. Một khái niệm nêu lên đặc trưng của các mục tiêu chính sách mà Việt Nam có 
thể đặt ra trong các chính sách về thị trường lao động là tính “an toàn linh hoạt”. Khái niệm này 
liên quan tới sự hài hòa cân đối giữa quy định lao động linh hoạt nhằm tăng tối đa năng suất lao 
động và “phá hủy một cách sáng tạo”, và nhu cầu có được một công việc tử tế, trả lương khá của 
người lao động. Nói cách khác, Việt Nam nên đặt mục tiêu “bảo vệ người lao động thay vì việc 
làm” trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu. Các phần dưới đây sẽ trình bày về định hướng 
chính sách có thể giúp đạt được sự cân bằng trong các chính sách về thị trường lao động.

32. Lương tối thiểu sẽ hiệu quả nhất nếu được quyết định chủ yếu dựa trên các yếu tố 
về năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Đến nay, Việt Nam đã áp dụng phương pháp 
“lương sinh hoạt tối thiểu” để xác định mức lương tối thiểu, trong đó tập trung chính vào chi 
phí sinh hoạt. Khi Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường, nước này chuyển sang áp dụng 
phương pháp “mức lương sàn” với trọng tâm chính vào năng suất lao động và năng lực cạnh 
tranh, hai yếu tố cần cân nhắc khi điều chỉnh lương tối thiểu. Ngoài ra, có thể cân nhắc các 
yếu tố khác như tăng giá và thu nhập tương đối; tuy nhiên, năng suất lao động vẫn sẽ là yếu 
tố quan trọng hơn khi quyết định mức lương tối thiểu. Các công cụ chính sách khác hiệu quả 
hơn-có thể kết hợp với lương tối thiểu-nhằm đảm bảo mọi người có thể sống trên mức đói 
nghèo. Để đạt được sự chuyển đổi về phương pháp tiếp cận này, trong ngắn hạn, khu vực tư 
nhân của Việt Nam sẽ hưởng lợi từ việc điều hòa tốc độ điều chỉnh lương tối thiểu. Trong trung 
hạn, cần đưa ra các kế hoạch hiện có gắn điều chỉnh lương tối thiểu với tăng năng suất lao 
động thực tế. Bảng 8 trình bày ví dụ về các yếu tố cần cân nhắc khi quy định lương tối thiểu tại 
các quốc gia khác và các yếu tố tiềm năng Việt Nam có thể đưa vào cơ chế xây dựng lương tối 
thiểu phù hợp với thông lệ của các quốc gia có thu  nhập trên trung bình và thu nhập cao. 
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Nền kinh tế Phương pháp xây 
dựng lương tối 
thiểu 

Tiêu chí then chốt khi quy định lương tối thiểu 

Ốt-xtrây-lia Lương sàn Năng suất lao động, năng lực cạnh tranh kinh doanh, mức 
sống tương đối, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

Hàn Quốc Lương sàn Chi phí sinh hoạt, tốc độ tăng trưởng kinh tế, mức lương trung 
bình, năng suất lao động, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng 
và phân bổ thu nhập. Không áp trọng số cố định cho các yếu 
tố và sự phù hợp của từng yếu tố do ủy ban tiền lương thảo 
luận rồi ra quyết định và thay đổi theo thời gian. 

Đài Loan, 
Trung Quốc

Lương sàn Điều kiện phát triển kinh tế, chỉ số giá, thu nhập quốc gia và 
thu nhập trung bình cá nhân, năng suất lao động của các 
ngành khác nhau và tình hình việc làm, lương của người lao 
động trong các ngành kahcs nhau, khảo sát điều tra và số liệu 
thống kê về thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình. 

Hoa Kỳ Lương sàn Năng suất sản xuất, tính kinh tế đối với chủ lao động, chi phí 
sinh hoạt, mức lương. 

Anh Quốc Lương sàn Chênh lệch tiền lương, lạm phát, chi phí kinh doanh, năng lực 
cạnh tranh, việc làm, điều kiện kinh tế.

Pháp Lương sinh hoạt 
tối thiểu

Lương và thu nhập nói chung, CPI, điều kiện kinh tế, nhu cầu 
của người lao động và gia đình. 

Đặc khu Hành 
chính Hồng 
Kông

Lương sàn Điều kiện kinh tế chung, hiệu quả hoạt động kinh tế mới nhất 
và dự báo, điều kiện thị trường lao động, nhu cầu lao động, 
mức lương và phân bổ, chênh lệch tiền lương và đặc điểm lao 
động, năng lực cạnh tranh, tăng trưởng năng suất lao động, 
chi phí lao động, đặc điểm vận hành của doanh nghiệp, doanh 
nghiệp khởi nghiệp, tâm lý kinh doanh và năng lực trả nợ, 
năng lực cạnh tranh và tự do kinh tế tương đối, tiêu chuẩn 
sống, thay đổi lao động, lợi nhuận và lạm phát 

Bảng 8:  Tiêu chí xác định lương tối thiểu tại nhiều quốc gia 

Nguồn: Phân tích dữ liệu Điều tra Lực lượng Lao động năm 2014. Trong phân tích này, lao động làm 
công ăn lương làm việc trong các hộ nông dân hoặc hộ kinh doanh phi nông nghiệp được xếp vào 
nhóm “làm công ăn lương”. Đa số lao động này không có hợp đồng. 
33. Hợp lý hóa các quy định EPL hiện tại để gia tăng tính linh hoạt trên thị trường lao 
động cũng có thể giúp ích cho Việt Nam. Trước tiên, Việt Nam sẽ hưởng lợi từ việc nới lỏng 
quy định đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động, hợp đồng tạm thời và thuê ngoài. Những 
cải cách này có khả năng thúc đẩy tính lưu động và phân bổ hiệu quả lực lượng lao động, khiến 
cho phần được điều tiết của thị trường lao động hấp dẫn hơn đối với doanh nghiệp và người lao 
động. Ngoài ra, Việt Nam có thể nghiên cứu kỹ hơn mối quan hệ tương tác giữa trợ cấp thôi việc 
do chủ lao động chi trả và bảo hiểm thất nghiệp. Nhìn chung, cơ chế bảo hiểm thất nghiệp hiệu 
quả hơn trợ cấp thôi việc vì tập hợp các rủi ro liên quan tới mất việc. Khả năng thay thế trợ cấp 
thôi việc và bảo hiểm thất nghiệp đã được quy định trong Bộ Luật Lao động. 
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34. Để đảm bảo gia tăng tính linh hoạt trên thị trường lao động được điều tiết gắn với 
đảm bảo việc làm hợp lý cho người lao động, Việt Nam nên dần mở rộng phạm vi bao phủ 
bảo hiểm thất nghiệp và chương trình thị trường lao động chủ động. Bảo hiểm thất nghiệp 
và chương trình thị trường lao động chủ động được xây dựng và triển khai tốt, chẳng hạn như 
dịch vụ việc làm công, giúp tăng hiệu suất của thị trường lao động và phúc lợi cho người lao 
động (Ngân hàng Thế giới, 2012b). 

35. Cải thiện hệ thống quan hệ lao động ở Việt Nam sẽ là chìa khóa giúp giải quyết nhiều 
thách thức nền tảng trên thị trường lao động. Trong ngắn hạn, Việt Nam nên tiếp tục tăng 
cường nỗ lực nâng cao năng lực cho các tổ chức công đoàn và hiệp hội doanh nghiệp thông qua 
các chiến dịch nhận thức, đào tạo về kỹ năng đàm pháp tập thể, v.v. Trong những năm gần đây, 
Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bắt đầu xây dựng các tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp hoạt 
động độc lập với ban điều hành để nâng cao năng lực cho tổ chức công đoàn tuyến dưới và đảm 
bảo công đoàn thực sự đại diện cho lợi ích của người lao động. Những nỗ lực cần được hỗ trợ và 
củng cố.

36. Trong trung hạn, Việt Nam nên cân nhắc các giải pháp chủ động hơn để tăng cường 
hệ thống quan hệ lao động và thúc đẩy hợp tác hài hòa trên thị trường lao động. Trước tiên, 
Tổng LĐLĐ Việt Nam và các tổ chức công đoàn trực thuộc có thể ngăn lãnh đạo điều hành và 
quản lý của doanh nghiệp đảm trách các vị trí trong công đoàn (chẳng hạn như chủ tịch công 
đoàn doanh nghiệp). Biện pháp này áp dụng theo các quốc gia khác như Xinh-ga-po, ở quốc 
gia này quản lý doanh nghiệp không được giữ các vị trí chủ chốt trong công đoàn hay đôi khi 
cả thành viên công đoàn. Hai là, Việt Nam nên tiếp tục đơn giản hóa các quy định về giải quyết 
tranh chấp trong quan hệ lao động. Ba là, có thể cân nhắc cải cách thể chế cho phép thành lập 
các ban đại diện công nhân viên doanh nghiệp hay ban quản lý lao động tương tự như tại nhiều 
quốc gia Châu Âu và Hàn Quốc. Ban đại diện công nhân viên là tổ chức tập hợp đại diện người 
lao động và chủ lao động có thể hỗ trợ thúc đẩy chia sẻ thông tin, tăng cường sự tham gia của 
nhân viên trong quá trình ra quyết định và tạo dựng sự tin cậy giữa người lao động và chủ lao 
động. Bốn là, cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng các hệ thống hòa giải và trọng tài lao 
động, đây là các kênh ngoài hệ thống tòa án để giải quyết tranh chấp lao động trong trường hợp 
các tổ chức nơi làm việc không thể giải quyết những vấn đề này bằng phương thức hữu hảo.

37. Về lâu dài, Việt Nam nên cân nhắc các cải cách thể chế nền tảng có thể tạo ra một hệ 
thống quan hệ lao động phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế thị trường đã chín muồi. Mục 
tiêu đề ra là phát triển kỹ năng đàm phán tập thể trong đó lợi ích của người lao động, chủ lao 
động và nhà nước được trình bày hợp lý hơn trong quá trình đàm phán thực sự. Đây là một quá 
trình mà Trung Quốc là một ví dụ đã đẩy mạnh trong những năm gần đây, từ việc thiết lập thể 
chế giống như tại Việt Nam. Trong dài hạn, các tổ chức công đoàn sẽ hoạt động độc lập với Chính 
phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam, tập trung chủ yếu vào vai trò đại diện cho lợi ích của người lao 
động. Ví dụ, tại Xinh-ga-po trong những thập kỷ gần đây, một tổng liên đoàn quốc gia duy nhất 
tập trung lớn vào vai trò đại diện cho người lao động, hoạt động độc lập với Chính phủ nhưng 
không đối kháng, kết quả là hầu như không xảy ra bất kỳ cuộc đình công hay ngừng làm việc tại 
nước này (Hộp 1).
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HỘP 1: Hệ thống Quan hệ lao động tại Trung Quốc và Xinh-ga-po

Trong hai thập kỷ gần đây, Trung Quốc đã chứng kiến số lượng tranh chấp lao động ngày một gia tăng. 
Thực tế này dẫn tới điều chỉnh chiến lược quan hệ lao động trong đó xem tổ chức công đoàn là trụ cột 
chính trong quản lý xã hội, có thể hoạt động như một tổ chức “bảo vệ” người lao động và không đặt 
dưới Chính phủ. Thể chế hóa các thông lệ về quan hệ lao động như đàm phán tập thể và tham vấn ba 
bên cũng mang tầm quan trọng mới. 

Theo chiến lược điều chỉnh, Trung Quốc có nhiều sáng kiến do Chính phủ và đối tác xã hội–Tổng Liên 
đoàn Lao động Trung Quốc và Hội đồng Doanh nghiệp Trung Quốc (CEC) đề ra với quan điểm cải 
thiện khung pháp lý về quan hệ lao động và xây dựng các thể chế mới về quan hệ lao động như cơ 
chế tham vấn ba bên và đàm phán tập thể ở các cấp khác nhau. Năm 2015, Ủy ban Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc và Hội đồng Nhà nước đã ban hành văn bản chính sách về xây dựng quan hệ lao 
động hài hòa với mục tiêu tăng cường quản lý quan hệ lao động, xoa dịu tranh chấp lao động, triển 
khai hợp đồng lao động và đàm phán tập thể cũng như đẩy mạnh thanh tra lao động. 

Kết quả là, ngày nay Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ tham gia công đoàn cao nhất 
thế giới và quy mô đàm phán tập thể cũng được mở rộng một cách nhanh chóng bất thường. Mặc 
dù vậy, số lượng các cuộc đình công vẫn tiếp tục gia tăng. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây là do sự 
thiếu sót trong hệ thống đàm phán tập thể xét về chất lượng thỏa thuận và quy trình đàm phán. Các 
tổ chức công đoàn thường được xem là không hiệu quả khi tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp 
thường do một cán bộ Đảng cấp cao hay lãnh đạo doanh nghiệp đứng đầu. Cuối cùng, một số người 
nhận thấy vấn đề tồn tại trong khung pháp lý về quan hệ lao động ở Trung Quốc do khung pháp lý này 
không ghi nhận quyền tự do của hiệp hội hay quyền tổ chức đình công. Vì chưa có những quyền này 
nên Chính phủ cần can thiệp thường xuyên để đạt được các mục tiêu chính sách xã hội. 

Trong những năm 1950 và 1960, Xinh-ga-po cũng trải qua giai đoạn bất ổn lao động. Tuy nhiên, trong 
5 thập kỷ vừa qua, các cuộc đình công đã giảm, trên thực tế gần như không xảy ra bất kỳ cuộc đình 
công nào. Các nhà quan sát ghi nhận vai trò quan trọng của hệ thống quan hệ lao động tại Xinh-ga-
po trong quá trình này. Các cơ quan chủ chốt về quan hệ lao động tại quốc gia này bao gồm Bộ Nhân 
lực (MOM), Hiệp hội Doanh nghiệp Quốc gia Xinh-ga-po (SNEF) với vai trò là hiệp hội doanh nghiệp 
chính và Hội đoàn các đại diện công đoàn Xinh-ga-po (SNTUC) với vai trò là tổng liên đoàn duy nhất 
của nước này. Sáp nhập vào NTUC dựa trên cơ sở tự nguyện nhưng đa số các tổ chức công đoàn đều 
trực thuộc NTUC.

Công việc của NTUC và phong trào lao động tại Xinh-ga-po tập trung vào ba nội dung sau: Thứ nhất 
là đại diện lao động và bảo vệ người lao động bao gồm đàm phán tập thể và giải quyết khiếu nại. 
Hai là, cải thiện chất lượng sống của người lao động thông qua cung cấp dịch vụ đa dạng như tiếp 
cận cơ sở vui chơi giải trí. Ba là, vận động chính trị đại diện cho người lao động. Đội ngũ lãnh đạo 
phong trào lao động của NTUC có nét đặc trưng nổi bật là rất thực tế. Chẳng hạn như, vào năm 1969 
tổ chức này đồng ý từ bỏ phương pháp đối kháng trong quan hệ lao động, giúp Xinh-ga-po trở nên 
hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Kể từ năm 1981, NTUC đã đẩy mạnh nâng cao kỹ năng và 
cải thiện năng suất lao động, đồng thời ủng hộ các biện pháp cố định lương và cắt lương trong các 
thời kỳ suy thoái.

Về thông lệ quan hệ lao động và đàm phán tập thể tại Xinh-ga-po, đàm phán tập thể trong khu 
vực tư nhân thường diễn ra ở cấp doanh nghiệp. Nhìn chung, đàm phán tập thể thường bao quát 
hai nội dung: các vấn đề liên quan tới tiền lương và các điều kiện làm việc khác. Công đoàn có xu 
hướng tiến hành đàm phán tập thể theo cơ chế phối hợp để đạt được kết quả đồng bộ tại các 
doanh nghiệp và nhóm lao động khác nhau. Đạo luật Quan hệ Lao động của Xinh-ga-po ngăn cấm 
công đoàn “đi ngược với lãnh đạo”, thay mặt cho cán bộ điều hành và quản lý tham gia vào quá trình 
đàm phán tập thể. 

Nguồn:  Lee (2006), Lee (2009), Neo và Thiagarajan (2009) và People’s Daily (2015).
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